STANKOVSKÝ

informátor
ˇ XXI.
rocník

2

júl 2014

Letný
Let
Le
tný pozd
zdra
dravv
Slnko je na oblohe najvyššie, prázdniny a čas dovoleniek sú tu.
Želám všetkým príjemnú letnú pohodu, veľa slnečných dní
a deťom prázdniny naplnené radosťou a veselými hrami.
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce

KU B O - V E S E LOHR A V 3 D E JS T V ÁCH
V nedeľu 22. júna 2014 o
16,00 hod. sa v SD v našej obci
pred 260 divákmi uskutočnila
premiéra
divadelnej
hry
Jozefa Hollého Kubo, ktorú
naštudoval divadelný súbor
MO MS v Trenčianskych
Stankovciach pod režijným
vedením
Mgr.
Ladislava
Žiška. Ten navrhol aj scénu,
vybral piesne, kostýmy, bol
dramaturgom predstavenia a
hudobne ho sprevádzal na harmonike. V hre sa predstavili divadelní ochotníci Pavol Múdry (richtár Bečela), Terézia Kadáková
(richtárova žena), Michal Rychlý (ich syn Kubo), Zuzana Sivová (vdova Košárička), Kristína Pšejová (jej dcéra Anička), Dušan
Staňák (gazda Štefan), Šimon Stopka (mládenec Paľo), Vendelín Sedláček (vdovec Lovecký), Lenka Jančová (cigánka Dora),
Vladimír Jančo (Jurko + husár), Juraj Kubiš (Martin + hlásnik), Pavol Kadlec (kapitán husárov Mišo), Adriana Rožníková (Zuzka),
Andrea Mojžišová (Marka), Anita Bolechová (Katka), Helena Gabrišová (krstná), Ján Gabriš (krstný), členky folklórneho súboru
Rozvadžan a Speváckej skupiny dôchodcov a ďalší. Scénu vyrobili Michal Rychlý a Andrea Mojžišová. Kostýmy mali na starosti
Anna Ďurišová a členovia súboru. Zvuková spolupráca – Jaroslav Turek. Text sledovali Oľga Múdra a Eva Stopková.
Na začiatku hry celý herecký súbor so spevom v sprievode harmoniky obišiel zaplnené hľadisko a vyšiel na javisko. Potom
nasledovalo 1,5 hodiny hereckého kaleidoskopu slova a hudby divadelných ochotníkov, ktoré rozosmievalo i roztlieskavalo
publikum. Na záver všetci účinkujúci opäť obišli celé hľadisko ako svadobný sprievod mladého páru Aničky a Paľka. Viacerým v
hľadisku sa ušlo aj svadobné pohostenie. Po návrate na javisko celý súbor pri záverečnej klaňačke získal vysoké ocenenie od
nadšeného publika v podobe „standing ovation“.
Na záver si v mene
spokojných divákov dovoľujem
poďakovať všetkým, ktorí sa
spolupodieľali na príprave veselohry Kubo a pripravili tak
publiku hodnotný kultúrny
zážitok. Prajeme hercom veľa
repríz hry rovnako úspešných
ako bola premiéra. Veríme, že
nás v budúcnosti potešia ešte
mnohými ďalšími predstaveniami.
Oľga Šmatláková

ROZVADŽAN V BRATISLAVE
Večer autentického folklóru
30.05.2014 sa v DK Zrkadlový háj v Petržalke stretla približne
stovka členov folklórneho súboru Rozvadžan, ich rodinných
príslušníkov a podporovateľov folklóru z radov obyvateľov
Trenčianskych Stankoviec na Večere autentického folklóru.
Program sa začal o 19,00 privítaním Ing. Vladimírom

Beňovičovej, starostky obce a riaditeľky ZŠ Jána Lipského Mgr.
Dariny Sýkorovej.
Prezentácia našej obce v Bratislave dopadla na výbornú.

Bajanom, starostom bratislavskej mestskej časti Petržalka. Po
ňom sa prítomným prihovorila Ing. Eva Beňovičová, starostka
Obce Trenčianske Stankovce a Ing. Vendelín Sedláček,
predseda folklórneho súboru Rozvadžan. Po nich nasledoval
cca 15 minútový dokumentárny ﬁlm o našej obci a približne
hodinový hlavný program – vystúpenie folklórneho súboru
Rozvadžan. Pozostával z 5 pásiem z programu Rok na dedine
– Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Máj, Dožinky. Jednotlivé
bloky programu boli prepojené krásnym sprievodným slovom a
Môžeme byť právom hrdí na to, že sme obyvatelia Trenčianskych
Stankoviec.
O. Š.

˘
MALÁ ÚVAHA NAD CAROVNÝM
A VZÁCNYM
SLOVOM „LÁSKA“

spevom v podaní Jarky Kohútovej. Celý program bol dynamický
a postupne gradoval až k záveru. Často bol prerušovaný
potleskom a na záver si hudobníci, speváci a tanečníci z
Rozvadžanu právom zaslúžili dlhotrvajúci „standing ovation“.
Ten si vyžiadal od účinkujúcich dva prídavky.
Po programe na javisku podujatie pokračovalo v sále večerou
a tanečnou zábavou s tombolou. Vládla príjemná atmosféra.
Potešilo nás aj množstvo otázok a záujem poznať bližšie
našu obec od prítomných divákov. Okolo polnoci sa domáci
návštevníci začali vytrácať a posledná hodina zábavy bola už
pre Stankovčanov.
Za úspešné vystúpenie v Bratislave je potrebné poďakovať
folkloristom, ich rodinným príslušníkom, podporovateľom z radov
občanov, sponzorom a všetkým organizátorom. Veľkú zásluhu
na realizácii celej akcie má podpora zo strany Ing. Evy
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Láska - vzácne, silné a krásne slovo... už pri jeho vyslovení
človek pocíti radosť, úľavu. Preto by mal vždy s veľkou úctou
a pokorou pristupovať k tomuto slovu. Napísalo sa už veľa
básní, poviedok, hier a natočilo sa veľa ﬁlmov o láske, ktorá je
tak dôležitá v našom živote. Ale čo je to vlastne láska? Láska je
obrovským darom. Ponúka sa vždy a všade. Je potrebné, aby
sme ju vnímali i napriek dnešnej dobe plnej tlakov všelijakých
technických vymožeností, počítačov, robotov. Láska nikdy
nezanikne, žiť bude stále. Človek by mal veriť v lásku, lebo viera
bez lásky robí z človeka fanatika, lakomca, bezohľadného a
zatvrdnutého v jeho žití. V každej chvíli môže človek zažiť, že
láska má mnoho podôb. I keď bolí, aj vtedy sa prejaví jej krása
a najmä sila. Ak človek s úctou a pokorou použije toto tajomné
slovo, vždy je dobrým liekom.
Láska je i to, že nás prijala naša MATKA - ZEM, keď nám
dovolila tu žiť. Majme úctu ku všetkému, čo nám naša MATKA –
ZEM ponúka k nášmu žitiu. Používajme lásku každý deň. Nielen
vtedy, keď je mesiac „Máj – lásky čas“, „Deň matiek“ alebo „Deň
otcov“. Myslime vždy pozitívne, lebo je tu ten čas, aby to naša
MATKA – ZEM pocítila. Vtedy bude i nás tešiť, že sme tu a teraz.
Nech krása našej zeme prekvitá, nech krása „Ženy – Matky“ je
bránou, ktorá bude vždy otvorená k jej srdcu, miestu, kde sídli
LÁSKA.
Žitie s láskou a v láske vždy a všade, to Vám všetkým praje
Vincka Šmatláková
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ROZVADŽAN 1. MÁJA V TRENCÍNE

