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Lipského, verejné osvetlenie, miestne komunikácie a chodníky popri parku, ale zároveň miestne komunikácie a chodníky v
časti obce Malé Stankovce, kde sú uložené všetky siete vrátane
kanalizácie. Projekt budeme realizovať v roku 2011.

Vážení spoluobčania,
je pokročilé obdobie roka 2010. Začiatok mesiaca sa niesol
v duchu nostalgie a spomienok. Koniec novembra je hodnotiaci,
pretože uplynie štvorročné obdobie, kedy Vám skladáme účty.
Okrem bežných záležitostí, ktorými naša obec v posledných
rokoch žila, sú veci, ktoré s vývojom obce súvisia a ovplyvňujú
pohľad verejnosti na ňu. Jednou z týchto vecí sú investície a
investičné akcie. A o tých chcem hovoriť.
Každá z nich život obce ovplyvnila, z niektorých sú príjmy
do pokladnice obce v podobe daňových poplatkov, niektoré sú
investíciami, ktoré zhodnocujú majetok obce, iné slúžia k zlepšeniu života a životného prostredia občanov.
Štátne dotácie
Chcem začať investíciami, na ktoré získala obec prostriedky v rámci dotácií štátu, samosprávneho kraja, či iných inštitúcií, boli použité na zhodnotenie majetku obce, kultúru a šport.
Na kanalizáciu a inžinierske siete získala obec niekoľko miliónov eur. S tým súvisela i rekonštrukcia povrchu komunikácii v
mnohých častiach obce. Investíciou v tomto obore sme získali
vkladové podiely vo väzbe s prevodom tohto majetku do akciovej spoločnosti TVK a.s. (Trenčianske vodárne a kanalizácie)
a zároveň zvýšili kvalitu životného prostredia. V súvislosti s týmito investíciami do životného prostredia sa podarilo získať aj prostriedky na vybudovanie posilnenia energetickej siete v mnohých
častiach obce, čím sa vyriešili miesta, kde bol výkon NN a VN
siete nedostačujúci alebo sa vytvorili rezervy pre dobudovanie
zón bytovej výstavby.
Dotácie z Európske únie
Zásadnou investíciou v poslednom období, ktorá výrazne
mení výzor obce, je rekonštrukcia budovy Základnej školy, ktorá je krytá prostriedkami z fondov Európskej únie vo výške viac
ako milión eur. Naše deti a učitelia dostanú do vienka vynovenú
budovu, ktorá okrem fasády, zásadným spôsobom obnovila aj
vnútornú infraštruktúru inžinierskych sietí.
V roku 2010 bol našej obci schválený ďalší veľký projekt
„Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce“. V
ňom je zahrnutá rekonštrukcia nielen samotného parku Jána

Investície súkromných spoločností v Priemyselných
zónach
Veľmi dôležitou súčasťou života obce bolo budovanie investičných zámerov súkromných spoločností. Bez významného
vstupu obce, ktorá podmienky na vybudovanie prevádzok,
závodov, nových inžinierskych sietí a komunikácií vytvorila, by
nebolo príjmov do obecnej pokladne pri predaji pozemkov pod
tieto zámery. Dnes sú tieto investície veľmi významným zdrojom
príjmov obce v oblasti daní, nemenej zaujímavou je možnosť
zamestnania našich občanov. Vybudovanie významných prevádzok trvale zmenilo tvár našej obce a mnohé z nich majú regionálny význam.
Investície z prostriedkov obce
Nemenej významnými investíciami boli vstupy do opráv a
zhodnotení budov v majetku obce. Rekonštrukcia priestorov
Obecného úradu, rekonštrukcia priestorov Materskej školy s
výmenou strešného plášťa, rekonštrukcia strechy Základnej školy a vybudovanie Oddychového centra sú jedny z mnohých, ktoré
sa v uplynulom období uskutočnili. Tie by nebolo možné realizovať bez získania prostriedkov zo zhodnotenia obecného majetku
i príjmov zo vstupov pri realizácii projektov súkromných spoločností v katastri našej obce. Dôležitou investíciou bolo vybudovanie chodníka a komunikácie v časti obce Rozvadze, chodníka
v časti obce Veľké Stankovce, rozšírenie verejného vodovodu v
časti obce Sedličná a Malé Stankovce.
Dalo by sa pokračovať vo vyrátavaní investícii, ktorými naša
obec žila. Podstatnými sú aj tie menšie a malé, napríklad vybudovanie autobusových zastávok, obnovenie fasád zvoničiek,
obnova verejnej zelene, úprava cintorínov a mnoho ďalších a
ďalších vecí, ktorými ožila naša obec. Iste, sú veci, ktoré sa
nepodarilo dotiahnuť do zdarného konca, ale tým bude žiť obec
v ďalšom období.
Dovoľte mi zhrnúť zopár čísiel. Hodnota majetku obce sa za
posledné roky zvýšila o 81 % z 1.547.618,- Eur na 2.802.319,Eur. Hodnota výšky investícií do stavieb narástla o 281 % zo
660.357,- Eur na súčasných 2.521.447,- Eur. To sú fakty, ktoré
nahradzujú zdĺhavé informácie o vyratúvaní všetkého, čo sme
vytvorili.
Život v obci nie je len o peniazoch a investíciách, ale pozostáva i z každodenných radostí a starostí. Preto chcem záverom
poďakovať všetkým organizáciám, združeniam a jednotlivcom,
ktorým náš spoločenský život nie je ľahostajný , pomáhajú nám
udržiavať jeho rytmus. Spoločný život je o ľuďoch a pre ľudí.
S úctou,
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce

Z RO KOVA N I A OZ

22. 09. 2010
Schválilo :
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom zasadnutí
OZ dňa 12. 07. 2010.
2. Zloženie inventarizačných komisií.
3. Rokovací poriadok OZ v Trenčianskych Stankovciach.
4. Zrušenie vyhláseného postupu verejného obstarávania na
výmenu okien v Zdravotnom stredisku.
5. Výmenu okien na Zdravotnom stredisku a pre krátkosť času
realizáciu riešiť priamym zadaním výrobcovi okien MP PLAST,
s. r. o. Trenčianske Stankovce.
6. Žiadosť o sponzorstvo pre Kynologický klub Trenčín pre Ing.
Dášu Minárikovú.
7. Majetkovo-právne vysporiadanie – odpredaj časti parc.
C-KN č.112, k. ú. Veľké Stankovce pre Milana Kapuša a Helenu
Kapušovú rod. Panákovú, bytom Trenčianske Stankovce 779.
8. Výmenu 2 ks plynových kotlov v budove OcÚ na základe
ponuky spoločnosti Vaillant, s.r.o. so zľavou 40%.
9. Vyčleniť 40 000 € z rezervného fondu na investičné akcie
– miestna komunikácia v k. ú. Veľké Stankovce od kultúrneho
domu okolo hasičskej zbrojnice, vybetónovanie ryhy po kanalizácii.
- vybudovanie chodníka k.ú. Malé Stankovce, Hoštáky Il.
Neschválilo:
1. Riešenie 2. stupňa projektovej dokumentácie IBV Pred Hoštáky na stavebné povolenie.
2. Žiadosť pána Jaroslava Bartáka EFFLEURAGE o nižšie platby za nájom.
3. Žiadosť BONAS SLOVAKIA, s. r. o. Trenčín o udelenie súhlasu s podnájmom prenajatých priestorov a žiadosť o zníženie
výšky nájmu.
4. Žiadosť p. Albína Latku o sponzorský dar.
Zobralo na vedomie:
1. Správu o výsledkoch hospodárenia obce Trenčianske Stankovce za 1. polrok 2010.
2. Sťažnosť rodiny Vavrušovej.
3. Záznam z prijatia ústnej žiadosti pána Jána Zahumenského.
4. Žiadosť J. Škúceho o sprístupnenie „Kosovej cesty“.
5. List AS Trenčín, a.s. vyriešenie zmluvného vzťahu.
6. Žiadosť Valérie Breznickej o pozastavenie stavebného povolenia.
7. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rok 2010 pre Obecnú knižnicu.
Odročilo:
1. VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Trenč.
Stankovce.

