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Začnem netradične, obyčajnou dopravnou značkou...
Nachádza sa pri obecnom úrade, presnejšie pred jej vchodom “Zákaz vjazdu motorovým vozidlám“, s výnimkou motorových vozidiel
obecného úradu.
Býva pomerne často ignorovaná, najmä ľuďmi, ktorí využívajú
bankomat pri budove obecného úradu.
O to viac ma príjemne prekvapil prístup mladého muža, ktorý ma
oslovil pri parkovaní služobného auta pred budovou. Poukázal na
skutočnosť, že dopravná značka platí pre všetkých účastníkov premávky, čiže aj pre mňa, a bolo by „vhodné“ keby som toto rešpektovala. V duchu som sa usmievala, pána nepoznám a bolo zrejmé, že
ani on mňa. Priznám sa, že mi bolo veľmi príjemné zistenie, že medzi
nami žijú ľudia, ktorým nie je ľahostajné kde žijú a ako žijú, ktorí nemajú problém ozvať sa a hájiť dobrú vec...
Je to znamenie, že aj keď sú možno „cudzí - prisťahovaní“, že
sa tu cítia byť doma, že majú záujem o veci verejné, že Trenčianske
Stankovce neberú iba ako miesto, kam sa po práci vrátia iba k nočnému odpočinku, ale stávajú sa súčasťou života obce. Túto skutočnosť
sme zaregistrovali i pri poriadaní jubilejného 10. ročníka Obecných
dní. Teším sa z toho a pri tejto príležitosti mi dovoľte, v mene Organizačného výboru Obecných dní, poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste
sa akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou pričinili o ich úspešný
priebeh. Ďakujeme.
Ľubica Ďurišová, prednostka OcÚ
.... My Stankovčania máme v kostiach rodnú hlinu
a tá nás z času na čas mocným hlasom volá.
Naspäť domov vdýchnuť atmosféru inú ...
Vystúpiť na chvíľu zo šialeného kola.
V Stankovciach je nebo trochu inak modré,
vzduch ľahšie sa tu dýcha, sladší je tu med.
Nikde na svete sa nik nemá len dobre,
no do rodnej dediny s láskou vraciame sa späť.
(úryvok z básne Rodná dedina, autorky Saši,
sympatizantky našej obce)
Už 10 rokov sa každoročne na sklonku leta stretávame na podujatí, ktoré je neodmysliteľne zviazané s kultúrno-spoločenským životom
v obci. 10.ročník Obecných dní 4 a 5. septembra 2015 bol príležitosťou na spoločné stretnutie všetkých, ktorí milujú svoju obec, tešia sa
z jej prosperity a podporujú relax, oddych i zábavu.
V uvedených dňoch sa športovalo, varilo i pieklo, spievalo a tancovalo. V príjemnej atmosfére sa organizátori, súťažiaci či účinkujúci
podieľali na tvorbe programu, ktorý prezentoval spolupatričnosť
a okrem iného aj tým
mladším ponúkli dar,
ktorý nájdete len u nás
doma.
Najvďačnejšou
témou sú vždy podujatia
pre deti. Tak aj tohtoročné AHOJ LETO v

piatok 4.9. si našlo vďačných návštevníkov,
radosť a šantenie precítili malí i veľkí.
A v sobotu, i keď sme s obavami dvíhali pohľady k zamračenej oblohe, nakoniec
sme všetci strávili príjemný deň. Pochutili si
na výbornom guláši Slávka Lahkého, naložili
si aj poľovníckeho, alebo sa dali ponúknuť
od súťažiacich. Bolo čo jesť ani smäd nikto
nepocítil.
Čakanie na vyhlásenie výsledkov v športových disciplínach (prebiehali ako súčasť
dňa v dopoludňajších hodinách), vo varení
gulášu a vyhodnotenie najlepšej štrúdly vyplnila hudba a spev malého, talentovaného Miška Červeňana, Ľuba
Šišovského a Petra Koubíka. Potom nasledoval nosný kultúrny program Obecných dní. V réžii Ľ. Mikulášovej návštevníci mohli sledovať
a vychutnať si farbistý obraz umenia, zábavy a ľudovej kultúry. Programové bloky účinkujúcich uvádzala s prehľadom Lenka Ďurišová.