Tohtoročný prvý máj nás potešil ukážkovým slnečným
počasím. To umožnilo, aby množstvo ľudí trávilo čas
vonku a využilo ponuku rôznych podujatí. Medzi kultúrne
podujatia v Trenčíne bolo zaradené aj vystúpenie nášho
folklórneho súboru Rozvadžan. Presne o 12.hodine vyšli
folkloristi na pódium na Mierovom námestí. Počas svojho
50 minútového vystúpenia priniesli krásny kultúrny zážitok zaplnenému námestiu.
Rozvadžan sa predstavil pásmom hudby, spevu a tanca s
témami: fašiangy, „Ďuro“, stavanie mája. Spevákom na javisku
sa podarilo rozospievať a roztlieskať celé námestie. Autentický
stankovský folklór v podaní Rozvadžanu zaujal všetkých. Po
skončení vystúpenia na pódiu pokračovali krátkym vystúpením
pri Trenčianskej bráne. Aj tam ich obklopilo množstvo spokojných
poslucháčov a divákov. A my, ktorí sme ich mali možnosť v
Trenčíne vidieť a počuť, sme boli hrdí na ich krásnu reprezentáciu
našej obce.
Popoludní pokračovali folkloristi ďalším vystúpením doma,
pred stankovským publikom na dvore Gazdovského domu u
Tomíkov. Tu už po tretíkrát otvárali expozíciu predmetov zo života

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ...

našich predkov. Hudba, spev a tanec v podaní folklórneho súboru
divákom priblížili fašiangy, regrútov a stavanie mája. Aj domácemu
publiku sa vystúpenie veľmi páčilo. A radosť zo svojho vystúpenia
mali aj účinkujúci. Lásku k folklóru majú hlboko vo svojich srdciach
a pri ich vystúpení je to vidieť.
O. Š.

symbolicky uprostred dediny, aby nás ochránil a pripomínal nám
ľudskú súdržnosť, priateľstvo i lásku.
Pri tónoch kapely RADOVANKA si všetci prítomní našli miesto,
aby sa započúvali do veršov básnika i do piesní SPEVÁCKEJ
SKUPINY JEDNOTY DOCHODCOV. Tancujúce deti z Folklórneho
súboru STANKOVČAN nám pripomenuli detstvo a slovo starostky
obce Ing. Beňovičovej zasa, že si máme nájsť chvíľu zastaviť sa,
upokojiť. Aby sme žili chvíle pokojnejšie a šťastnejšie.
Neskôr si mohli prítomní návštevníci podujatia oddýchnuť s
Radovankou pri malom občerstvení. Myslím, že týmto podujatím
sme otvorili dvere ďalších kultúrnym aktivitám, ktoré sa pripravujú
v obci.
Ľubica Mikulášová

V posledný aprílový deň ožila v našej obci tradícia
stavania mája. Jeho história sa datuje až do stredoveku,
kedy májové stromčeky pomáhali ako ochrana majetku i života
pred zlými duchmi a chorobami. No a mesiac máj je považovaný
za symbol lásky a zrodu nového života. Či už sme našli v
tomto mesiaci lásku, alebo nie, máj má v sebe niečo čarovné a
inšpirujúce.
V našej obci sprevádzala slávnosť stavania mája dobrá a
veselá atmosféra. Za všeobecnej radosti prítomných chlapi z
OPS vztýčili vyzdobený májový strom. Symbol života sme zasadili
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Z ROKOVANÍ OZ
Z rokovania OZ dňa 29.apríla 2014
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 24.2.2014.
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
- Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, vo
veci Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch obce
v k.ú. Malé Stankovce – Hoštáky.
- Žiadosť Ing. Rastislava Dzuráka, Zemianske Podhradie, o odkúpenie ním realizovaného Predĺženia verejného vodovodu
- Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
- Žiadosť pána Ivana Porubana o nájom trvale trávnatého porastu na včelárske účely
- zapojenie sa do projektu pod názvom „Nákup repasovaného zberného vozidla na komunálny odpad a triedený zber“ a
s podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného
fondu
- zámer predaja pozemku v k.ú. Veľké Stankovce, parc-E-KN
č. 1781/107 o výmere 144 m2 vodné plochy, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
- Žiadosť p. Jaroslava Imricha - vyjadrenie obce k štúdii
Novostavba samostatne stojacich domov na parc. č.
1493/1,2,3,4,5,6,7,8 v k. ú. Veľké Stankovce so stanovením
podmienok.
OZ Berie na vedomie
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k
31.3.2014
- Plán investičných aktivít obce na rok 2014. Program hosp. a
sociálneho rozvoja Obce Trenčianske Stankovce (PHSR)
OZ Odročilo
- Žiadosť p. Letka o opravu priestorov SD
- Žiadosť p. Jarmily Vlkovej o pokračovanie prístupovej cesty
cez parcelu 206/2 k ostatným parcelám v .ú. Sedličná.
OZ zamieta
- Žiadosť spoločnosti DNV Energo, a.s. , Dubnica nad Váhom,
zo dňa 10.02.2014 o zámenu pozemkov medzi žiadateľom a
Obcou Trenčianske Stankovce, v zmysle predloženého návrhu.
- Žiadosť p. Milana Kapuša, o prehodnotenie uznesenia č.
77/2013 vo veci týkajúcej sa žiadosti o odkúpenie parc. C-KN
č. 112/2 v k.ú. Veľké Stankovce.
OZ ruší:
- uznesenie č. 59/2011 – zámer a podmienky predaja pozemku,
- uznesenie č. 71/2011 – schválenie predaja pozemku vyschnutého vodného toku manželom Čepelovcom, Trenčianske
Stankovce 775.
Z rokovania OZ dňa 16.06.2014
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 29.4.2014.
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Použitie prebytku v sume 299 936,- €, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu.
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii obecného zastupiteľstva.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2014.
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- Dodatok č.2 ku Zmluve o výpožičke športovísk zo dňa
15.09.2011.
- Prenájom nebytových priestorov – sauny, Oddychového
centra, za cenu: 50 €/m2/ročne pre STLF, a.s., Mládežnícka 4,
911 01 TN, na dobu určitú, do 30.09.2019.
- Podmienky odkúpenia pozemkov stavieb v k.ú. Sedličná,
Stavba I., Stavba II Priemyselný park, obcou Trenčianske
Stankovce, od s.r.o. Doton, Zámocká 30, Bratislava a s.r.o.
TaT, Braneckého 14, Trenčín
- Podmienky odkúpenia pozemkov a stavieb, nachádzajúcich
sa v k. ú. Malé Stankovce /IBV Malé Stankovce/ obcou Trenčianske Stankovce od s.r.o. EDOK, Braneckého 179, Trenčín
- Predaj pozemku v k.ú. Veľké Stankovce, parc-E-KN č.
1781/107 o výmere 144 m2 - vodné plochy, ako prípad hodný
osobitného zreteľa manželom Janke a Milanovi Čepelovcom,
bytom Trenčianske Stankovce 775.
- Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Trenčianske Stankovce - verziu 2.0 platnú do r. 2016.
- Realizáciu opravy Požiarnej zbrojnice – stropy, elektroinštalácia, WC a sprcha
- Skrátenie prevádzkovej doby materskej školy v mesiaci júl
2014 do 16:00 ho
OZ určuje v zmysle §11, odst.4, písm. i, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 253/1994 Z.z. plat starostovi obce, čo v podmienkach obce je 1,25 násobok, zvýšeného o 25%
OZ berie na vedomie
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii starostky obce
- Priebežnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom za obdobie január až máj 2014.
- list MUDr. Mikušovej – požiadavka na inštalovanie mreže
- Postúpenie pohľadávky Syon Slovakia – spoločnosti DANLOG s.r.o.
- stanoviská odborníkov ku výstavbe RD k jestvujúcej zástavbe
- žiadosť o ﬁn. podporu pri vydávaní knihy – Dr. Juraj Sedláček
Kompletné informácie sú uvedené na stránke www.trencianskestankovce.sk