Určilo:
1. V obci Trenčianske Stankovce jeden volebný obvod s tromi
volebnými okrskami.
2. V obci Trenčianske Stankovce 9 poslancov.
27.10.2010
Schválilo:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom zasadnutí OZ
dňa 22.09.2010.
2. VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Trenč.
Stankovce.
3. Úhradu za vydanie knihy – „Divadelný a hudobný život v Trenč.
Stankovciach“ v počte 500 kusov, v hodnote cca 2.326,- €.
4. Realizáciu vysušenia muriva objektu Zdravotného strediska v
obciTrenčianske Stankovce firmou AQUAPOL Prievidza v zmysle
ponuky.
5. Vybudovanie chodníkov v k. ú Malé Stankovce Hoštáky 2
a) nákup materiálu zabezpečí OBEC,
b) vykonanie stavebných prác podľa kalkulácie na prepracovaný
projekt zabezpečí firma TESPRA.
Zobralo na vedomie:
1. Čerpanie rozpočtu Obce Trenč. Stankovce za obdobie
1-9/2010.
2. Návrh rozpočtu Obce Trenč. Stankovce pre rok 2011.
3. Hodnotiacu správu ZŠ J. Lipského s materskou školou za šk
r.2009 -2010.
4. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol.
5. Sťažnosť občanov z časti obce Rozvadze vo veci porušovania
nočného kľudu.
6. Oznámenie Základnej školy Jána Lipského s materskou školou o zatvorení prevádzky MŠ v dňoch 29.10 2010 – 02.11.2010.
7. List Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Piešťany
- odpoveď na žiadosť obce o prečistenie korýt tokov.
8. Správu nezávislého audítora.
9. Poďakovanie za rekonštrukciu budovy zdravotného strediska
a žiadosť o rekonštrukciu kúrenia obvodnými lekárkami.
10. Žiadosť o zriadenie materského centra.
11. Náklady vynaložené na opravu Zdravotného strediska.
12. List AS Trenčín, a.s.
Odročilo:
1. Žiadosť pána Jaroslava Podkovčíka o zníženie poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Neschválilo:
1. a) návrh spoločnosti BONAS SLOVAKIA, s. r. o. zo dňa
13.10.2010
o
ukončení
nájomného vzťahu dohoRekapitulácia obce z finančného pohľadu:
dou,
Vývoj dlhu
b)
navrhuje
ukončenie
Ročná splátka
1 383 768,00
2006
2007
2008
2009 stav k 31.12.2010
nájomného vzťahu dohodou,
Úver
(v SKK)
13 069 645,50 11 685 877,50 10 302 109,50 8 918 341,50
7 534 573,50
za podmienky uzatvorenia
v EUR
433 832,75
387 900,07
341 967,39
296 034,70
250 102,02
zmluvy o vysporiadaní maje
tku.
Uložilo:
Vývoj Bežných príjmov
1. Vykonať kontrolu plne2006
2007
2008
2009 stav k 30.9.2010
nia uznesenia č. 54/2009
Bežné príjmy
(v SKK)
23 452 496,00 25 066 085,00 29 752 812,00 31 682 972,00
19 488 058,00
schváleného dňa 15.06.2009
v EUR
778 480,25
832 042,00
987 612,00 1 051 682,00
646 885,00
týkajúceho
sa
odpredaja
„Pohostinstva
pod
Orechom“
a
zároveň
súhla
Počas volebného obdobia 2007‐2010 boli odsúhlasené dva projekty v rámci fondov Európskej únie
sí s vyňatím kontroly plne1 projekt rekonštrukcia ZŠ Jána Lipského v celkovej výške 1 123 518,82 EUR
nia uznesení OZ za 1. pol2 projekt regenerácia obce Trenčianske Stankovce v celkovej výške 727644,55 EUR
rok 2010 z plánu kontrolnej
Obec v rámci tohto volebného obdobia nebrala žiadnu pôžičku, ktorá by bola nesplatená.
činnosti.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu Obce Trenčianske Stankovce
27. novembra 2010
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. Eva BEŇOVIČOVÁ, Ing., 56 r., starostka obce,
Ľudová strana- Hnutie za demokratické Slovensko
2. Milan HRUŠOVSKÝ, Ing., 62 r., dôchodca,
nezávislý kandidát
3. Jarmila VLASÁKOVÁ, Ing., 53 r., živnostník,
nezávislý kandidát

PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE PSA
Z EVIDENCIE OBECNÉHO ÚRADU
Vybavuje: správa daní a poplatkov
Ohlasovacia povinnosť:
Každý majiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od začiatku držania psa. Pracovníčka OcÚ vypíše evidenčný list
a majiteľ pre psa dostane známku. Ak je majiteľ
psa držiteľom preukazu „zdravotne ťažko postihnutý“ predloží preukaz. Ako odhlásiť psa z evidencie:
Osobne a majiteľ psa vráti na OcÚ známku
od psa.

v Trenčianskych Stankovciach 07.10.2010
Michal D o h ň a n s k ý
predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Trenčianskych Stankovciach 27. novembra 2010
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Peter BAMBURA, Ing., 39 r., vedúci pracovník, ĽS-HZDS
Jana BERKOVÁ, Mgr., 38 r., poradca, SMER
Matúš BETÁK, Ing., 28 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
Milan BETÁK, Ing., 53 r., dôchodca, SMER
Ľuboš CINGÁLEK, Bc., 28 r., administratívny pracovník, KDH
Peter DOHŇANSKÝ, 50 r., technik, KDH
Radomír FRIČ, Ing., 36 r.,
obchodný manažér, nezávislý kandidát
Alena HLÁVKOVÁ, 46 r., informátor, SMER
Juraj JANČO, 36 r., obchodný zástupca,
nezávislý kandidát
Miroslav JANIŠ, Bc., 33 r., podnikateľ, KDH
Jozef KADÁK, Ing., 54 r., technik, ĽS- HZDS
Viliam KOPRIVŇANSKÝ, 55 r., skladník ĽS-HZDS
Martin KUDLA, Ing., 38 r., manažér, SMER
Miroslav ĽAHKÝ, 58 r., podnikateľ ĽS-HZDS
Peter ĽAHKÝ, 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Martin MARKECH, Mgr., 29 r., štátny radca, SMER
Jozef MOJŽIŠ, Ing., 53 r., živnostník, nezávislý kandidát
Dušan PEVNÝ, 48 r., stavebný technik,
nezávislý kandidát
Ivan PORUBAN, Bc., 50 r., technológ, SMER
Ján SUROVSKÝ, Ing., 27 r., podnikateľ, ĽS-HZDS
Pavol ŠKYTA, 30 r., podnikateľ, SMER
Štefan ŠMATLÁK, Ing., 51 r., technik, ĽS-HZDS
Oľga ŠMATLÁKOVÁ, PaedDr., 48 r., učiteľka, SMER

v Trenčianskych Stankovciach 07.10.2010
Michal D o h ň a n s k ý
predseda miestnej volebnej komisie
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DODRŽIAVANIE PODMIENOK
CHOVU PSOV
K pomerne často sa vyskytujúcim problémom
v obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na
verejných priestranstvách, detských ihriskách v
areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu psími exkrementami (výkalmi).
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle § 4 ods. 3, zákona č. 282/2002
Z. z., ktorými sa upravujú niektoré podmienky
držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
Okrem iných povinností to znamená, že
keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, v zmysle § 6, ods.
1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Pes si svoju potrebu vykoná hocikde - aj na
chodníku, či detskom ihrisku, zelenom páse pred
rodinným domom alebo aj pred rodinným domom
suseda – a čo urobíme my? Netvrdím, že všetci,
ale mnohí sa tvárime, akoby sa nič nestalo, ideme ďalej.
I keď naša obec nemá políciu, ktorá môže v
takomto prípade uložiť blokovú pokutu, je potrebné, aby si majitelia psov uvedomili a dbali na to,
aby ich psí miláčikovia nevykonávali potrebu v
neoplotených predzáhradkách rodinných domov,
na detských ihriskách, chodníkoch a pod. Tak,
ako je povinnosťou majiteľov mať svojich psích
miláčikov na vôdzke, tak je ich povinnosťou
ustrážiť aj miesto, kde ich miláčikovia vykonávajú
potrebu.
Takže, milí spoluobčania, zamyslite sa nad
tým, ako by o pár týždňov vyzerala naša obec,
keby každý vyvenčil svojho miláčika v predzáhradke u suseda alebo na detských ihriskách,
chodníkoch a pod.Všetci chceme, aby naša obec
bola čistá a útulná, aby sme svojim známym
mohli povedať: „Tak toto u nás v Stankovciach
nenájdete..“
Z.T.
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MESIAC ÚCT Y K STARŠÍM
Október symbolizuje jeseň vo všetkých podobách. Práve preto
je sviatkom staršieho pokolenia. Nesie sa v znamení úcty k starším.
V živote človeka prídu chvíle, keď začne uvažovať o svojom
živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev
so slzami. Veď boli radosti, boli aj smútky, boli úspechy a boli aj
sklamania. Ľudský život predstavuje veľkú knihu a každý životný
príbeh je jedinečný román. Pominuli sa roky v životnej aktivite a
zrazu je tu - staroba.
Na našu tvár čas vpísal už hlboké vrásky, naše vlasy pokryl
závojom strieborným, no radšej nech máme vrásky na tvárí, než
v duši a na srdci. Pod strieborným závojom sa skrývajú dlhoročné
skúsenosti, pretože staroba je nielen problematická, ale aj krásna a múdra. To, čo sme prežili, vstupuje do našej knihy spomienok, no to, čo nás ešte čaká, nevie nik, to môže každý vytušiť
srdcom. Život, to sú veselé a smutné piesne, život je rovnica zložitá, nikdy ju nikto nevyrieši presne a sám. Čas nášho života je
obmedzený, je riekou, ktorú nemožno zastaviť, a každá prežitá
chvíľa je neopakovateľná.
Náš život preletel ako sen, ale práca, ktorú sme vykonali, je najkrajším svedectvom nášho života. I keď nádhera života v našom
veku sa už pomaly stráca spred očí, naša ľudská práca a námaha sa v zrelých plodoch vracia v našich deťoch, vnukoch, ba aj
pra¬vnukoch.
Žijeme v nich a pre nich. Sú naším pokračovaním, našimi
spomienkami, našou budúcnosťou. V nich vidíme, že čokoľvek
bolo, život prežiť hodno bolo.
Už padajú listy zo stromov, všetko ide tak, ako má ísť. Naše
postriebrené vlasy, vráskami zdobené líca sú svetlom na našej
ďalšej ceste životom. Tak ako slnko rozdáva ľuďom teplo a život,
rozdávajme aj my pokoj, lásku, múdrosť.
V ďalšom živote pozbierajme ešte všetky kvety šťastia. Buďme ešte dlhé roky šťastní, zdraví, v pokoji užívajme život v kruhu
svojich najmilších.
Nech je naša ďalšia cesta životom aj naďalej krásna, plná plodov, pokojná a slnečná.
Svoj príhovor končím citátom: „Život je krásny, len ho treba
vedieť žiť. “
K. Vančová, SJD a KD

ˇ PAMIATKY ZOSNULÝCH
DEN
V posledný októbrový deň sme sa stretli
v Dome smútku, aby
sme s pietou spomínali na rodičov, súrodencov, manželov či deti a
priateľov. Odišli tam,
odkiaľ nie je návratu.
Spomienka bolí rovnako, či nás naši drahí
opustili v priebehu
posledného roka, alebo to bolo už dávnejšie. Zjavujú sa nám v storakých okamihoch,
ktorými si pripomíname, čo pre nás znamenali.
Tak, ako každý rok, i teraz ZPOZ a Obecný úrad pripravili Spomienkovú slávnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Spomenuli
sme si na 29 občanov, ktorí od nás odišli od poslednej spomienky
v roku 2009. Program, v ktorom účinkovali členovia ZPOZ a Spevokol Klubu dôchodcov sa niesol v znamení vďačnosti za všetko,
čo pre nás naši drahí zosnulí urobili, čo pre nás znamenali a vďačnosti za to, čo nám zanechali. Predišli nás v zakončení púte životom, ale v našich srdciach zostávajú natrvalo. I starostka obce Ing.