Prepojenie interpretačnej úrovne mladých talentovaných chlapcov
Ľudovej hudby KVIT z Trenčína, vystúpenie Bánovských harmonikárov, ktorí ponúkli obľúbené ľudové či zľudovelé piesne, umocnilo
vystúpenie FS Rozvadžan,
ktorý prispieva v nemalej miere k šíreniu kultúrneho dedičstva nielen v našej obci.
Nik nepochyboval o tom, že
súčasťou kultúry sa stávajú
nielen programy s populárnou hudbou, ale aj tie s
ľudovou, s kvalitným folklórom.
Slovo zástupcu starostu
obce Ing. Martina Kudlu v
úvode programu o tom, ako je dôležité byť súčasťou každodenného
života, že tu žijú dobrí, tvoriví a múdri ľudia doplnilo záverečné vystúpenie predsedu PD Ing. Ľubomíra Gajdoša, ktorý pri preberaní
žatevného venca ocenil zachovávanie ľudových tradícií v našej obci,
ale hlavne snahu o dobré
vzájomné spolunažívanie,
pracovitosť ľudí. Dožinkový
vstup FS Rozvadžan bol
oslavou úrody, ocenením
práce tých, ktorí náš chlieb
každodenný dorábajú
i
poďakovaním za obživu,
ktorú nám Zem poskytuje.
Uvedomujeme si, aký
je svet veľký a v ňom je
naše malé Slovensko i naša rodná dedina. Iba na nás záleží, ako tu
budeme žiť svoje príbehy, ako zúročíme svoje nadanie a snahy.
Obecné dni boli nielen o jednom z podujatí, ale aj o ďalších ambíciách v oblasti kultúry, športu, spoločenského života. Priam sa nám
núka predstava toho, ktorým smerom by sme sa mali uberať, aby sme
posilnili puto čo nás spája so všetkým čím žijeme.
Ľubica Mikulášová
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OBECNÉ DNI 2015 - VYSLEDKY
SÚTAŽÍ
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU ŠTRÚDĽU
Tentokrát sme v
rámci 10. ročníka Obecných dní
vyhlásili súťaž „O
najlepšiu štrúdľu“.
Súťaže sa zúčastnilo 6 súťažiacich so
7 štrúdľami:
Eva Ľahká, č. 804 Štrúdľa kokosová s
jablkami a Štrúdľa
orechová s jablkami
Beáta Dunajčíková, č. 137 - Štrúdľa orechová s jablkami a slivkami
Dana Kadlečíková, č. 314 - Štrúdľa tvarohová s hroznom
Vladimír Múdry, č. 326 - Štrúdľa tvarohová s višňami, brusnicami
a malinovo - ružovým sirupom
Božena Porubanová, č. 279 - Štrúdľa maková s jablkami
OV KSS Trenčín - Štrúdľa maková s jablkami - ťahaná od Valiky
Porota v zložení: Ing. Eva Beňovičová, Anna Húdeková, Mária
Kaššová, Lýdia Lahká a Božena Mahríková po dlhom ochutnávaní a porovnávaní rozhodla nasledovne:
1. miesto - Štrúdľa maková s jablkami - ťahaná od Valiky OV
KSS Trenčín
2. miesto - Štrúdľa tvarohová s hroznom od Dany Kadlečíkovej, č. 314
3. miesto – Štrúdľa tvarohová s višňami, brusnicami
a malinovo-ružovým sirupom od Vladimíra Múdreho,
č. 326
VÍŤAZNÝ RECEPT
Štrúdľa maková s jablkami - ťahaná od Valiky
250 g hl. múka špeciál
štipka soli
50 ml oleja
125 ml vody
1 ČL octu
Múku treba čo najjemnejšiu s veľkým obsahom lepku, aby sa
cesto netrhalo. Do múky pridáme vlažnú vodu, soľ, olej a ocot.