ŽIVOT V NAŠEJ OBCI
Naša obec má svoje vzácne špeciﬁká. Svojou polohou
patrí k prímestským obciam, ale zároveň sa rozprestiera v
prekrásnom prostredí Stredného Považia medzi riekou Váh
a Inoveckým pohorím. Vzácne je to, že zostáva obcou so
všetkým, čo k nej patrí: hory, voda, krásna príroda, história a
pamiatky spolu s rozvinutou infraštruktúrou.
Aby sa nám dobre žilo, je potrebné tieto danosti zladiť s
našimi požiadavkami.
Rozsah zámerov obce možno rozčleniť do viacerých
oblastí, a to: zhodnocovanie a zveľaďovanie majetku obce,
riešenie bezpečnosti dopravy, protipovodňové opatrenia,
životné prostredie, ochrana majetku, kultúrno-spoločenské
športové aktivity.
V priebehu obdobia 1. polroka 2014:
- bolo dokončené zateplenie strechy spoločenského domu
- okolie budovy obecného úradu a materskej školy je
zabezpečené kamerovým systémom
- momentálne prebieha posledná fáza úpravy okolia
zdravotného strediska
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- nová asfaltová plocha v areáli MŠ sa využila na
zrealizovanie dopravného ihriska pre deti
- areál požiarnej zbrojnice (PZ) svojou jednoduchou úpravou
prispeje k príjemnejšie strávenému pobytu v týchto miestach.
Výmena okien a dverí na budove PZ a následné interiérové
úpravy umožnia hodnotnejšie využívanie jej priestorov
- osadením retardérov na miestnych komunikáciách riešime
nezodpovedný prístup vodičov k svojmu okoliu a účastníkom
dopravy
- v najbližšom období na cintorínoch a verejných
priestranstvách pribudnú nové lavičky.

Parkovacia plocha pred Zdravotným strediskom
Priestor na stretnutia s priateľmi v letných dňoch bude
vytvorený v areáli PZ pod názvom „Hudobné leto“, kde sa v

Dopravné ihrisko v materskej škole
spolupráci s pánom Patrikom Tomíkom v dňoch 19.07.2014,
09.08.2014 a 30.08.2014 uskutočnia koncerty na počúvanie
i do tanca.
Dňa 06.09.2014 sa stretneme pri Obecných dňoch s
tradičnými súťažami vo varení gulášu a pečení sviatočného
koláčika. Deti sa rozlúčia s prázdninami obľúbenou akciou
„Ahoj leto“.
Dianie v našej obci je živé. Za investičnou oblasťou
nezaostáva ani spoločenský život a činnosť spoločenských
organizácií. Je treba konštatovať, že všetko potrebuje svoj
čas, peniaze, pochopenie a tiež veľké srdce, aby sme mohli
fungovať nielen materiálne, ale aj duchovne, ľudsky.
S úctou
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce
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PLÁN INVESTICNÝCH
AKCIÍ OBCE TRENCIANSKE
STANKOVCE
Názovinvestiēnejakcie

RekonštrukciaareáluZdravotnéhostrediska
OpravamiestnejkomunikácieSedliēná
DostavbachodníkavSedliēnejprimostíku
Oploteniecintorína
RekonštrukciastrechyͲSpoloēenskýdom1.ēasƛ
RekonštrukciastrechyͲSpoloēenskýdom2.ēasƛ
RekonštrukciaverejnéhoosvetleniaRozvadze
OpravamiestnejkomunikácieRozvadze
Zatepleniebudovydružinypriškole
RekonštrukciabývalejkotolnevMŠͲmiestnosƛ
OpravamiestnejkomunikácieV.Stankovce(PZ)
DetsképreliezkyͲSedliēná,V.Stankovce
OpravapožiarnejzbrojniceͲvýmenaokienadverí
RekonštrukciaústrednéhokúreniavOPS
RozšírenieverejnéhoosvetleniaSedliēná
PrestavbaPožiarnejzbrojnice
RekonštrukciaUKaNNͲSpoloēenskýdom
PenziónpredôchodcovͲvypracovanieštúdie
ZatepleniebudovyMaterskejškoly
ZatepleniestrechyabudovyOcÚ
OkoliebudovyOcÚ
VoűnáplochapriSD
LokálneošetreniechodníkaMS,Sedliēná
Rekonštrukciakom.achodníkak.ú.Oriešky
Rekonštrukciazvoniēiekpoobci

Nutnosƛ


Aktuálnystav


Zveűadenieareálu
Vzhűadobce
Zvýšeniebezpeēnosti
Verejnýzáujem
Havarijnýstav
Havarijnýstav
Verejnýzáujem
Vzhűadobce
Zveűadenieareálu
Nevyužitýpriestor
Vzhűadobce
Verejnýzáujem
Verejnýzáujem
Havarijnýstav
Verejnýzáujem
Verejnýzáujem
Zhodnoteniebudovy
Verejnýzáujem
Zhodnoteniebudovy
Zhodnoteniebudovy
Vzhűadobce
Strategickézáujmy
Verejnýzáujem
Verejnýzáujem
Verejnýzáujem

Projekt


RealizáciaOPS
Vysúƛažené
Prebiehaver.súƛaž
RealizáciaOPS
Zrealizované
Zrealizované
RealizáciaOPS
Budever.súƛaž
Budever.súƛaž
Priamezadanie
Vybaviƛstavebnépovolenie

RealizáciaOPS
Zrealizované
Prebiehaver.súƛaž
RealizáciaOPS
akámenafondy
Budeverejnásúƛaž
akámenafondy
Budeverejnásúƛaž
Budeverejnásúƛaž
Urobiƛzadanie
Urobiƛzadanie
RealizáciaOPS
Budeverejnásúƛaž
Prieskumtrhu

Rokrealizácie


Niejenutný
Vyprojektované
Vyprojektované
Niejenutný
Vyprojektované
Vyprojektované
Vyprojektované
Urobenýpopis
Vyprojektované
Nutnýprojekt
Vyprojektované
Niejenutný
Niejenutný
Vyprojektované
Niejenutný
Vyprojektované
Nutnýprojekt
Nutnýprojekt
Nutnýprojekt
Vyprojektované
Nutnáštúdia
Ideovávízianutná
Niejenutný
Nutnýprojekt
Niejenutný

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2014Ͳ2015
2014
2014
2014Ͳ2015
2014
?
2014Ͳ2015
2015Ͳ2020
2015
2015
?
?
2015Ͳ2016
2015
2015
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5.