4.

Eva Beňovičová sa v
hlbokej úcte
poklonila
ich
pamiatke s tým,
že hodnota
ich života,
ich
práce
zostala tu s
nami. A tak,
ako sme si
pripomenuli chvíle strávené s nimi, v ich blízkosti, pripomenuli sme si aj
bolestné chvíle lúčenia.
Mali by sme si uvedomiť, že náš život je krátky, každý z nás je
pominuteľný a nikto z nás nevie deň či hodinu odchodu. Svoj život
by sme mali preto žiť tak, že keď raz príde tá naša chvíľa lúčenia
so svetom, budeme jej kráčať v ústrety ľahučko a s pokojom.
Ľ. M.

ˇ
PODAKOVANIE
Naša obec žije bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým životom. Od začiatku januára (plesy) až po koniec decembra
(Obecný Silvestrovský ples) sa každoročne deje množstvo rôznorodých podujatí. Ich organizátormi je obec alebo organizácie v
obci. Mnohé z nich sa už stali tradíciou a opakujú sa každý rok, iné
sa konajú po prvýkrát. Ani jedno podujatie by sa však nemohlo
uskutočniť bez nadšenia, obetavosti a úsilia mnohých ľudí.
Sú to nielen starostka, pracovníci obecného úradu a obecného
podniku služieb, poslanci, členovia komisií pri OZ, členovia spoločenských a športových organizácií, cirkví ale aj dobrovoľníci z
radov občanov. Príprava každého podujatia je náročná a všetci,
ktorí sa do nej zapoja obetujú množstvo svojho voľného času.
Títo nadšenci to nerobia pre nejaký svoj osobný prospech, ale pre
radosť všetkých. Ak sa podujatie vydarí, ich radosť sa znásobí, ak
niečo nevyjde, objaví sa kritika. Sem – tam ich aj niekto pochváli.
Vzhľadom na blížiaci sa záver 4 – ročného cyklu práce by
som chcela aj na stránkach obecných novín poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom svojou prácou prispeli k tomu,
aby sa v našej obci čosi zaujímavé dialo. Vďaka za Váš čas,
úsilie a obetavosť. Ak podujatie potešilo čo len jedného človeka,
už Vaša práca mala zmysel. J.W. Goethe povedal:
„Kto robí druhých radostnými a dovolí, aby aj oni robili radosť jemu,
ten je šťastný.“
Nech je pre Vás táto myšlienka a výsledky Vašej doterajšej práce
v obci inšpiráciou a povzbudením do ďalšej práce pre prospech všetkých.Aby život v našej obci bol v budúcnosti aj Vašim prispením ešte pestrejší a zaujímavejší.
O.Š.
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STRETNUTIE S JUBILANTMI

OKIENKO NIELEN PRE MAMIČKY

Október sa nazýva aj Mesiac úcty
k starším. Preto
naša obec práve
v tomto mesiaci každoročne
organizuje stretnutie s občanmi - jubilantmi.
Pozvaní sú tí,
ktorí v kalendárnom
roku
dovŕšili vek 70,
75, 80, 85, 90 a
viac rokov. Túto
slávnosť pripravuje Zbor pre občianske záležitosti a obecný úrad. Ani v tomto roku to nebolo
inak a 21. októbra o 13. hodine sa v malej sále Spoločenského domu stretli sviatočne naladení jubilanti. Medzi nimi aj 91 – ročná pani Magdaléna Vašková.
Po otvorení slávnosti ich v kultúrnom programe pozdravili žiaci základnej školy a členovia ZPOZ-u. Starostka obce Ing. Eva Beňovičová vo svojom príhovore
vyzdvihla ich zrelosť a skúsenosti, ktoré boli, sú a budú prínosom pre rozvoj našej
obce. Potom nasledoval prípitok a slávnostný obed. Za všetkých jubilantov poďakoval za pozvanie starostke a organizátorom pán Tehlár. V druhej časti popoludnia jubilanti spomínali, debatovali a zabávali sa. K tomu im na harmonike vyhrával Mgr. Ladislav
Žiško a spievala
Danka Hrušovská.
Pri speve a dobrej
nálade popoludnie
rýchlo uplynulo.
Jubilanti sa lúčili
s poďakovaním
organizátorom
za krásne chvíle
a tiež s tým, že
opäť v budúcnosti
radi prídu.

Prvé dva mesiace školskej práce máme už takmer
za sebou. Okrem tradičného vyučovania spestrili
žiacky život i mnohé mimovyučovacie aktivity.
„Netradičné vyučovanie v maskách“ spojené s vyhodnotením súťaže o „Najkrajšie strašidlo“ a „Medzinárodný deň knižníc“ boli akcie, do ktorých sa okrem
žiakov zapojili aj ich rodičia.
Originálne a vlastnými rukami vyrobené strašidielka,
sú dôkazom toho, že i napriek svojim povinnostiam si
rodičia nájdu čas a radi pomôžu svojim deťom.
Neobjavené talenty sa zasa prejavili pri písaní príbehov o „Psíčkovi a mačičke ako piekli tortu na narodeniny. Keďže prváci ešte nevedia písať, pomohli im s
tvorbou príbehov práve rodičia. Ako dôkaz ponúkam
nasledujúci príbeh, ktorý vymyslela jedna nemenovaná mamina spolu so svoju dcérou prváčkou. Možno
bude inšpiráciou aj pre ostatných rodičov, aby našli
odvahu a prejavili svoje schopnosti. Či už to bude
v písaní, kreslení, alebo v iných formách umenia.
Takže, milí rodičia, ďakujem Vám za ochotu a snahu
pomáhať Vašim deťom, ktoré sú zároveň aj našimi
deťmi. Verte, že čas s nimi strávený, sa Vám mnohonásobne vráti. A tu je už spomínaný príbeh:
„Jedného pekného dňa sa mačička so psíčkom rozhodli, že si upečú tortu na svoje narodeniny.
Najskôr spolu premýšľali, čo by do tej torty dali.
Mačička si spomenula, že má ešte myši doma.
Na to psíček hovorí: „Ja mám kosti v tanieri!“ Načo Ti
však budú kosti, keď nemáme dosť kapusty?
Psíček sa však bráni: „Načo Ti je kapusta, keď nemáme zas chrústa?“
Chrústy sa nám minuli, postačia aj žížaly.
A tak sa nakoniec zhodli, že musia mať postup dobrý.
Mačička však premýšľa, do čoho by tortu dala? Pre
psíčka to nie je žiadna veda, veď má formu u suseda!
Nakoniec len formu našli a začal sa postup strašný.
Psíček pridal svoje kosti, na to sa mačička zlostí.
Dáme tam najskôr tie myši, kosti len, keď iné zvýši.
Potom pridám kapustu, syrček , tvaroh a húsku a pár
chrústov na chúťku, troška cukru, múky, vody, aby
koláč nebol suchý. A keď to už máme, dáme tam tie
kosti, nech sa už nezlostí. Ak pridáme kúsok masla,
bude torta troška mastná. Na polevu stačí chleba,
nech je všetko ako treba.
Postup je už hotový, treba tortu zhotoviť.
Mačička ju dala zapiecť, nech je s tým už rázny
koniec. Psíček mal za úlohu, zavolať im obsluhu.
Všetko sa to podarilo a tak im to aj chutilo. Najedli sa
do sýtosti, až im z toho praskli kosti.
A keď to už bolo všetko, prišiel zrazu ujo Krtko. Psíček ho ponúkol tortičkou, aby už nechodil s mačičkou.
Nakoniec sa udobrili, aby spolu šťastne žili.“
LĎ

O.Š.

SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA ČLENOV JDS
TRENČIANSKE STANKOVCE
V nedeľu 24. 10. sa v malej sále Spoločenského domu konala slávnostná členská schôdza miestnej organizácie JDS. Zorganizovali si ju v rámci Mesiaca úcty k
starším. V peknom prostredí a v dobrej nálade prežili príjemné popoludnie. Členskú schôdzu otvorila pani Vančová. V úvode vyhodnotila činnosť organizácie za
uplynulé obdobie. Potom nasledovala báseň v prednese pani Porubanovej a slávnostný príhovor pani Petrovej. Prítomných prišli pozdraviť kultúrnym programom
aj deti z materskej školy spolu s pani učiteľkami a v sprievode svojich rodičov.
Priniesli aj darčeky. Nasledovali gratulácie tým členom organizácie, ktorí mali
životné jubileum. Okrem kvietkov, ktoré dostali, mali potom neskôr možnosť
vybrať si pieseň na želanie. Tú im na harmonike zahral pán Žiško a zaspievala
pani Hrušovská. Tí im do dobrej nálady vyhrávali a spievali počas celej akcie.
V rámci diskusie sa prítomným prihovorili aj členovia pán Zahumenský a pán
Tehlár a za obec predsedníčka ZPOZ O. Šmatláková. K úspechu posedenia prispelo aj vlastnoručne pripravené občerstvenie.
O. Š.
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- Reč, moja slovenská, moja maternica (materčina
– článok zo šlabikára)
- „Pani učiteľka, on na mňa dýcha!“
- Vymenuj nejaké domáce zvieratá: “My máme doma
iba mravce.“
- „Pani učiteľka, kedy budeme zasa hrať tú hru na
karburátora?“ (dirigenta)
LĎ
(marlen@orangemail.sk)

5.

ČO NOVÉHO V ŠKOLE...

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, kedy sa každý teší na pokoj,
pohodu a aj na darčeky, ktoré dostane. Aj my, všetci pracovníci
základnej školy a určite aj naši žiaci, sme sa potešili, keď sme
sa dozvedeli, že dostaneme darček v podobe vynovenia školy.
V júli začala veľká rekonštrukcia školy za viac ako 1 milión
eur, ktoré získala obec vďaka vytrvalosti pani starostky Ing.
Evy Beňovičovej, ktorú neodradilo ani neschválenie dvoch
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Projekt bol podaný
celkom 3 krát, až posledný bol úspešný. Obec získala peniaze
z Eurofondov na projekt: „Zlepšenie energetickej efektívnosti
prevádzky Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce“, a spolufinancuje projekt vo výške
5%.
V projekte je zahrnutá a už aj zrealizovaná:
a) rekonštrukcia kotolne – nový plynový kondenzačný kotol
s účinnosťou 106% a s reguláciou, zásobníkové ohrievače,
výmena vykurovacích telies za oceľové panelové telesá –
KORAD s ventilmi s termostatickými hlavicami, výmena všetkých rozvodov potrubia a armatúr, nainštalovanie stropného
kúrenia v telocvični,
b) rekonštrukcia elektriny – umelé osvetlenie riešené žiarivkovými svietidlami s opálovými krytmi a mriežkami z vysokolešteného hliníka a tiež žiarovkovými a výbojkovými svietidlami, núdzové osvetlenie únikových ciest so zabudovanými
akumulátormi, výmena vnútorných rozvodov celoplastovými
káblami uloženými pod omietkou, inštalácia nových vypínačov
a zásuviek, nástenných svietidiel nad umývadlami, výmena
rozvádzačov, rozvody telefónu, školský rozhlas s viackanálovou rozhlasovou ústredňou, nástennými reproduktormi so
samostatne inštalovaným regulátorom hlasitosti, zvončeková
signalizácia v každej triede a na chodbách, elektrický videovrátnik pri vstupných dverách a videoaparátoch v kanceláriách
s rozpoznaním návštevníka a diaľkové ovládanie dverí;
c) výmena okien a dverí na celej fasáde za plastové s izolačným dvojsklom,
d) zateplenie fasády a vymaľovanie fasády – práce v štádiu
realizácie,
e) zhotovenie anglických dvorčekov v suteréne miesto sklobetónov – budú dokončené po zateplení budovy,
f) rekonštrukcia školskej kuchyne s protišmykovou podlahou,
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vybavenie novými spotrebičmi – sporák, robot, umývačka riadu, bojler, chladnička, ventilátor,
g) školská jedáleň s novou podlahou, stolmi a stoličkami,
h) kancelária vedúcej školskej kuchyne s novou podlahou a
nábytkom,
i) prestavba a vytvorenie ďalších 4 nových odborných učební
– chémie, biológie, zemepisu, jazykov – s novými podlahami,
nábytkom, vybavením technikou – interaktívne tabule v každej odbornej učebni, počítač, keramické tabule a materiály na
výučbu.
Z rozpočtu a príspevku obce, školy a rodičovského združenia
sa zrealizovala:
a) rekonštrukcia hygienických zariadení – osadenie nových
WC kombi a nových umývadiel so zadnou stienkou, pisoárov
so senzorom, nových pákových batérií,
b) rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a rozvodov vody v suteréne a vo všetkých WC, ktoré boli veľmi skorodované a poškodené,
c) vymaľovanie všetkých priestorov v škole – kabinety, triedy,
chodby, šatne, WC, pivnice, ŠJ a kuchyne.
Rekonštrukcia je podľa zmluvy naplánovaná do februára
2011.
ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME

Aj keď rekonštrukcia školy nie je ešte kompletná, už teraz
výrazne pociťujeme skvalitnenie školského prostredia, za čo
by sme chceli vysloviť úprimné poďakovanie všetkým zainteresovaným – najmä pani starostke Ing. Eve Beňovičovej,
všetkým prispievateľom finančného príspevku 2% z daní,
rodičovskému združeniu - osobitne predsedovi p. Jurajovi Jančovi, obecnému zastupiteľstvu, p. Jánovi Husárovi a
pracovníkom obecného podniku služieb, Bc. Jaroslavovi
Križanovi, p. Vladimírovi Kubáňovi, p. Dušanovi Tanáčovi,
p. Jaroslavovi Lečejovi, p. Petrovi Betákovi, p. Michalovi
Mutňanskému, p. Vladimírovi Vaškovi, všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy.
Pred blížiacimi sviatkami Vám všetkým prajeme krásne a
veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych
a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nájdite si
pod stromčekom veľa darčekov, ktoré vás zohrejú pri srdci a
zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.
Mgr. Darina Sýkorová,
riaditeľka školy
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ˇ
PRACOVNÁ NÁVŠTEVA NAŠICH UČITELOV
V ŠPANIELSKU

Po dvoch rokoch sa našej škole podarilo opäť úspešne zapojiť
do medzinárodného projektu Comenius – Partnerstvo škôl. Prvé
pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 25.-29.10.2010 v
partnerskej škole v španielskom mestečku Baiona. Stretli sa
tam učitelia zo siedmich krajín - Španielska, Talianska, Francúzska, Islandu, Poľska, Českej republiky a Slovenska, ktoré
zastupovala naša základná škola, koknkrétne Mgr. Bohušová,
Mgr. Pazderová a Mgr. Sýkorová. Spoločne podrobne rozpracovali úlohy, ktoré budú žiaci plniť v nasledujúcich dvoch rokoch.
V rámci spoločného projektu Science and Discoveries in Europe sa budú podrobnejšie zaoberať prírodnými živlami – voda, oheň,
zem, vzduch. Čakajú ich pokusy, skúmania, tvorenie obrázkových
slovníkov, videokonferencie a mnoho iných zaujímavých činností,
ktorých výsledky si budú vzájomne vymieňať s ostatnými školami. Počas tejto perfektne zorganizovanej návštevy sme navštívili
triedy. Všade v škole bola veľmi príjemná priateľská až rodinná
atmosféra, deti pre nás pripravili veľmi zaujímavý program – nás
prekvapili ľudovou piesňou Dobrú noc má milá, živo sa zaujímali o
našich žiakov, školu i o našu krajinu.
Mali sme možnosť porovnávať systém učenia nielen v Španielsku, ale vzájomne sme si vymieňali skúsenosti so všetkými partnermi, čo bolo veľmi motivujúce a inšpiratívne.

Okrem pracovných povinností sme mali možnosť spoznať
i okolie Baiony, ktorá sa nachádza na pobreží Atlantiku v Galícii
neďaleko portugalských hraníc. Boli sme na celodennom spoločnom výlete so žiakmi v okolitých horách, navštívili sme keltskú
osadu, ochutnali ich jedlá, predovšetkým rôzne druhy morských
špecialít. Lúčili sme sa s pocitom, že sme spoznali mnoho veľmi
milých, príjemných a pohostinných ľudí. Tešíme sa, že po májovej návšteve Islandu sa o rok stretneme so všetkými partnermi
i v našej škole.
Koordinátorka projektu Mgr. Bohušová

ALTER POZÝVA

PRIPRAVUJEME

Na stránkach SI sme sa dlho nestretli s informáciou o Klube
mladých - ALTER. Klub stále funguje a naďalej pozýva do svojich
priestorov malých i tých starších. Osobne si myslíme, že v klube
je dosť aktivít, ktoré môžu zaujať. V novembri sa vrátime aj
ku záujmovo-vzdelávacím formám a chceme doplniť vybavenie
klubu. Ponúknuť zaujímavú činnosť, ktorá bude nepochybne prospešná pri využívaní voľného času.
Zároveň upozorňujeme, že v posilňovni sa uskutočnili niektoré
zmeny vedúce k spríjemneniu prostredia a na to, že je potrebné dodržiavať zásady čistoty a hygieny. Ďakujem tým chlapcom,
ktorí prispeli k renovácii priestorov a udržiavajú aj chod posilňovne.
Apelujem na tých, ktorí ALTER navštevujú, alebo sa zdržiavajú v jeho blízkosti, aby sa snažili prispievať k jeho údržbe a nie
ničiť, kradnúť a inak znepríjemňovať pobyt v klube.
Tešíme sa na návrat skalných a pozývame ostatných.
Jaro a Ľuba

5. decembra - MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
12. decembra - VIANOČNÝ KONCERT
27 .- 28. decembra - oslavy 11O. výročia uvedenia prvej divadelnej
hry v obci a 1OO. výročie založenia prvej dychovej hudby v obci
11. decembra - Vianočný volejbalový turnaj
29. decembra - Stolnotenisový turnaj
31. decembra - SILVESTER 2010

MILÉ DÁMY,
CHCETE MAŤ KRÁSNE A ZDRAVÉ NECHTY ?