Suroviny spolu miesime aspoô 0,5 hod., kým sa cesto neodlepuje
od prstov. Cesto dáme na tanier a prikryjeme miskou. Medzitým
nastrúhame jablká a namelieme mak. Cesto rozdelíme na 3 časti.

Cesto dáme na obrus, valčekom vygúľame kruh, natrieme si ruky
olejom, aby sa nám na ne cesto nelepilo a ťaháme (ruky podložíme pod cesto a
od stredu k okraju
hánkami vyťahujeme na všetky strany). Pekne poodkrajujem (odrezky
zamiesime do ďalšieho cesta alebo
spravíme z neho
na záver malé
„štrúdliky“). Naplníme plnkou a rolujeme dvíhaním
obrusa. Pečieme na vymastenom plechu a po upečení natrieme
olejom. Cukríme až po vychladnutí. Dobrú chuť!
SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
Tento rok sa do súťaže zapojilo 12 družstiev:
Garážanka,
TJ
Sokol, Zálesáci,
U mäsiara, Bendák, Turisti, A je
to, Tenisti, Mimoni, Stankovčania,
KSS a Chovatelia.
Porota v zložení:
Miroslav Kadlečík,
Emília Holičková,
Zdenka Ďurišová,
Jaroslav Králik a
Emil Ďuriš rozhodla nasledovne:
1. miesto – Bendák
2. miesto – Chovatelia
3. miesto – Tenisti (manželka tenistu Zuzka Porubanová)
Opäť sa nedali zahanbiť naši najmladší súťažiaci – Stankovčania,
ktorí obsadili pekné 6. miesto.
Ďakujeme všetkým zúčastneným v oboch súťažiach za účasť.
Veríme, že nikto nie je sklamaný. Veď ide predovšetkým o zábavu!

ROZVADŽAN ODOVZDÁVAL ŽATEVNÝ VENIEC MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA
Mnohí z nás, občanov Trenčianskych Stankoviec, mali už
viackrát možnosť vidieť žatevné pásmo DOŽINKY v podaní
nášho folklórneho súboru ROZVADŽAN. Naposledy počas jubilejného 10.ročníka obecných dní v sobotu 5.septembra. V rámci
tohto pásma odovzdávajú gazdovi žatevný veniec. Tým gazdom
najčastejšie býva Janko Sedláček, člen FS. Ale pri slávnostných
príležitostiach z ich rúk žatevný veniec opakovane dostal predseda TSK, predseda PD a starostovia našej obce. Funkčne najvyšším gazdom v oblasti poľnohospodárstva je minister pôdohospodárstva. A práve jemu členovia FS Rozvadžan tento rok
odovzdali žatevný veniec. Stalo sa tak 19.septembra 2015 na
6.ročníku Bánoveckého Mňam Festu v Bánovciach nad Bebravou.
Naši folkloristi kráčali so žatevnými vencami v čele sprievodu
hneď za dvomi jazdcami so štandardami na koňoch oblečenými
v dobových kostýmov. Za nimi šli koče, ktoré privážali vzácnych
hostí podujatia – Prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., ministra
pôdohospodárstva, Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK, viacerých poslancov NR SR (medzi nimi aj p. Béla Bugár), Mariána
Chovanca, primátora Bánoviec nad Bebravou a ďalších hostí.
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Na námestí ich všetkých predstavil a privítal moderátor programu herec Štefan Skrúcaný. Rozvadžan stál najskôr pod pódiom a potom sa na vyzvanie moderátora so spevom presunul na
javisko, kde zahrali a zaspievali časť pásma Dožinky a mali tú
česť odovzdať významným hosťom žatevné vence. Od gazdu
si nezabudli vypýtať odmenu za dobre vykonanú prácu. A aj ju
dostali v podobe fľaše slivovice. Tá sa síce vrátila na pódium,
aby Štefan Škrúcaný mohol naliať významným hosťom pohárik
na prípitok, ale potom opäť putovala do rúk Rozvadžanu.