VYHRÁVANIE MÁJA
Trenčianske Stankovce 31.05.2014
Tak, ako sa máj slávnostne staval, patrí sa ho slávnostne
aj dať dolu. Udialo sa to v posledný májový deň – v sobotu

sa pri tom nikomu nič nestalo. Odniesol si to iba susedný plot
a ten bol vzápätí opravený a vynovený. Po sňatí mája spev
a tanec pokračovali ďalej. Postupne sa sprievod presunul
najskôr pred bar a potom pred reštauráciu, kde sa spievalo
a tancovalo až do 19,00 hod. Vtedy sa účastníci sprievodu i
ďalší prichádzajúci občania presunuli na nasledujúci program
do veľkej sály Spoločenského domu. Na pódiu sa predstavil
hosť programu Kysucký prameň, ktorý svojou hudobnou
produkciou približne dve hodiny zabával všetkých prítomných

31.05.2014. Tento rok to bolo s veľkou parádou. Začalo sa
sprievodom po obci. Vyrážalo sa zo štyroch miest obce v čase
divákov. V prestávkach ho striedal náš domáci folklórny súbor
Rozvadžan. Po 21,00 hod. pokračoval program tanečnou
zábavou. Do tanca i na počúvanie hral KB band. Tí, ktorí mali
chuť a dostatok síl sa zabávali až do rána bieleho.
Čo povedať na záver? Snáď len poďakovať všetkým,
ktorí sa o toto podujatie zaslúžili, alebo ho svojou účasťou
podporili. Bola to krásna kultúrna aktivita a nás všetkých môže
len tešiť, že takýchto akcií s aktívnou účasťou občanov v
našej obci pribúda. Veríme, že tento trend bude pokračovať
a že sa kultúrny život v našej obci bude aj naďalej rozvíjať
pre potešenie nás všetkých. Dovidenia na ďalších kultúrnych
podujatiach!
O. Š.

Folklórny súbor ROZVADŽAN
medzi 17,00 – 17,30 hod. Vtedy sa na dohodnutých miestach
v Sedličnej, Malých a Veľkých Stankovciach a v Rozvadzoch
stretli účastníci sprievodu. Mnohí si na tú príležitosť obliekli
kroje. S hudobným sprievodom a so spevom sa potom vydali
na cestu k obecnému úradu. Po ceste sa skupina z Malých
Stankoviec pripojila k Sedličanom a pri máji sa stretli so
sprievodom z Veľkých Stankoviec. Muzikanti a speváci sa
zladili a všetci účastníci spoločne spevom vítali poslednú
prichádzajúcu skupinu z Rozvádz. Všetkých pri obecnom
úrade privítala Ing. Eva Beňovičová, starostka obce (tiež v kroji)
a spolu s pracovníkmi obecného úradu pohostila účastníkov
sprievodu koláčmi a borovičkou. Spev prilákal aj mnohých
ďalších obyvateľov, a tak sa pri máji zhromaždila veľká
skupina občanov. A toľko krojov, koľko mali ľudia oblečených
na sebe, sme u nás ešte nevideli. Pri speve a tanci čas rýchlo
bežal, až nastala chvíľa, kvôli ktorej sa to všetko dialo – sňatie
mája. Pre pracovníkov OPS to nebola žiadna náročná úloha,
lebo namiesto vysokého mája, ktorí postavili 30.04.2014,
dávali dolu len jeho vršok. Tomu pôvodnému veľkému
pomohol na zem o niekoľko dní skôr silný vietor. Našťastie

6.

pozýva do svojich radov
nových záujemcov




všetkých vekových kategórií,
ktorí majú záujem
o aktívne využívanie voľného času



a zachovávanie zvykov a obyčajov
našich predkov
z našich pôvodných obcí.
Skúšky budú vedené
skúsenými folkloristami
Jarkou Kohútovou a Ing. Jozefom Lehockým.
Budeme nacvičovať nový program „Stankovské veselie“,
kde bude veľa tanca, hudby, spevu a zábavy.


Podrobnejšie informácie na:
http://www.rozvadzan.sk/,
mail.fsrozvadzan@gmail.com
alebo na tel. 0905 604 975.

Stankovský informátor ˇc. 2 - júl 2014

ˇ
ODDIEL SLNIECKA

˘ PRE MAMU
DVE RÚCKY

Dňa 18.3.2014 sa začalo v našej obci Trenčianske
Stankovce pohybové cvičenie pre deti pod názvom
„Oddiel Slniečka“. „Slniečka“ fungujú pod záštitou TJ
Sokol Trenčianske Stankovce. Deti vo veku 3 – 7 rokov
si pestujú lásku k pohybu a športu. Spolu s lektorkou sa
„slniečka“ – dievčatá i chlapci učia správne držať telo,
správne dýchať, ale najmä veselou a hravou formou cvičia
rôzne cviky vhodné pre ich vek a tak si zlepšujú celkovú
motoriku, orientáciu a koordináciu pohybu. Oddiel slniečka
navštevuje zatiaľ 13 detí, ktoré sú veľmi šikovné a najviac
ich bavia pohybové hry. Rozvíjajú tak nielen svoju fantáziu a
prirodzenú súťaživosť, ale trénujú i svoje neposedné nôžky
a rúčky. Cvičenia budú ďalej pokračovať od 9.9.2014 o 17tej
hodine v malej telocvični Základnej školy. Okrem rôznych
cvičení, pohybových hier či pomôcok vo forme loptičiek,
hračiek, budeme postupne zapájať i obratnosť a nacvičíme
si jednoduché zostavy na obľúbené detské pesničky. Preto
neváhajte a prihláste svoje deti k „slniečkam“! Pohyb si
jednoducho zamilujú...
Teší sa na Vás lektorka Zuzana

Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám rodičov oboch, mocný Pane,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh: Pre ocka jednu, druhú mame.
Je také slovo kratučké, milé,
láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa
naučí vysloviť ako prvé. Dňa 11.mája
2014 o 15,00 hod. v Spoločenskom
dome v Trenčianskych Stankovciach
slovo mama bolo vzácnym hosťom,
privítali ním deti svoje mamičky.
Vystúpil FS Stankovčan po vedením
p. Bočákovej, deti z MŠ pod vedením
p. Vachánkovej, p. Divincovej, deti zo
ZŠ tanec pod vedením p. Svatíkovej,
p. Obdržálovej.
Je také slovo kratučké, milé,
láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa
naučí vysloviť ako prvé – mama - takto sa prihovoril prítomným
mamičkám
poslanec
OZ p. I. Poruban.
Počas celého
programu s vďakou
mamám
hrala
a
spievala RADOVANKA.
Nuž každému
dieťaťu želáme za
každú mamu, aby ich
rúčky nikdy nezostali
prázdne, aby sa Vás
mohli celý život držať
obidvomi, lebo matkine
ruky sú nikdy a ničím
nenahraditeľné.
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová

ˇ POSVIACKY RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA
20. VÝROCIE
ˇ
ˇ
PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESTANOV
V TRENCIANSKYCH
STANKOVCIACH
Kostol
Panny Márie
Pomocnice
kresťanov
v
Trenčianskych
Stankovciach
bol postavený
v
rokoch
1991 – 1994.
Konsekroval ho 21.05.1994 J. Em. Ján Chryzostom
kardinál Korec, nitriansky sídelný biskup.
V nedeľu 25.05.2014 si na slávnostnej hodovej svätej
omši pripomenuli veriaci 20.výročie posviacky kostola. Na
svätej omši sa zúčastnili 4 kňazi - Mgr. Michal Kopecký,
honorárny dekan (bývalý správca farnosti), ThDr. Juraj
Sedláček PhD., DiS. (rodák z Rozvádz), Mgr. Eduard
Lazo (rodák z Trenčianskej Turnej), Mgr. Viliam Chrastina
(správca farnosti). Celebroval ju Mgr. Eduard Lazo.
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V homílii pripomenul medzníky z histórie kostola. V závere
svätej omše sa veriacim prihovorili Mgr. Michal Kopecký,
ktorý bol správcom farnosti v čase výstavby a posviacky
kostola
a
Ing.
Jozef
S v a t í k ,
v e d ú c i
b ý v a l e j
stavebnej
r a d y .
Pripomenuli
vtedajšiu
atmosféru a
významné udalosti z výstavby a histórie kostola. Slávnostný
charakter svätej omše zvýraznil piesňami spevokol. Na
záver slávnosti sa zúčastneným kňazom za všetkých
veriacich poďakovali kytičkami kvetov deti.
O.Š.