Martina Repková
Trenčianske Stankovce 582
prevádzka

NECHTOVÉ ŠTÚDIO
HORNÝ ŠIANEC 15, TRENČÍN
Vám ponúka potiahnutie vlastných
nechtov zdravotne nezávadnými
prípravkami švajčiarskej spoločnosti
AKYADO.
Tieto gély sú - bez alergénov,
- nepoškodzujú nechtovú platničku,
- sú veľmi šetrné k vašim nechtom.
Viac informácii na tel. čísle:

0907 400 879
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7.

SVIATOK NAŠEJ OBCE
V sobotu a v nedeľu 4. a 5. septembra 2010 sa uskutočnil
už piaty ročník OBECNÝCH DNÍ Trenčianskych Stankoviec.
Už päť rokov uplynulo odvtedy, čo sme otvárali OC a zrealizovali 1. Obecné dni Trenčianskych Stankoviec. Toto podujatie
sa dostalo už po prvom ročníku do povedomia širokej verejnosti
.A to nielen u nás, ale aj v okolí a možno povedať i mimo nášho
regiónu.
V spomínané dni sme chceli predovšetkým prejaviť úctu a
vďaku za všetko, čím naša obec žije, čo sa v nej deje a symbolicky sa podeliť o radosť, starosti i nadšenie, ktoré nás v bežnom
živote sprevádzajú.
I keď nám na slávnostný šat padalo kvapiek neúrekom, zhodne môžeme konštatovať, že toto podujatie si zaslúži našu pozornosť.
SOBOTA:
V sobotu sa
program niesol v
športovo-zábavnom
duchu.
Futbalové
a volejbalové stretnutia hráčov bývalých štyroch obcí,
boli napriek počasiu
plné boja, zápalu i
smiechu.
Napriek
tomu, že do kotlíkov
družstiev variacich
súťažný guláš padali kvapky, vydržali a guláše dovarili. Plánované vystúpenie členiek SOKOLU sa neuskutočnilo, ale dievčatá
boli pripravené ukázať sa s novým programom. Do dobrej nálady
vyhrávala na pripravenom pódiu hudobná formácia z našej obce
ROCKOVANKA. Hrabovská kapela pre neutíchajúci dážď nemohla vystúpiť.
Starostka obce Ing. Beňovičová napriek všetkému nestrácala
úsmev na tvári a s obdivom všetkým aktérom poďakovala za ich
výdrž.
Zaujímajú Vás milí čitatelia výsledky sobotných súťaží? Tak tu ich
máme:
Futbal:
1. m. Veľké Stankovce, 2 .m. Rozvadze, 3. m. Malé Stankovce,
4. m. Sedličná.
VOLEJBAL:
1. m. Rozvadze, 2. m.
Malé Stankovce, 3.
m. Veľké Stankovce,
4. m. Sedličná
DETSKÁ JEDENÁSTKA sa uskutočnila za
účasti 18 detí, rovnako aj tento program
ovplyvnilo počasie.
Všetkým
hráčov
srdečná vďaka a
veľký aplauz!
Guláš:
1. m. Klub dôchodcov, 2. m. U mäsiara, 3. m. SOKOL
Nech nikdy nestratíte gurmánsku chuť a apetít!
NEDEĽA:
V nedeľu sme pokračovali kultúrnym programom. Konal
sa v priestoroch Spoločenského domu a vynikajúci účinkujúci
dávali záruku kvality a príjemne stráveného popoludnia. Okrem
vystúpenia detí z našej obce, ktoré sa predstavili folklórnym programom, recitáciou i hudobnými ukážkami, nám učarovalo vystú-
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penie DFS Selčianka
a jej hudby. Hrialo nás
pri srdci, že aj mladí
ľudia zo susednej obce
Selec nás prišli pozdraviť pri príležitosti sviatku našej obce. Poďakovanie za úrodu bolo
súčasťou programu, čo
veľmi ocenil predseda
PD Inovec Ing. Ľ. Galko.
V príhovore starostka obce Ing. E. Beňovičová poďakovala
všetkým, ktorí žijú v obci a žijú aktívne. Poďakovala za to, že sa
podieľame na jej rozvoji, zveľaďovaní, že riešime spoločne problémy
a nečakáme na odmenu
a uznanie. Že jednoducho starosti i radosti nás
všetkých nám nie sú ľahostajné. Tlmočíme touto
cestou jej želanie v duchu
parafrázy slov básnika:
„Táto dedina, mi pripomína starej mamy truhlicu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zazvonia
spomienky. To vonia materina dúška, suchý kvet lipy, majorán.
Znie ti chorál o dobrom človeku a chlieb a soľ ťa čaká na stole.
Ďakujeme, pani starostka.
Atmosféra 5. ročníka obecných dní nepochybne zostane v
nás dlho rezonovať. A ako bolo viackrát počuť, čerešničkou na
symbolickej torte Obecných dní bolo vystúpenie člena SND v
Bratislave, operetného bonvivána Ivana OŽVÁTA. Spieval strhujúco, krásne melódie smeroval do našich sŕdc očarujúco
a s úsmevom. Srdečná vďaka, maestro a dovidenia niekedy
zasa u nás!
Z á v e r
nedele patril
vyhodnoteniu
súťaže
o
najlepší
nedeľný koláčik. Výsledky
tejto súťaže
uvádzame
na strane 7.
A potom sa
pokračovalo
v dobrej nálade s RADOVANKOU a v réžii zvyšného programu členov DHZ.
Bolo vynikajúco.
Na záver nám dovoľte POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na úspechu 5. obecných dní
našej obce. Bez ich nezištnej, usilovnej a obetavej práce by takéto slávnostné
podujatie nebolo možné zrealizovať.
Obecné dni
Trenčianskych
Stankoviec
2010 sa vydarili, nech žije ich
šiesty ročník!
Ľubica
Mikulášová
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ˇ
VÝSLEDKY SÚTAŽE
O NAJLEPŠÍ
ˇ
„NEDELNÝ KOLÁČIK“ – OBECNÉ DNI 2010
Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich:
• Silvia Tanáčová – Medové rezy s orechovo-karamelovou krustou
• Kristína Drevenná – Marlenka
• Martina Vachánková – Vrbovský rez
• Eva Ľahká – Perník a Slané pečivo
• Veronika Rožníková – Strúhaný tvarohový rez
• Zuzana Hrušovská – Pohádka rezy
• Helena Marcinechová – Juhoslovanský krémeš
• Martina Ďurišová - Krémeš
• Darina Bogárová – Penový sen
Všetky koláčiky boli ú ž a s n é - vzhľadovo i chuťovo a po ťažkom rozhodovaní porota vyhlásila výsledky: 1. miesto udelila Kristínke Drevennej z
časti obce Malé Stankovce za koláčik„Marlenka“, 2. miesto udelila Zuzane
Hrušovskej z časti obce Sedličná za koláčik „Pohádka rezy“, 3. miesto udelila Silvii Tanáčovej z časti obce Veľké Stankovce za koláčik „Medové rezy s
orechovo-karamelovou krustou“
Zvláštnu cenu získala Eva Ľahká z časti obce Veľké Stankovce za Slané
pečivo.
D. Z.