Naši folkloristi svojím vystúpením vytvorili výbornú atmosféru, vyvolali úsmev na tvárach prominentných hostí a vyslúžili si
potlesk početného publika. Po zaspievaní piesne Už dobrú noc...
odišli z pódia. Týmto podujatím dal Rozvadžan bodku za dlhou
sériou letných vystúpení na rôznych miestach. Všade úspešne
prezentovali nielen seba, ale aj našu obec.
Ďakujeme Rozvadžanu za šírenie dobrého mena Trenčianskych Stankoviec a želáme všetkým folkloristov veľa síl a radosti
pri udržiavaní tradícií našich predkov. Tešíme sa na ich ďalšie
vystúpenia.
Oľga Šmatláková
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V O D IC E

V dňoch 08.7-18.7.2015 usporiadal T.J Sokol Trenčianske Stankovce 7. ročník 10 dňového pobytu do Vodíc v Chorvátsku.
Po ubytovaní v dvoj a troj posteľových izbách, výmene peňazí
v banke, sme išli vyskúšať teplotu vody a okúpať sa v mori. Počas
pobytu až do odchodu bolo pekné slnečné počasie. Okrem slnenia,
kúpania v mori, hraní volejbalu a Kuba, sme si spríjemnili večery
hudbou, spevom pri hre na harmonike Emilom Jurajom.
Posledný večer a posedenie bolo slávnostné – oslava narodenín a výročie sobáša manželského páru.
Každý deň medzi kúpaním sme hrali hru ,, KUBO,, ktorú nám
zapožičal Ivan Jančo. Túto hru môže hrať až 12 súťažiacich. Veselá nálada pri hre upútala nielen našich rekreantov, ale aj Čechov,
Poliakov a domácich Chorvátov. Takže sme si zahrali aj na medzinárodnej úrovni. Najmladším súťažiacim bol 5 ročný Miško Švorec
z Trenčianskych Stankoviec.
V nedeľu večer nám na objednávku v neďalekej reštaurácii ugrilovali prasiatko. Dvadsaťtri záujemcov si bolo pochutnať na grilovanom mäsku, kapuste a zapiť chorvátskym vínkom.
V utorok večer nám domáci Ivica, na požiadanie, vybavil pri pobreží v reštaurácii spoločnú večeru. Pršuto, syr, grilované ryby s oblohou, Rakiou a vínom. Počas večere vládla príjemná a veselá nála-

LETO V KNIŽNICI
Jeseň s dobrou knihou
Prvý mesiac školského roka máme za
sebou a čoraz viac detských čitateľov môžeme vidieť aj v knižnici. Hľadáme knihy
na povinné čítanie, encyklopédie, slovníky a dospelí si prichádzajú vybrať knižné lahôdky na jesenné večery. Dopoludnia so škôlkarmi sú naozaj úžasne milé.
Pre žiakov Základnej školy budú určené
tematické hodiny a KLUB MLADÝCH ČITATEĽOV jedenkrát v mesiaci chceme
zamerať na aktuálne novinky detskej a
mládežníckej literatúry. Rovnako od novembra pripravujeme ŽENSKÝ ČITATEĽSKÝ KÚTIK. Prisľúbené máme návštevy
Leto v knižnici
autoriek a autorov kníh .... Plánov je
veľa a všetky by mali pozdvihnúť úroveň činnosti knižnice v obci.
Ako vždy i teraz zopakujem myšlienku, že ak milujeme knihy je
to úplne jednoduché. Navštíviť našu knižnicu. Začítať sa do skutočných či vymyslených príbehov, nechať sa strhnúť dejom a často
tak získať motiváciu do bežného života. Napokon, kniha je nielen
zdrojom múdrosti, ale môže byť našou každodennou radosťou.
Do knižného fondu v našej knižnici pribudli:
PRE DETI A MLÁDEŽ: TAINOVÁ T. – Je to inak mami (trpko i vtipne
o skutočnom živote sexuálnej menšiny)
LOVASOVÁ Kr. – Kamaráta nebozkávaj, ŠULAJOVÁ Z. – Džínsový
denník 5
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da. Pri harmonike sme si zaspievali naše národné pesničky. Dobrá
nálada v nedeľu a utorok večer pokračovala spevom a tancom
na námestí pri mori. Za chvíľku bolo pri nás kopu cudzích
rekreantov, ktorí si s nami zaspievali a zatancovali.