7.

ˇ OHLÁSIL KONIEC...
ŠKOLSKÝ ZVONCEK
Skončila jar a vystriedalo ju leto. Čoraz teplejšie dni a vysvedčenia, ktoré žiaci dostali, sú znakom, že školskému roku
2013/2014 odzvonilo. S učebnicami, ktoré ich 10 mesiacov sprevádzali na ceste získavania nových vedomostí sa rozlúčili, nechali za chrbtom i školskú bránku. Začali prázdniny – čas, na ktorý
sa všetci tešíme.
Záver školského roka patril hodnoteniu výsledkov žiakov.Z
346 žiakov:
• samé jednotky malo 86 žiakov,
• prospelo s vyznamenaním 90 žiakov,
• prospelo veľmi dobre 68 žiakov,
• prospelo 100 žiakov, ani jeden žiak nebude robiť opravné
skúšky, ani opakovať ročník
• 2 žiačky boli neklasiﬁkované
• 17 žiakov dostane pochvalu riaditeľky školy,
• 45 žiakov pochvalu triedneho učiteľa,
• 1 žiak napomenutie triedneho učiteľa,
• 4 žiaci pokarhanie triedneho učiteľa,
• 6 žiakov pokarhanie riaditeľky školy,
• 11 žiakov zníženú známku zo správania 2. stupňa,
• 1 žiak zníženú známku zo správania 3. stupňa
Všetkých 36 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané
stredné školy a učilištia: 11 žiakov na gymnáziá, 2 na obchodnú
akadémiu, 1 na hotelovú akadémiu, 13 žiakov na strednú odbornú
školu 4-ročnú s maturitou, 9 žiakov na strednú odbornú školu 3–
ročnú, 1 žiak nižšie končiaci na dvojročné učilište. 3 žiaci vo 8.
ročníku odišli na bilingválne gymnáziá.
V poslednom štvrťroku sa v škole uskutočnili zaujímavé aktivity.
Deň Zeme kvôli nepriaznivému počasiu sme presunuli na stredu 30. apríla. Už
niekoľko rokov sa pravidelne
zapájame v rámci Dňa Zeme
do akcie Vyčistime si Slovensko – tento rok sme sa zamerali najmä na vyčistenie rozsiahleho areálu školy, okolia
obecného úradu a parku pri
pamätníku Jána Lipského.
Našim žiakom išla aj takáto
práca od ruky a po skončení
vydarenej akcie odchádzali
zo školy s pocitom, že urobili
niečo užitočné pre svoju školu a skrášlenie prostredia, v
ktorom trávia podstatnú časť
roka.
Stavanie májov je starý ľudový zvyk a dodnes sa zachoval i v našej obci. Keď
pracovníci obecného podniku
služieb postavili máj, prítomných divákov obveselila svojou hudbou RADOVANKA a deti folklórneho krúžku z materskej
a zo základnej školy pod vedením pani učiteľky Bočákovej za hudobného doprovodu
pána Petra Koubíka.
Vo štvrtok 29.mája sa v našej
škole uskutočnila „Zelená
olympiáda“. V rámci tejto
aktivity ZELENEJ ŠKOLY
naši žiaci súťažili v rôznych
športových a vedomostných
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aktivitách.
Na 1. stupni sa žiaci zapojili do aktivity „PRECHÁDZKA PO ZEMI“
a pozreli si DVD Vševedko na vidieku, čítali rozprávku Ako Školienka sadila semienko, skladali zvieracie pexeso, či puzzle, pracovali s encyklopédiami, kreslili zvieratká či rastlinky a riešili vedomostné kvízy.
Na 2. stupni sa žiaci venovali projektom na tieto témy: 5. ročník: „Ovzdušie,“ 6. ročník: „Flóra a fauna,“ 7. ročník: „Odpad,“
8. ročník: „Pôda,“ 9. ročník: „Voda.“ Pri spracovaní projektov si
žiaci overovali svoje teoretické vedomosti o triedení a recyklácii
odpadu, kreslili kolobeh vody, či zostavovali aparatúru na ﬁltráciu
vody. Iní odoberali vzorky pôdy z terénu a zisťovali pôdne typy, či
druhy. Šiestaci v Parku Jána Lipského odhadovali výšku stromov,
ich vek, popisovali kôru, či merali obvod kmeňa.
Zároveň sa v tento deň uskutočnili športové súťaže v ľahkej atletike a volejbalový turnaj.
Ani nepriazeň počasia
neprekazila našim deťom
školskú oslavu ich sviatku.
Vo štvrtok 28.5. popoludní sa
naša základná škola premenila na miesto plné zábavy,
súťaženia a hlavne smiechu
a hlasného povzbudzovania.
Deti všetkých vekových
kategórií, vrátane našich
malých škôlkarov sa mohli
vyšantiť, ale aj preveriť svoju zdatnosť, obratnosť, šikovnosť a umelecký talent
v množstve aktivít, ktoré im
pripravili naši pedagógovia,
rodičia a členovia kultúrnej
komisie Obecného úradu
v Trenčianskych Stankovciach. Zaslúžia si za zorganizovanie tohto vydareného
podujatia naozaj veľké poďakovanie!
A ako to už pri oslavách býva,
nesmeli chýbať ani odmeny a
sladké občerstvenie, za ktoré sa tiež chceme poďakovať pani kuchárkam školy,
pani starostke Ing. Beňovičovej a obci Trenčianske
Stankovce a pánovi Petrovi
Ľahkému.
27.6.2014 sa skončil
školský rok. Za prácu v tomto školskom roku chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí boli
usilovní a snažili sa svojimi úspechmi robiť radosť rodine, škole
ale aj obci. Blahoželám všetkým úspešným a usilovným žiakom
a ďakujem všetkým pedagógom, ktorí obetovali voľný čas na ich
prípravu.
Pekným kultúrnym programom sa so školou a spolužiakmi rozlúčili naši deviataci. Chcem im zaželať, aby v každom čase robili
správne rozhodnutia, aby mali okolo seba správnych ľudí, aby sa
im podarilo naplniť túžby, ale aj to, aby tieto túžby boli prínosom z
hľadiska ľudskosti a dobra pre ich život i celej našej spoločnosti.
Naši „prváci“ majú za sebou prvý rok školskej dochádzky. Verím,
že sa im darilo, že sa veľa naučili, že si našli nových kamarátov a
že sa tešia na prázdniny.
Poďakovanie za všetku odvedenú prácu počas roka patrí
všetkým pedagogickým zamestnancom základnej i materskej
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školy, vychovávateľkám, prevádzkovým pracovníkom a pracovníčkam školskej jedálne. Pre školu je práca všetkých veľmi
potrebná.
Naša vďaka za pomoc a ústretovosť patrí i pani starostke Ing.
Eve Beňovičovej a poslancom Obecného zastupiteľstva, pracovníčkam Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach,
Rade školy, Obecnému podniku služieb – p. Jánovi Husárovi,
predsedovi rodičovského združenia p. Jurajovi Jančovi a rade
rodičov, sponzorom p. Minárikovej Viere – KVETA Trenč. Stankovce, Bc. Križanovi Jaroslavovi, p. Ondriškovi Vladimírovi, p. Ing. Pavlovi Bogárovi, p. Petrovi Ľahkému, p. Milanovi
Petrovi – VAILLANT GROUP Trenčianske Stankovce a všetkým,
ktorí prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské združenie: VAILLANT GROUP – VAILLANT INDUSTRIAL
SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce, Mgr. Hatlasová Miriam,
Baková Zdenka, Mgr. Bohušová Katarína, Bučková Ivana, Mgr.
Humeníková Jarmila, Mgr. Fábryová Karin, Chochlíková Gabriela, Mgr. Trnavská Gabriela, Mgr. Sýkorová Darina, Mgr. Svatíková Monika, Mgr. Petrová Miriam, Mgr. Mikušincová Zuzana, Mgr.
Mayerová Ivana, Mgr. Marcinátová Božena, Mgr. Kalabová Slávka,
Mgr. Lobotková Ida, Marcinechová Alena, Kadlečík Ľuboš, Mano
Roman, Ing. Ďuďák Martin, Garecová Eva, Garec Peter, Švecová Mária, Ing. Benková Andrea, Ing. Benka Marián, Svatík Peter,
Ďuráči Marián, Ďuráčiová Gabriela, MUDr. Bak Arnošt, Ing. Luptáková Alica, Bogárová Zuzana, Jančo Juraj, Molnár Milan, Ing.
Gažo Vladimír, Ing. Oller Dalibor, Bc. Vachánková Martina, Slobodová Ľubica, Mojžišová Jarmila, Ľahká Dagmar, Bc. Jančová Marta, Jančová Eva, Jančo Miroslav, Divincová Martina, Ing. Choluj
Jozef, Kurtišová Mária.
Za ich podporu im veľmi pekne ďakujeme.
Tešíme sa na spoluprácu a zároveň si vzájomne zaželajme
veľa úspechov, aby sa nám podarilo splniť stanovené úlohy i ciele
tak, ako si ich naplánujeme.
„Život je ako hodina matematiky. Riešiš zadanie. Zistíš, že je
zle. Chceš opraviť. Neskoro. Zvoní!“ I v našej škole zaznelo posledné zvonenie. Ukončenie školy prevzatím vysvedčenia je chvíľa, ktorú prežívajú žiaci, ale aj všetci tí, ktorým na ich vzdelaní
záleží. Týmto všetkým sa chcem ešte raz poďakovať za ich neúnavné úsilie, ktoré vynaložili počas celého školského roka.
Želám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu,
príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