VÍŤAZNÝ RECEPT M A R L E N K A
(OD KRISTÍNKY DREVENNEJ)
Cesto:
100 g masla, 3 PL medu, 300 g kryštál. Cukru, 1 KL octu, 1 PL
sódy bikarbóny, 2 vajcia, 700 g hladkej múky, 3 PL kakaa - cca
Postup:
Vo väčšom hrnci rozpustíme maslo, med a cukor. Potom zmiešame 1 PL
sódy bikarbóny s 1 KL octu a pridáme do hrnca. Zmes nám začne trocha
kypieť. Ďalej pridáme (za stáleho miešania) vajcia. Stále miešame, aby
sme z toho nemali praženicu. Keď vznikne hnedá pena, odstavíme z ohňa.
Potom primiešame rukou, alebo odvážnejší aj šľahačom, múku zmiešanú s
kakaom (ak by sa cesto nedalo vymiesiť, môžeme pridať trocha vody alebo
mlieka). Cesto necháme asi hodinku oddychovať. Potom ho rozdelíme na 6
rovnakých častí. Každú časť vyvaľkáme, prenesieme na Cerou vymastenú
a hladkou múkou posypanú opačnú stranu plechu a prečnievajúce okraje
odrežeme a taktiež upečieme. Po upečení sa budú strúhať navrch koláča.
Pred vložením do rúry cesto ešte popicháme vidličkou. Pečieme pri teplote
170oC 5-7 min. Rovnako upečieme všetky pláty.
Plnka- krém:
250 g masla, 1 SALKO - sladené kondenzované mlieko (deň vopred uvarené – 2 hod.), 2 smotanovo-vanilkové pudingy (alebo karamelové), 6 dcl
mlieka, 4 PL cukru.
Postup:
Z mlieka, pudingov a cukru uvaríme puding. Necháme ho vychladnúť. Medzitým vyšľaháme maslo a postupne doň všľahávame SALKO, nakoniec
zašľaháme vychladnutý puding.
Na každý plát natrieme krém až po okraje a takto pokračujeme na
všetky pláty, ktoré vrstvíme na seba. Posledný plát natrieme už len tenučkou vrstvou. Postrúhame upečené odrezky, ktoré preosejeme a posypeme hotový koláčik, ktorý necháme odležať – najlepšie do druhého dňa.
Dobrú chuť
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O KNIHE...
Úvodom trochu inak. Literatúra a knihy
vôbec, sú vzácnou formou komunikácie so
svetom. Či už je to poézia, próza, literatúra
faktu...dostávame sa do sveta reality i fantázie prostriedkom, ktorý nám slúži na vzdelávanie, potešenie, ale hlavne na rozšírenie
osobnostného rozmeru.
Prepáčte, milí čitatelia, takýto netradičný
predslov, ale vedie ma k tomu, okrem iného,
vzrastajúci záujem o našu knižnicu. Aj počas
leta som sa stretávala s čitateľmi, náročnými
na istý druh literatúry, dokonca aj na poetické
slovo. Poézia nám okrem povinného memorovania v škole totiž prináša predovšetkým
úľavu na duši, zavedie nás do sveta básnika, ktorého slovo, je ako chlieb. /V tejto chvíli
spomínam na Rúfusove ľudské básne, rozhovory s čitateľmi/. Spisovateľ zaznamenáva ľudský príbeh, jeho osud a tým aj príbeh
doby. Pred očami nám vyrastá obraz až nadrozmernej veľkosti, fascinuje, prináša nielen
umelecký zážitok, ale hlavne poznanie.
Naša doba je určite mnohé dlžná v tomto
smere. Nie je druhý Tolstoj, Dobšinský, Móric, Jesenský ..., ale vždy sa nájde kniha, ktorá Vám predstaví zvláštnosti tej - ktorej krajiny, život ľudí, poklady civilizácie. Čítať knihu
je niečo podobné, ako cestovať v inej krajine,
v inej časovej dimenzii. Dajte sa preto inšpirovať, prečítajte aj tie knihy, ktoré preveril
čas a ktoré patria medzi klenoty slovenskej
či svetovej literatúry. Neoľutujete.
Želám Vám k tomu tichý kútik a príjemnú
jesennú atmosféru.
A čo nové pribudlo v knižnici?
Pre deti a mládež:
PRVÉ ČÍTANIE, ROZPRÁVKOVÁ BABIČKA,
ZARECITUJ SI BÁSNIČKU, VÝLETY PO
SLOVENSKU, NECH VOJDE TEN PRAVÝ,
ŠKOLA NOCI 4, ŠKOLA NOCI 5, VAMPIRÁTI - Čierne srdce
Pre dospelých:
PÚŠTNY KVET, PÚTNIK Z COMPOSTELY,
DIABLOVA HVIEZDA, NEVERA, LEGENDA
O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI, HRIECH
PRVEJ NOCI, SVET MI JE DLŽNÝ, ZRADCA, SLZY PÚŠTE, KÓD 9, RUŽOVÝ TROJUHOLNÍK, SVIŇA ŽIVOT, ČERVENÉ SÁRÍ
Ak sa chcete dozvedieť o činnosti knižnice viac, kliknite na: Facebook - Knižnica
Trenčianske Stankovce
Ľubica MIKULÁŠOVÁ,
Obecná knižnica
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ZHODNOTENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY
Futbalový rok 2010 v našej obci sa v mnohom odlišoval od rokov
predchádzajúcich, udiali sa veľké veci a tento rok sa natrvalo zapíše
do histórie stankovského futbalu. Ale pekne po poriadku. Hneď na
začiatku roku odstúpili zo svojich funkcií prezident klubu Ing. Milan
Hrušovský, tajomník klubu Ing. Jozef Sýkora a manažér Jozef Krovina. Svetová ekonomická kríza sa podpísala na tom, že klub prišiel
o niekoľkoročného generálneho sponzora BONAS Slovakia, s.r.o. a
ekonomická situácia klubu bola v nezávideniahodnom stave. Zostávajúci dvaja členovia Výkonného výboru OŠK Ing. Štefan Šmatlák
a Viliam Koprivňanský museli vynaložiť enormné úsilie, aby sa
situácia postupne normalizovala, bolo nutné okamžite riešiť zimnú prípravu mužstiev, realizačné tímy, zmeny v kádroch, prípravu
plesu, finančné zabezpečenie a hlavne zmeny v štruktúre klubu a
vhodné doplnenie a rozšírenie Výkonného výboru. Vtedy sa vytvoril
prípravný výbor, ktorý všetky veci riešil za pochodu, lebo tu boli také
problémy, ktoré nezniesli odklad. Pomocnú ruku podala obec, za
čo jej patrí úprimná vďaka a do hry vstúpil významný sponzor firma
MONOLIT. Všetko toto úsilie vyvrcholilo Mimoriadnym Valným zhromaždením klubu dňa 1.2.2010, ktoré si na svojom zasadnutí zvolilo na najbližšie 2-ročné volebné obdobie nový 16-členný Výkonný
výbor v zložení:
Viliam Koprivňanský, Roman Pevný, Juraj Husár, Štefan Šmatlák,
Matúš Beňovič, Peter Bolech, Jozef Kapuš, Roman Rožník, Jana
Lahká, Jaroslav Králik, Matúš Beták, Michal Hrbas, Daniel Haško,
Ján Gabriš st., Matúš Jurík a Branislav Koprivňanský.
Novozvolený Výkonný výbor OŠK Trenčianske Stankovce na
svojom prvom zasadnutí dňa 8.2.2010 zvolil nasledovných funkcionárov:
- sekretár klubu – Šmatlák Štefan, jeho asistent – Hrbas Michal
- manažér klubu – Pevný Roman, jeho asistent – Bolech Peter
- tajomník klubu – Rožník Roman, jeho asistenti – Beňovič Matúš
a Koprivňanský Braňo
- pokladník – Kapuš Jozef
- hlavný poriadateľ – Koprivňanský Viliam, jeho asistent – Ľahká
Jana
Predseda OŠK Trenčianske Stankovce zvolený nebol a neudialo sa
tak ani v priebehu roku.
Výkonný výbor na svojom prvom zasadnutí tiež vymenoval týchto štatutárnych zástupcov OŠK Trenčianske Stankovce: Ing. Štefan
Šmatlák, Roman Pevný, Roman Rožník a Jozef Kapuš. Podarilo
sa naplniť a schváliť rozpočet, čím boli zabezpečené základné podmienky na riadne fungovanie klubu na najbližšie obdobie.
Dňa 6.2.2010 sa uskutočnil tradičný, už 12. Ples športovcov. Pre
účastníkov plesu bola opäť pripravená bohatá tombola a samozrejme nechýbalo vyhlásenie a ocenenie futbalistu roka a ďalšie ceny.
Futbalistom roka sa stal Martin Ježík, najlepším strelcom Michal
Sedláček, za talent roka bol vyhlásený Roman Ďuriš.
Zimná príprava prebehla bez problémov, kádre mužstiev boli
vhodne doplnené a celá jarná časť futbalových súťaží prebehla bez
problémov a s výsledkami mužstiev vládla prevažne spokojnosť.
Muži skončili v tabuľke na celkovom 6. mieste so ziskom 45 bodov,
čo môžeme za danej situácie považovať za úspech. Muži sa postarali o historický úspech pre klub a vynikajúcu reklamu pre obec a to
ziskom Pohára ZsFZ dňa 20.5.2010 na ihrisku v Šúrovciach. Naše
mužstvo hralo 2 - krát za posledné 3 roky finále tejto významnej
súťaže, čím sa nemôže pochváliť žiaden klub, vrátane mestských
klubov. Mužov trénovali na jar Roman Pevný a Juraj Husár. Dorast,
po sérii neúspešných výsledkov na jeseň 2009 odohral jarnú časť
vo veľkom štýle, prepracoval sa z prepadliska na konečné 10. miesto so ziskom 44 bodov, na čom mal nemalú zásluhu nový tréner pri
mužstve Branislav Korl. Žiaci boli nováčikmi v III. lige, hrávali svoje
zápasy ako dvojičky a hlavne starší žiaci si počínali veľmi úspešne,
keď obsadili konečné 5. miesto so ziskom 42 bodov. Úlohou mladších žiakov je hlavne učiť sa, tí skončili na 11. mieste so ziskom 22
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bodov. Žiacke mužstvá
trénovali na jar Ivan Basila a Pavol Barčiak.
Cez letnú prestávku
došlo k zmene na trénerských postoch len u
mužov, keď dovtedajší
tréneri na vlastnú žiadosť
odstúpili
a
mužstvo
viedol celú jesennú časť
Miroslav Karas, hrajúceho asistenta mu robil
Martin Ježík. Cez letnú
prestávku nastal obrovský problém so súpiskou mužov a hrozilo,
že mužstvo bude bojovať o záchranu. Nakoniec sa podarilo káder
doplniť, mužstvo hralo v pohode, išlo prakticky od víťazstva k víťazstvu a po 6.kole bolo na čele priebežnej tabuľky. Potom prišiel nevídaný a dlhotrvajúci útlm. Najskôr to bolo vypadnutie v Slovenskom
pohári, potom vypadnutie v Pohári ZsFZ a potom prišla séria neúspešných výsledkov v majstrovských zápasoch, keď mužstvo strácalo body aj na domácom ihrisku a výsledkom je, že bude zimovať
až na 9. mieste so ziskom 23 bodov a dôvodov na zamyslenie je
viac ako dosť. Mužstvo bolo príliš preťažené, káder úzky, množili sa
zranenia, vytratila sa herná pohoda a dostavila sa herná kríza. Ale
sú aj iné príčiny, treba ich nájsť, situáciu rozanalyzovať a prijať účinné opatrenia smerujúce minimálne k zlepšeniu súčasného stavu.
Dorast začal impozantne, mužstvo bolo dlho bez straty bodu, usadilo sa na čele tabuľky, ale potom prišli neúspešné výsledky a ústup
z pozícií, aj keď nie až taký, ako u mužov. Tu bola hlavná príčina
odchod a zranenia niektorých kľúčových hráčov. Príležitosť dostávali mladí hráči, ktorí na jar hrávali za žiakov a v súbojoch s o tri roky
staršími súpermi sa ťažko presadzovali. Ale ich chvíľa ešte len príde
a určite je tu perspektíva do budúcnosti. Dorast bude zimovať na
7. mieste zo ziskom 25 bodov. Azda najväčšie rozčarovanie vládlo
z výkonov a výsledkov starších žiakov. Pred sezónou sme nemali
veľké oči, došlo k veľkej generačnej výmene, vekovo prešlo veľa
hráčov základnej zostavy do dorastu, realizačnému tímu bol skoro
celú jeseň k dispozícii úzky káder hráčov, ale aj tak očakávania boli
trošku väčšie. Mužstvo bude zimovať na poslednom mieste, keď
nezískalo ani bod, má katastrofálne skóre 5 : 43 a na jar ho čakajú
urputné záchranárske práce. S mladšími žiakmi vládla oveľa väčšia
spokojnosť, skončili na 9. mieste so ziskom 11 bodov.
Vďaka poctivej a obetavej práci členov VV, funkcionárov, trénerov a členov realizačných tímov a samozrejme aj hráčov všetkých
mužstiev a tiež aj podpore od všetkých sponzorov vrátane obce,
sa podarilo prekonať ťažké a náročné obdobie v novodobej histórii
klubu a do budúcnosti môžeme hľadieť s optimizmom, aj keď nie
prehnaným. Problémy sú, vieme o nich a hľadáme optimálne, ale
zároveň aj reálne riešenia. Tie sú závislé aj od vonkajších faktorov, ale v hlavnej miere od svedomitej a trpezlivej práce všetkých,
ktorým záleží na tom, aby Stankovský futbal napredoval a bol tiež
všeľudovou zábavou pre čo najviac občanov našej obce.
Výbor OŠK Trenčianske Stankovce ďakuje aj touto cestou
všetkým svojim fanúšikom za vysoké a pravidelné návštevy na
zápasoch našich mužstiev v jesennej časti a za kvalitné a slušné
povzbudzovanie. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v
jarných odvetách, na ktoré Vás srdečne pozývame. O vylosovaní jednotlivých futbalových súťaží Vás budeme včas informovať a
aby ste mali prehľad kde, kedy a s akým súperom budeme hrať,
zabezpečíme rozpisy jarnej časti futbalových súťaží mužov, dorastu, starších a mladších žiakov aj so zapracovanými schválenými výnimkami. Ešte pred začiatkom jarných odviet sa však stretneme na 13. Plese športovcov, ktorý sa uskutoční dňa 12.2.2011
v Spoločenskom dome a do tanca bude hrať hudobná skupina
SONET. Na tento tradičný ples Vás všetkých srdečne pozývame.
Ing. Šmatlák Štefan
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CHORVÁTSKO – VODICE
TJ Sokol Trenčianske Stankovce usporiadal v dňoch 02.07
– 12.07.2010 zájazd do Chorvátska, mestečko Vodice. Zájazdu
sa zúčastnilo 41 rekreantov.
V sobotu ráno sme dorazili do Vodíc, kde nás domáci privítali kávou a Rakijou. Celý autobus rekreantov bol ubytovaný v jednom dome v dvoj a trojposteľových izbách. Po
ubytovaní naše prvé kroky viedli na pláž, chytať prvý bronz.
Večer bol zoznamovací večierok na dvore domu pri speve
a hudbe s harmonikou - Ľuboša Šišovského. Hneď pri prvých
tónoch k nám zavítal pán v peknom škótskom oblečení, s červeným nosom a ozembuchom. Evidentne poznal našu hudbu, hneď
hral do taktu. Po dvoch skladbách sa nám odstrojil a zrazu sme
ho spoznali, je to náš človek – Janko Sládok. Zábava spojená
s tancom trvala do 22,00 hod., nakoľko vo Vodiciach striktne
dodržiavajú nočný pokoj. Domáci pán neodolal a hneď bežal pre
kameru, aby si náš zoznamovací večierok natočil. Ráno bol opäť
s kamerou na dvore, keď Zuzka Krejčová s niekoľkými cvičencami
na karimatkách začali precvičovať Power Jogu. Tieto hodinové
cvičenia boli každé ráno počas celého pobytu. Jeden deň sa pripojil aj syn domáceho Ivica, ktorý ráno cvičieva slnečnú jogu.
Po večeroch sme sedávali a spievali pri harmonike alebo pri
gitare, na ktorej hrával Vladimír Škúci. Pridali sa aj domáceho
známi, hrali na gitare a spievali pekné chorvátske pesničky.
Naši mladí rekreanti si po večeroch zašli na pobrežie zatancovať
disko tance.