Veľmi dobré nám padlo, keď sa pri nás zastavili Chorváti
a vraveli že si s nami zaspievali aj vlani a veľmi sa im to páčilo.
Počas pobytu niektorí rekreanti boli plavbou na lodi v národnom
parku Kornaty.
Urobili sme si nočnú prechádzku do neďalekej dedinky Rovnij, s
výstupom na kopec s kostolíkom, odkiaľ je krásny výhľad na more,
osvetlené Vodice a prístav.
Každé ráno sme si prečítali a zasmiali sa, na veselej básničke
od básnika Paľa Múdreho k udalostiam z predošlého dňa.
Desať dní ubehlo veľmi rýchlo. V sobotu večer rozlúčka s domácimi, posledné fotograﬁe, nástup do autobusu a cesta domov.
Ostáva mi poďakovať šoférom autobusu p. Saba z Nemšovej
za príjemnú a bezpečnú jazdu, Ivanovi Jančovi za požičanie hry
KUBO a harmonikárovi Emilovi Jurajovi za hudobnú produkciu a
spev počas pobytu pri mori.
Dušan Dutko
Pavol Múdry
MELÓN
Včera na pláži spara bola veliká,
trochu melóna ponúkla nám Gabika.
Mala ho nakrájaný na malé kúsky,
ponúkala nám ho z plastovej misky.
Prvú hneď skraja ponúkla tetu Danku,
ktorá mala hovorením roztrénovanú sánku.
Hubu mala pripravenú, ale ruky veru nie,
Gabike misku vyrazila - na zemi je naše ovlaženie.
Pozeráme sa na tú skazu až tlačia sa nám slzy,
Teta Danka smutne vraví, že ju to veľmi mrzí.
Aby mohla takú škodu aspoň trocha stlmiť,
hovorí nám: Pozbierajte to, ja to idem umyť !
Uteká s melónom k sprche až natriasa sa jej sadlo,
po ceste jej to pre istotu ešte dvakrát spadlo.
Teta Danka - naše zlato,
ale nakoniec umyla to.
Potom všetci nad prázdnou miskou sme sa uzhodli,
že taký dobrý, chutný melón sme už dávno nejedli.
REVICKÁ K. – Vlci z Aljašky, FORMANOVÁ G. – Zostaň so mnou a Kam zmizla
KINNEY J. – Denník odvážneho bojka 7
PRE DOSPELÝCH:
SASKOVÁ L. – Zlatokopka 2, TINA VAN
DER HOLLAND – Sladký život opatrovateľky (ktorý nie je vôbec sladký)
HOLDENOVÁ W. – Odsúdení prežiť (o
neobyčajnej odvahe troch mladých židovských matiek)
SCHERHAUFEROVÁ R. – Život sa nás
nepýtal, WILDEROVÁ J. – Alfa
......a ďalšie dokúpené priebežne.
Emke z Trenčína
Naďalej platí akcia ČITATELIA ČITA- sa v našej knižnici páči
TEĽOM. Knihy, ktoré darujete knižnici pripíšeme do knižného fondu, alebo ponúkneme ďalej čitateľom. Dobrý čitateľ knihu
nevyhodí, ale urobí radosť iným. Každý
knihomil sa bude z toho tešiť.
Prosím o dodržiavanie výpožičného termínu, ktorý je jeden mesiac s možnosťou
ďalšieho predĺženia, ale treba o to požiadať.
KNIHY BOLI MOJÍ ŽIVÍ PRIATELIA.