ZBER PAPIERA
Už sa stalo tradíciou, že naša základná i materská škola sa
každoročne zapája do zberu papiera s myšlienkou šetriť naše lesy.
Tento rok naši žiaci a deti z materskej školy nazberali 12340 kg.
Najaktívnejšie triedy boli odmenené jedným dňom riaditeľského
voľna a 25 jednotlivcov veľmi peknými cenami. Ceny pre aktívnych
žiakov zabezpečila Obec Trenčianske Stankovce, Základná škola
Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce, spoločnosť PALATIN s.r.o. - veľkoobchod a maloobchod s kancelárskymi a školskými potrebami, Fischer elektronik s.r.o. Trenčianske
Stankovce - distribúcia elektronických súčiastok.
Za 1. miesto, od spoločnosti KMF s.r.o. Trenčianske Stankovce –
opracovanie a povrchová úprava kovov, dostala veľmi hodnotnú
cenu iPad mini žiačka, ktorá nazberala 1649 kg. ĎAKUJEME za
pekné ceny a podporu všetkých.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

NOC S ANDERSENOM V ŠKOLE
Po aktivitách v obecnej knižnici sa všetci účastníci tohto medzinárodného podujatia presunuli opäť do základnej školy.
Tu na nich čakali ďalšie úlohy na siedmich stanovištiach. Za
ich splnenie dostali deti podpis p. učiteľky na kartičku so svojím

Stankovský informátor ˇc. 2 - júl 2014

menom.
Rozprávkové
puzzle
privítali žiakov v 2. B
triede. Úlohou detí bolo
poskladať obrázok obľúbených rozprávok v čo najkratšom čase. Na realizáciu tejto aktivity sme využili
interaktívnu tabuľu a pero.
Druhé stanovište sa
volalo „Ukryli sa v knižnici“.
Vopred určených autorov,
alebo ich diela hľadali deti
v školskej knižnici. Kartičky s ich názvami boli diferencované podľa
veku na úlohy pre 1.- 2. roč., 3 – 4. roč., a 5. ročník.
Veľkým lákadlom bola tretia úloha „Pátranie po knihách“. Deti
hľadali ukryté knihy v 2.
A triede. Nebolo to však
také jednoduché. V triede bola úplná tma, pohybovali sa iba pomocou
bateriek, pričom nemohli
preriecť ani slovíčko.
To, že všetci stále obľubujú rôzne konštruktívne hry dokázali na
stanovišti „ Radi sa hráme“.
Z rôznych dielov stavebnice, skladali hrad pre princeznú, pevnosť, či obľúbenú rozprávkovú postavu.
I keď už v pomerne neskorých nočných hodinách, všetci dokázali pohnúť rozumom
v aktivite „Hádanky“. Na
zotieracie kartičky správne dopĺňali odpovede na
veršované
rozprávkové
hádanky.
Nezabudli sme ani na aktivity spojené s telesných
pohybom. Posledné dve
stanovištia „ Rozhýb svoje telo s knihou“ a „ Záverečná diskotéka“ umožnili
žiakom realizovať rôzne
pohybové kreácie, či už s knihami alebo bez nich. Na zdarný priebeh akcie dohliadalo 9 p. učiteliek a žiačky 2. stupňa – Barborka
Marcinechová, Kristínka Svatíková, Kristínka Zbínová, Peťa Bogárová, Peťa Šťastná. Hudbu a svetelené efekty zaobstaral Róbert
Bouchner.
Záverečné upokojenie a uloženie sa do svojich provizórnych
postieľok nastalo až okolo 23: hod. P. riaditeľka prečítala rozprávku na dobrú noc a všetky deti sa uložili spať. Mnohí však ešte dlho
nemohli zaspať z dôvodu nahromadeného množstva zážitkov z
celého dňa. Nakoniec zaspali všetci, aj keď len na
pár hodín.
Ďakujem všetkým zúčastneným za prípravu, pomoc, organizáciu a úspešný priebeh akcie, do ktorej
sme sa síce zapojili iba po
1. krát, ale verím, že nie
naposledy.
Mgr. Lenka Ďuďáková
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ˇ
VYHODNOTENIE JARNEJ CASTI
SEZÓNY 2013/2014 – STARŠÍ ŽIACI
kategórii nepodstatné, ale na psychiku družstva majú dôležitý vplyv.
Som však veľmi rád, že sa nám podarilo zostaviť družstvo tak, že platnými hráčmi boli aj chlapci mladších ročníkov narodenia 2001 a 2002, ktorí zároveň hrali zápasy aj za
mladších žiakov.
Aj touto cestou chcem chlapcom „pajtášom“ za uplynulú
sezónu poďakovať a v neposlednom rade aj rodičom a klubu OŠK Trenčianske Stankovce za vytvorené podmienky k
tomu, aby chalani mohli futbalovo rásť.
Špeciálne poďakovanie patrí hráčom (ročník narodenia

Cieľom v jarnej časti sezóny bolo zlepšiť futbalové, ale
aj morálnovôľové vlastnosti hráčov. A od toho sa odvíjajúci
herný prejav.
Počas zimnej prípravy sa k tímu pripojili dvaja hráči a to
útočník Erik Kendrala a defenzívny záložník Roman Oravec. Príprava pred jarnou časťou sezóny bola smerovaná
k zvyšovaniu kondície a zdokonaľovaniu herných činností
jednotlivca. Na záver zimnej prípravy chlapci absolvovali
krátke štvordňové sústredenie, ktoré bolo zamerané hlavne
na stmelenie kolektívu. Všetky tieto kroky sa ukázali ako
správne, pretože herný prejav tímu sa oproti jeseni, kedy
sme sa zamerali hlavne na obranu, úplne zmenil.
Chlapci hrali futbal, z ktorého ostatné družstvá súťaže
mali rešpekt. Predvádzali nátlakový útočný štýl podporený
kvalitnou obranou, na čele so skvelými výkonmi brankárov.
Na jeseň sme získali 14 bodov so skóre 17:47 a na jar
sme získali 24 bodov so skóre 47:27.
Samozrejme, že všetky zápasy nám herne nevyšli a to
najmä v Dolnej Súči, kde si chalani po sérii dobrých výsledkov mysleli, že sa už nemusia ďalej na sebe pracovať.
Opak je však pravdou. Výsledky zápasov sú v tejto vekovej