ŽIVOT V TENISOVOM KLUBE
TRENČIANSKE STANKOVCE V ROKU 2010
Tenisový klub Trenčianske Stankovce oznamuje tenisovým
priaznivcom a širokej verejnosti, že dňa 15.9.2010 sa konal IV.
ročník Tenisového turnaja vo štvorhrách o pohár starostky obce.
Tento turnaj bol náročný z pohľadu organizovania, keďže do
poslednej chvíle bol aj náhradný termín neistý pre daždivé počasie. Preto ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom za účasť.
Každý rok skúšame nové prvky v organizovaní turnaja, snažíme sa o to, aby turnaj vyhovoval čo najširšej hráčskej základni.
Cieľom zmien je čo bolo dobré ponechať, a čo sa neosvedčilo
zmeniť hľadaním riešenia vyhovujúceho väčšine zúčastnených
hráčov. Napríklad sa nám osvedčil systém vytvorenia jednej skupiny vybraných hráčov, ktorí si k sebe losujú sparing partnera s
cieľom vytvorenia približne vyrovnaných dvojíc. Tento rok sme po
prvýkrát hrali turnaj súčasne na antuke aj na kurte s umelým povrchom, kde sa hral aj finálový zápas. Tento systém mal nevýhodu v
tom, že všetci hráči nemohli prežívať atmosféru turnaja na jednom
mieste spoločne. Avšak pozitívom bol fakt, že turnaj sa zbytočne
časovo nepredlžoval. Na prvom mieste sa umiestnila dvojica Ján
Baláž – Juraj Šabík, na druhom Tomáš Sliva – Juraj Surovský a
na treťom Roman Herák – Štefan Medvedík.
Aktívne sme sa zúčastnili na Stankovských obecných dňoch,

24 HODINOVÝ MARATÓN VO VOLEJBALE
V sobotu 24. 7. 2010 o 9,00 hod. slávnostným príhovorom starostka obce, Ing. Eva Beňovičová, otvorila 2. ročník 24 hodinového
maratónu vo volejbale v OC Rozvadze.
Zápasov vo volejbale sa zúčastnilo 89 nadšencov volejbalu
zo Stankoviec a okolitých obcí Trenčianskeho kraja. Už v piatok
večer sa objavili prví nadšenci na karaváne a vytvorili si malý stanový tábor účastníkov na oddych počas zápasov.
Počas celého maratónu bolo zabezpečené pivo a kofola,
kapustnica, guláš, rôzne pomazánky a koláče, ktoré pripravili členovia volejbalového oddielu s rodinami, za čo im patrí veľká vďaka.
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Počas dňa alebo večer sme si na pláži niekoľkokrát zahrali
volejbal, večer sme si pozreli niektoré futbalové zápasy na majstrovstvách sveta.
Jeden deň sme si urobili výlet loďou na prehliadku pekného
prímorského mestečka Šibeník. Pohľad na Šibeník a okolie zo
zrúcaniny hradu bol veľmi pekný zaujala nás aj prehliadka kostola
svätého Jakuba. Po výlete večer, nám domáci pripravil večeru:
grilované ryby so zemiakmi, chleba, šalát a víno. Veľmi sme si
pochutili.
Desať dní na pláži pri kúpaní a slnení ubehlo veľmi rýchlo.
Odrazu prišiel čas baliť sa a poberať na cestu domov. V pondelok
večer sme si naposledy z domácimi zaspievali a urobili spoločnú
fotku. Rozlúčenie bolo veľmi srdečné, kde nás domáci uistili, že o
rok by nás opäť radi privítali.
Na záver mi ostáva len srdečne poďakovať šoférom, že nás
bezpečnou jazdou dopravili na miesta určenia, cvičiteľke jogy,
muzikantom
a všetkým,
čo sa pričinili o príjemný
desaťdňový pobyt
vo Vodiciach.
Dušan
Dutko
tento krát netradičnou zostavou. Zapojili sme naše manželky do
súťaže vo varení gulášu. Sme radi, že ich neodradilo nepriaznivé
počasie a v daždivej atmosfére rozdávali úsmev, dobrú náladu a
výborný guláš. Ďakujeme!
Pri pohľade na kalendár je zrejmé, že je tu jeseň a nám končí
sezóna tenisu na otvorených dvorcoch. V tomto roku nám počasie veľmi neprialo, nakoľko bolo veľa oblačnosti a tenisový kurt
sa nedal využívať pravidelnejšie. Avšak práce na začiatku hracej
sezóny bolo potrebné vykonať. Na úprave tenisového dvorca s
antukovým povrchom sme odpracovali 75 hodín. Ďalšie odpracované hodiny boli potrebné na udržiavanie kurtu v dobrej kvalite
v priebehu celej sezóny. Počas leta sme sa snažili vylepšiť tenisový kurt s antukovým povrchom tým, že sme za vlastné peniaze
zakúpili tieniacu sieť na oplotenie. Náš dobrý úmysel prekazil silný vietor, ktorý nám po opakovaných opravách vždy tieniacu sieť
poškodil. Veríme, že na budúci rok nájdeme lepšie riešenie na
upevnenie siete.
Pre hráčov, ktorí majú záujem zlepšovať sa v tenise, chceme
oznámiť, že Tenisový klub Trenčianske Stankovce získal tento rok
tenisový nahrávací stroj. Vďaka patrí štedrému sponzorovi, ktorého prispením si hráči z našej obce môžu zlepšovať herný prejav,
prípadne sa naše rady môžu rozšíriť o ďalších záujemcov o tenis.
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie hracích
podmienok a propagácii tenisu v obci Trenčianske Stankovce.
Ivan Poruban, Bc.