BOLO ICH MÁLO, ALE VYČÍTALA SOM Z
NICH AJ TO, ČO AUTORI DO NICH NEVLOŽILI. (Mária Rázusová-Martáková)
Leto v knižnici
Peknú jeseň s knihou Vám želá Vaša
Ľubica Mikulášová
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ODOVZDÁVANIE REPASOVANÉHO VOZIDLA TATRA 148 DHZ TRENCIANSKE
STANKOVCE
V tretiu augustovú nedeľu (16.augusta) nás poctil svojou návštevou minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák, ktorý nám osobne
odovzdal cisternovú repasovanú Tatru 148. Veľmi milo nás prekvapil, keď vo svojom príhovore spomenul, že naša Tatra bola
zo všetkých repasovaných vozidiel v najlepšom stave. A tým nás
utvrdil v tom, že náš voľný čas strávený v DHZ je pre nás akýmsi
zadosťučinením. Veríme, že toto auto bude dobrým pomocníkom
pri zásahoch. Ako povedal i náš predseda v rozhovore pre RTVS
,,Tatra nezná bratra“.
Rekonštrukcia vozidla:
Zrekonštruované vozidlo neobsahuje nádrž na penidlo, zväčšila sa nádrž na 6 600 l a má prietokový navijak s hadicou. Na
podvozku došlo
k oprave motora, prevodovej
skrine, prídavnej
prevodovej skrine, pomocného
pohonu, náprav,
riadenia, rámu
a
vzduchovej
sústavy
vrátane
všetkých
k o m p o n e n t o v.
Kabína je vybavená novým čalúnením a anatomickou sedačkou vodiča. Sedadlo pre 2 spolujazdcov je vybavené integrovanými držiakmi dýchacích prístrojov s opierkami hlavy. Nadstavba vozidla má nové
boky karosérie, nová nádrž na vodu o objeme 6 600 l vyrobenej
z oceľového plechu a upravenými vodovzdornými nátermi, nová
uzavretá zadná kabína s priestormi pre príslušenstvo z oboch bokov a zozadu, predné hliníkové roletky sú rozšírené smerom ku
kabíne vodiča – vzniká nový úložný priestor pre výbavu, nový panel ovládania čerpacieho zariadenia, zrušenie pôvodných pohotovostných navijakov pre zásah penou, zmena guľových kohútov
čerpacieho zariadenia na súčasne používaný typ, klapka sania z
nádrže ovládaná pneumaticky s možnosťou núdzového ručného
ovládania, odvodnenie čerpadla a guľových kohútov presunuté do

jedného miesta pod
karosériu na každej
strane vozidla, potrubie pre plnenie nádrže z hydrantu je vyvedené pod zadnými
roletkami, dodávka a
montáž prietokového
navijaku s elektrickým
navíjaním do zadnej
kabíny, dodávka tvarovo stálej hadice DN
25 v dĺžke 60 m vrátane kombinovanej prúdnice, na hornej plošine
umiestnená hliníková skriňa a držiaky pre uloženie výbavy, zmena
počtu výsuvných lafetových prúdnic z 2 ks na 1 ks (ponechaná
prúdnica za kabínou vodiča), výfuk vyvedený nad nadstavbu vozidla. Na vozidle bola vykonaná montáž novej elektroinštalácie
nadstavby a montáž presvetlených bočných odraziek, predných
a zadných obrysových svetiel, združených zadných svetlometov,
koncových spínačov roletiek a osvetlenie schránok, zvukovej
signalizácie zariadenia spätného prevodového stupňa, svetelnej
rampy, zábleskového majáku modrej farby na zadnú časť nadstavby a montáž výstražnej oranžovej aleje.
V závere by sme chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu starostovi obce
JUDr.
Martinovi
Markechovi a poslancom obce, no
hlavne
Prezídiu
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
v spolupráci s Ministerstvom vnútra,
ktorí túto náročnú
a nákladnú rekonštrukciu zabezpečili.
Jaroslav Koprivňanský, Soňa Tanáčová

ˇ
VÝLET HASICOV
DO VYSOKÝCH TATIER
V dňoch 12.9. - 15.9.2015 sa 19 členov Dobrovoľného hasičského zboru zúčastnilo turisticko-relaxačného pobytu vo Vysokých Tatrách v Dolnom Smokovci. A keďže si život bez auta v
tejto uponáhľanej dobe len málokto vie predstaviť, rozhodli sme
sa cestovať vlakom. Aj vďaka tomu sme boli všetci po celý čas
spolu.