1999): Matej Gabriš, Nikolas Ľahký, Slavomír Jaščur a Michal Kocvár, ktorí touto sezónou ukončili pôsobenie v kategórii starších žiakov.
Zostava starších žiakov, ktorá hrala jarné zápasy:
Slávo Jaščur, Aďo Malých, Maťo Gabriš „K“, Luky Sedláček,
Niky Ľahký, Michal „Koci“ Kocvár, Paťo Eliáš, Roman Oravec, Erik Kendrala, Kubo Hlavatý, Tom Rožník, Tom Hozlár,
Peťko Siva, Simon Kubáň, Davidko Vlk, Rasťo Opatovský
a Boris Krupa.

ˇ
11. ROCNÍK
MEMORIÁLU LADISLAVA MINÁRIKA
Dňa 21. júna 2014, týždeň po skončení majstrovských
súťaží žiakov, sa v OC Trenčianske Stankovce uskutočnil
už 11. ročník memoriálu Ladislava Minárika.
Starostka obce pani Ing. Eva Beňovičová, syn Ladislava Minárika Jaroslav a zástupca miestneho klubu Dušan
Pevný privítali žiacke družstvá z Chocholnej, Opatovej,
Selca, Trenčianskej Turnej a dva domáce žiacke výbery.
Pani starostka vo svojej úvodnej reči vyzdvihla prínos pána
Minárika ako futbalového žiackeho trénera a zúčastneným
družstvám zaželala veľa športových úspechov.
Potom sa rozbehli zápolenia jednotlivých tímov, ktoré aj
v závere sezóny 2013/2014 predviedli pekné výkony.
Výsledky v tejto vekovej kategórii sú až druhoradé.
Dôležité je, že mládež, podporovaná rodičmi, si našla aj

10.

v tejto počítačovej dobe na ihrisko cestu. Ale pre úplnosť:
1. miesto:
Trenčianska Turná,
2. miesto:
Trenčianske Stankovce „A“,
3. miesto:
Opatová
Najlepší strelec: Patrik Ďuriš (Trenčianska Turná)
Najlepší brankár: Peter Siva (Trenčianske Stankovce),
Najlepší hráč: Kristína Panáková (Selec).
Na záver turnaja predseda klubu Ing. Vendelín Sedláček poďakoval zúčastneným družstvám za predvedené
výkony a odovzdal kolektívne a individuálne ocenenia.
Ing. Štefan Šmatlák
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ˇ
ˇ MESTA TRENCÍN
ˇ 2014 JE Z TRENCIANSKYCH
NAJVÝRAZNEJŠIA DETSKÁ OSOBNOST
STANKOVIEC
Tradične
koncom
školského
roka
primátor
mesta
Trenčín udeľuje na návrh riaditeľov
trenčianskych základných škôl cenu
Najvýraznejšia
detská
osobnosť
mesta Trenčín. V tomto roku v kategórii
netradičné športy - lukostreľba prevzal
cenu z rúk primátora mesta Trenčín
Mgr. Richarda Rybníčka štrnásťročný
Stankovčan a zároveň člen Sokola
Samuel Chrastina.
3D lukostreľba je lovecká streľba z luku
na makety zvierat v životnej veľkosti.
Samko sa začal 3D lukostreľbe
venovať pred siedmimi rokmi. Vo svojej kategórii je 5-násobným
Majstrom Slovenska, Majstrom Poľska, 3-násobným víťazom
medzinárodného seriálu Grand Prix. Pravidelne sa zúčastňuje
pretekov v 3D lukostreľbe doma i v zahraničí.
3D lukostrelecký oddiel začal pracovať v Telocvičnej jednote
Sokol Trenčianske Stankovce od januára 2014 pod vedením

diplomovaného
trénera
Petra
Hirjaka.
Okrem
Samuela
Chrastinu
sú
jeho
ďalšími
úspešnými
členmi
Róbert
Polhorský
a
Martin
Žiška.
Talent a pravidelné
tréningy na strelnici
v
Trenčianskych
Stankovciach
pod odborným vedením trénera prinášajú úspechy v podobe
medailových umiestnení na medzinárodných domácich aj
zahraničných súťažiach.
Naši lukostrelci radi medzi sebou privítajú nových členov,
dievčatá i chlapcov, akejkoľvek vekovej kategórie. Tento krásny a
atraktívny šport v prírodnom prostredí s profesionálnym vedením
ich určite zaujme.
Mgr. Ľubica Naďovičová
starostka TJ Sokol Trenčianske Stankovce

GASSUHUKU V BYDGOSZCZI
Ďalšie
karate
gasshuku sa tentoraz konalo v Poľskej
Bydgoszczi. Jeho
lídrami boli sensei
Tetsuji Nakamura
(7. dan) a sensei
Katsuya Yamashiro
(7. dan).
Cvičilo sa vo dvoch
skupinách, kde sa
sensei striedali. Žiacke technické stupne trénovali rôzne kombi-

nácie bunkai, kakie a kumite. Danisti sa venovali viac práci kĺbov
počas cvičenia kata. Súčasťou gasshuku boli aj skúšky, kde si
Norbert Hatala zvýšil svoj technický stupeň na druhý dan, k čomu
mu gratulujeme. Najbližšie gasshuku bude v Prahe 23. – 25. Mája
zo senseimi Ernie Molyneux (8. dan), Roy Flatt (7. dan), Linda
Marchant (7. dan) a Paul Nolan (7. dan).
Už teraz sa tešíme na spoločné cvičenie z kamarátmi
z celej Európy.
Karol Krejčí

OT VÁ R AN IE VO LE JBA LOV É H O I H R I S K A V L I P S K É H O P A R K U
D ň a
12.6.2014
volejbalisti
T.J
Sokol
Tr e n č i a n s k e
Stankovce za
prítomnosti
starostky
obce Ing. Evy
Beňovičovej v
Lipského parku prestrihnutím pásky slávnostne otvorili volejbalové
ihrisko. Volejbalisti si pod vedením Ing. Juraja Martinku ihrisko

svojpomocne zostrojili. Srdečná vďaka patrí predstaviteľom
obce, ktorí nám umožnili a ﬁnančne prispeli na vybudovanie
volejbalového ihriska
v Lipského parku.
Volejbalové
ihrisko
je k dispozícii širokej
verejnosti, len s prosbou aby nepoškodili volejbalové sito,
ktoré nechávame natiahnuté medzi stĺpmi.
D. Dutko

RECEPTY - ČO UVARIŤ V LETE?
NAPRÍKLAD PLACKY

pridáme orechy (podrvené valčekom v mikroténovom vrecku),
pomrvený syr, múku, pretlačený cesnak, nadrobno nasekanú cibuľu, korenie, soľ, vegetu a vajíčka. Premiešame a pečieme na
horúcom oleji malé placky. Pred podávaním ich môžeme posypať
zvyšným syrom a cibuľkovou vňaťou.