Cez deň hrala reprodukovaná hudba. Večer od 20,00 hod.
prišla do oddychového spoločenského stanu muzikálna skupina v
podaní 2 harmoník a 2 ozembuchov, ktorá vyhrávala do neskorej
noci. Takže počas zápasov tí, ktorí zrovná nehrali sa mohli občerstviť a zaspievať si.
Dňa 25. 7. 2010 o 9,00 hod bol slávnostne odpočítaný a zvukom trubky ukončený volejbalový maratón. Každý účastník dostal
pamätný list.
Odmenou pre organizátorov volejbalového maratónu bola spokojnosť a poďakovanie hrajúcich hráčov za dobrú organizáciu spolu s vyjadrením, že sa tešia na ďalší ročník a tiež zistenie, že stále
stúpa počet prihlásených volejbalistov.
Dušan Dutko
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.07.2010 do 15.11.2010

Vitajte, naši najmladší
Adriana Slatinová
Oliver Vítek
Adam Hrušovský
Samuel Hladký
Ján Plevka
Alžbetka Hudecová
Ondrej Beták
Mária Tomíková
Damián Tomašák
Martin Učník
Samuel Sedláček
Lucia Martišíková

č. 720
č. 130
č. 16
č. 856
č. 862
č. 794
č. 613
č. 428
č. 191
č. 811
č. 82
č. 427

Do stavu manželského vstúpili

Darina Hrušovská
vo veku 81 rokov
Ján Balaj
vo veku 72 rokov
Rudolf Šprtka
vo veku 84 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!

Odsťahovali sa
Bc. Andrea Kopáčová do Trenčína
Róbert Kašša do Svinnej
Janka Zuberníková + syn Jaroslav
do Dolných Strhárov
Mgr. Katarína Plevková + syn Ján
do Bratislavy
Mgr. Veronika Liptáková do Bratislavy
Mgr. Zdenka Kulichová + syn Kristián
do Trenčína
Ing. Juraj Buček do Trenčína
Ing. Stanislav Husár do Serede
Pavel Danko do Trenčína
Mgr. Roman Kadák do Veľ. Bieroviec
Silvia Tomašáková rod. Snopková
+ syn Damián do Kremnice-Kunešov
Peter Orság do Podlužian
Monika Gavendová + dcéra Tamara
do Trenčína
Marta, Rastislav a Soňa Tomašákovci
do Opatoviec
Alica Dohálová + deti Lukáš a Laura
do Trenčína
Marcela Kutišová + syn Roman Samuel
do Melčíc-Lieskového
Ing. Peter Holec do Trenčína
Emília Tehlárová do Trenčína
Pavol Heleš do Trenčína

JUBILANTI
(od 01.07. do 15.11.2010)
nad 90 rokov
91 rokov
Katarína Sýkorová
Magdaléna Vašková
85 rokov
Agnesa Dohňanská
Michal Tehlár
Eva Pavlisová
80 rokov
Irena Rázgová
Emília Sedláčková
75 rokov
Božena Porubanová
Agnesa Šuleková
Anna Mojžišová
Anna Betáková
70 rokov
Eva Škúca
Pavol Ľahký
Ján Jančo
Dušan Kulich
Bernardína Gažiová
65 rokov
Mgr. Ján Baláž
Marta Sedláčková
Vladislav Plekanec
Viliam Jančo
Božena Kasalová
Oľga Bučková
Eva Kubáňová
Rudolf Medvedík
Zuzanna Balajová

Róbert Kašša, Tr. Stankovce
a Daniela Horňáková, Drietoma
Pavol Heleš, Tr. Stankovce
a Mária Bieliková, Trenčín
Ing. Rastislav Cabala, Trenčín
a Ing. Lenka Hrušovská, Tr. Stankovce
Bc. Martin Poruban, Tr. Stankovce
a Mgr. Denisa Plášková, Tr. Stankovce
Peter Beňovič, Tr. Stankovce
a Mária Ranincová, Tr. Turná
Ing. Juraj Buček, Tr. Stankovce
a Mgr. Veronika Hmurčíková, Trenčín
Jozef Ostrolucký, Tr. Stankovce
a Kornelia Krivá, Trenčín
Ing. Stanislav Husár, Tr. Stankovce
60 rokov
a Adela Diškancová, Sereď
Zuzana
Berková
Pavol Husár
Ľudovít Jurkovič, Tr. Stankovce
Mária
Balajová
Mária
Balajová
a Lenka Staňáková, Bošáca
Prisťahovali sa
Ján
Ľahký
Pavol
Sedláček
Tomáš Hudec, Tr. Stankovce
Ing. Marcela Betáková zo Senice
Dušan Beták
Miroslav Vacula
a Veronika Hlávková, Tr. Stankovce
Peter Zemanovič z Hornej Súče
Daniela
Ondrčková
Jaromír
Hvožďara
Karol Benedikovič, Tr. Stankovce
Klaudia Šefčovičová z Bratislavy
Zuzana
Zahumenská
Marianna
Kňažková
a Michaela Chrastinová, Kr. Bodovka
Viera Hrnková z Bánoviec nad Bebravou Ľubomíra Machunková
Vladimír Jančo
Ing. Dušan Rozvadský, Tr. Stankovce
Dagmar Sýkorová + syn Samuel z Trenčína
Milan Tománek
Gizela Beňovičová
a Katarína Kovalčíková, Trenčín
Klára Chovancová z Drietomy
Blahoželáme!
Mgr. Michal Berko, Tr. Stankovce
Lenka Jurkovičová z Bošáce
a Bc. Zuzana Rychlá, Tr. Stankovce
Ing. Marián a JUDr. Júlia Kudláčoví
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE k 15. 11. 2010
Jozef Orávik, Pov. Bystrica
+ deti Alexandra a Tomáš z Čadce
Počet
obyvateľov spolu .................... 3.135
a Iveta Husárová, Tr.Stankovce
Branislav a Eva Hermanoví + dcéra Saša - z toho MUŽI .................................... 1.546
Ján Mikuláš, Tr. Stankovce
z Trenčína a Krásna n/Kysucou
- z toho ŽENY .................................... 1.589
a Monika Zajacová, Podlužany
Martin Puna z Trenčína
Martin Hudec, Tr. Stankovce
Najčastejšie sa vyskytujúce
Ing. Peter Azari z Trenčína
a Adriana Tothová, Trenčín
ženské mená v našej obci:
Adriana Hudecová z Trenčína
Mgr.art. Juraj Kvasnica, Trenčín
Anna – 106 x, Mária – 88 x, Jana, Janka –
a Marcela Husárová, Tr. Stankovce
86 x, Zuzana, Zuzanna – 72 x, Emília – 53 x,
Jubilejné sobáše
Eva – 51 x, Katarína – 45 x, Daniela-DanaBlahoželáme!
Zlatý sobáš
Danka – 35x, Martina – 35 x, Lenka – 33 x,
Navždy nás opustili
Alena, Marta a Monika zhodne – 32 x
50
rokov
spoločného
života
Eva Hudecová
vo veku 84 rokov
Najčastejšie sa vyskytujúce
Pavel a Emília Lahkých
Alojzia Buchová
vo veku 81 rokov
mužské mená v našej obci:
Zuzana Kadlečíková
vo veku 84 rokov
Strieborný sobáš
Ján – 131 x, Jozef – 108 x, Peter – 97 x,
Zuzana Jančová
vo veku 79 rokov
Miroslav – 63 x, Martin – 62 x, Milan – 51 x,
Štefánia Mináriková
vo veku 80 rokov
25 rokov spoločného života
Pavol – 50 x, Michal – 48 x, Juraj – 46 x,
Zdenek Šišovský
vo veku 61 rokov
Ivan a Jana Bočákových
Dušan a Tomáš zhodne - 32 x
Rudolf Ševčík
vo veku 76 rokov
Miroslav a Mária Breznických
Spracovala: Zemánková
Jozef Vašek
vo veku 79 rokov
Ľubomír a Jarmila Kadlečíkových
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