CUKINOVÉ PLACKY S ORECHMI
60 Dg cukiny
2 vajcia
1 hrsť vlašských orechov (môžu byť aj iné)
asi ½ bal. balkánskeho syra (200 g z Lidla)
12 Dg polohrubej múky
2 strúčiky cesnaku
1 cibuľa (príp. 2 mladé cibuľky aj s vňaťou)
soľ, ml. korenie, trocha vegety
Cukinu ošúpeme (ak je mladá – nešúpať), nahrubo nastrúhať,
osoliť, premiešať, nechať postáť a prebytočnú tekutinu vyliať,
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ZEMIAKOVÉ PLACKY SO SYROM
500 g surové zemiaky
2 vajíčka
150 g tvrdý syr
soľ, príp. vegeta; majoránka, čierne korenie, cíbiky
Zemiaky nastrúhame, pridáme do nich rozšľahané vajíčka,
nastrúhaný syr a podľa chuti soľ, majoránku, korenie a cíbiky. Na
oleji (masti) vyprážame malé placky.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.04.2014 do 30.06.2014
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Cécile Altun
č. 379
Natalia Lobodziec
č. 398
Gabriel Martiška
č. 49
Alexander Piláthy
č. 513
Ema Koprivňanská
č. 743
Dominik Antalík
č. 130
Lukáš Mikolášek
č. 425
Jozef Moško
č. 545
Šimon Berko
č. 648
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Samuel Strelec a Mgr. Ivana Petrová
Juraj Letko a Ing. Alžbeta Kopecká
Ing. Štefan Babinec, PhD. a Ing. Martina
Švecová
František Letko a Eva Kvasnicová
Martin Januška a Alena Šišovská
Martin Križko a Monika Mahríková
Blahoželáme a na spoločnej ceste životom
želáme lásku, šťastie a porozumenie!
PRISŤAHOVALI SA
Mgr. Paulína Križanová
Ing. Milan Tehlár
Daniela Tehlárová
Ing. Ivan Vodička
Mgr. Mária Vodičková
Roman Trnavský
Mgr. Martina Trnavská + deti Alexander a
Martin
Ing. Juraj Husár
Mgr. Patrícia Zajacová + deti Šimon a Matúš

Milan Struška
Milan Marušinec
Martina Marušincová + syn Matúš
Martin Januška
Tomáš Šteffánek
Zuzana Šteffánková + dcéra Eliška
Ing. Juraj Szikhart
ODSŤAHOVALI SA
Ondrej a Jakub Síkorovci
Mgr. Ivana Strelcová
Václav Dobiáš
Ing. Martina Babincová
Radka Nagyová
Ing. Zuzana Pobežalová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Michal Dohňanský
vo veku 35 rokov
Rudolf Opatovský
vo veku 86 rokov
Agnesa Šuleková
vo veku 78 rokov
Ján Ďuriš
vo veku 81 rokov
Česť ich pamiatke, nech odpočívajú
v pokoji!
JUBILANTI
od 15.04.2014 do 30.06.2014
92 rokov – Pavlína Zahumenská
80 rokov – Agnesa Marcinátová
75 rokov
Anna Jančová
Emília Šinková
Jaroslav Ďuriš
70 rokov
Emília Mojžišová
Ľudmila Oravcová
Ján Križan
Emília Strušková

KNIŽNICA INFORMUJE
Končí školský rok, začína obdobie dovoleniek a my si snáď
nájdeme chvíľu pre seba, vezmeme do rúk knihu a budeme
relaxovať. Je jedno či si vyberieme putovanie za dobrodružstvom,
duchovné povzbudenie, alebo sa pohrúžime do príbehov plných
lásky, či ﬁlozoﬁckých úvah. Knihy ponúkajú mozaiku skúseností
a postrehov zo života, stačí si iba vybrať a v tieni záhrady, pri
bazéne či pri mori, alebo v obľúbenom kresle zabudneme chvíľu
na každodenný stres a starosti. Želáme vám moji milí čitatelia
príjemné prázdniny.
NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI: PRE DOSPELÝCH – T. KeleováVasilková JULINKINA PEKÁREŇ, Št. Opremčáková JA,
SVOKRA, V Roth – DIVERGENCIA, J.Pronská KRVAVÝ ERB,
M. Connelly BOHOVIA VINY, T.Keresztényiová DVA PLUS DVA,
D. Dán NEVINNÝM SA NEODPÚŠŤA, J. Expert VHRAHOVA
ŽENA, A.E. Sund HAVRANIE DIEVČA ; PRE DETI A MLÁDEŽ
– R. Dahl MINPINKOVIA, S. Greenová HALF-BAD POLOZLÝ,
G.Bass ZOŠIDLO A PAVÚČÍ BRLOH, ZOŠIDLO A DUCH
FANTAZMORU, M. Hlušíková MOJ DEDKO RÝCHLY ŠÍP,
STRELENÉ ROZPRÁVKY
....v
priebehu
mesiaca
dokúpime: M. Varáčková
Tri kroky do pekla, Láska z
ulice, J. Green Na vine sú
hviezdy....a Tienolovci, prvú
knihu Mesto kostí. Niečo
pre dospelých ako J.Nesbq
Netopierí muž, aj prvý diel

65 rokov
Eva Kudlová
František Januška
60 rokov
Oľga Husárová
Ján Svatík
Jozef Dobiáš
Juraj Kriška
Leonora Marcinátová
Ing. Peter Beňovič
Jubilejné sobáše
ZLATÝ SOBÁŠ – 50 rokov spoločného
manželského života
Jozef a Želmíra Fortunových,
Tr. Stankovce 736
STRIEBORNÝ SOBÁŠ – 25 rokov spoločného manželského života
Ing. Ján a Ing. Mária Cingálkových
Emil a Libuša Šmatlákových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme,
želáme pevné zdravie, šťastie
a rodinnú pohodu.
ŠTATISTIKA k 30.06.2014
Počet obyvateľov spolu ................. 3.176
z toho muži ........................ 1.562
z toho ženy ........................ 1.614
Od 01.01.2014 do 30.06.2014:
- narodilo sa .................... 17 detí
- zomrelo ......................... 10 občanov
- prisťahovalo sa ............ 36 občanov
- odsťahovalo sa ............ 40 občanov
Vypracovala: D. Zemánková

Nočnej trilógie, ktorá bola
označená za nové „ﬁfty shades“
Tento muž/J.E.Malpasová/
ZAPOJILI SME sa do
čitateľského maratónu, ktorý
pripravila Linka detskej istoty a
SV pri UNICEF - ČÍTAJME SI!
V spolupráci so Základnou
školou J. Lipského sme sa
prvýkrát
zúčastnili
tohto
podujatia a tak 5. júna 2014 čítalo 1 7 2 našich detí!
ROZLÚČILI sme sa s predškolákmi z MŠ. Detskými čitateľmi,
ktorým hoci čítajú rodičia, alebo starší súrodenci prejavili potešujúci záujem o knihy. Takže sa na nich tešíme, keď už ako prváci
navštívia knižnicu, ktorá pre nich pripraví „pasovanie čitateľov“.
JEDNA KNIHA ROČNE – ďakujem každému, kto podporil
knižnicu v tomto projekte. Stále je aktuálne, že môžete zakúpiť
knihu, ktorá by potešila čitateľov. Treba sa však poradiť s
pracovníčkou knižnice.
LETO V KNIŽNICI – 4 - 8. Augusta 2014, Týždeň aktivít pre
deti vo veku 6 – 10 rokov, so zameraním na poznávanie knižných
hrdinov, histórie obce a okolia, zručnosť a kreativitu.
Info: 0908 285834
EŠTE RAZ VÁM ŽELÁM LETO PLNÉ SLNKA, DOBRODRUŽSTVA A ODDYCHU.
vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ
Život sa podobá knihe, blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry
pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.
/Táles z Miletu/
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