Z rýchlika sme vystúpili v Štrbe, naša cesta pokračovala zubačkou na Štrbské Pleso a odtiaľ električkou do Dolného Smokovca. V prvý deň pobytu sme sa vybrali na malú prechádzku do
Starého Smokovca. V tento večer nás v penzióne čakalo milé pre-
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kvapenie - stretli sme sa s dobrovoľnými hasičmi z Čiech. Strávili
sme s nimi príjemný večer pri gitare.
Na druhý deň sme sa vybrali na turistiku. Z Popradského Plesa
sme vyšli do Sedla pod Ostrvou a odtiaľ pokračovali kamenistým
chodníkom na Batizovské Pleso. Turistiku sme ukončili zostupom
do obce Vyšné Hágy.
V lone krásnej tatranskej prírody sme strávili celý deň.
Naše uchodené
nohy sme si išli zrelaxovať v tretí deň do
Aquacity v Poprade,
podaktorí zdatnejší
sa rozhodli znova pre
turistku.
Tentokrát
na Skalnaté pleso. V
aquaparku, kde sme si išli oddýchnuť, sa väčšina z nás vrátila do
svojich detských čias, využili sme všetky atrakcie.
Posledný deň sme čas do odchodu vlaku využili na prechádzku okolo Štrbského Plesa a nákup suvenírov. Domov sme dorazili vo večerných hodinách unavení, ale plní zážitkov a uchvátení
krásnou Slovenskou prírodou. Určite sa do Tatier čoskoro vrátime.
Soňa Tanáčová, Gabika Klinčúchová
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ˇ
ÚLAVA
ALEBO CELKOVÉ ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD V NAŠEJ OBCI JE PLATNÁ AJ PRE ROK 2016
Na základe Zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
v znení neskorších zmien a doplnkov si môžu občania uplatniť:
- úľavu z poplatku za komunálny odpad. Týka sa to všetkých občanov - držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Tlačivo si
môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade, ku ktorému treba priložiť
fotokópiu preukazu a podať na Obecný úrad do 31. januára 2016.
Občania, ktorým bola úľava poskytnutá v predchádzajúcich rokoch ju majú poskytnutú automaticky aj v roku 2016. Doklady
prinesú len tí, ktorí získali preukaz v priebehu roka 2015.
O odpustenie poplatku sa môže uchádzať občan, ktorí študuje alebo pracuje mimo našu obec a má prechodný pobyt v
mieste štúdia alebo pracoviska.
Ku žiadosti, ktorá je prílohou Stankovského informátora, je
potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy, prípadne potvrdenie o prechodnom pobyte alebo pracovnú zmluvu. Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podať tiež do 31. januára 2016.
V opačnom prípade nárok na úľavu alebo odpustenie poplatku zaniká.
DANE A POPLATKY
- PRAKTICKÉ RADY A INFORMÁCIE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Výnos daní z nehnuteľnosti je v súlade so zákonom NR SR o
štátnom rozpočte príjmom správcu dane, v tomto prípade obec
Trenčianske Stankovce. Obec daň spravuje, ponecháva si celý
výnos a zároveň má právo a povinnosť určovať každoročne sadzby dane, platné pre svoje územie formou vyhlásenia všeobecne
záväzného nariadenia.
Touto cestou upozorňujeme občanov, že fyzická aj právnická
osoba je povinná oznámiť správcovi dane každú zmenu vo

Obec Trenčianske Stankovce
v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu
Vedúci Odboru obecných služieb
Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Predpoklady (požiadavky na uchádzača):
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti
- autodopravy
- bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- odpadového hospodárstva
- skladového hospodárstva
- prax v riadení autodopravy
- prax v opravárenstve motorových vozidiel
- odborná spôsobilosť podľa §3 zákona NRSR č.168/1996 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov
- vodičské oprávnenie sk.B,C,T
- zváračský preukaz
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vlastníctve nehnuteľnosti / predaj, kúpa, darovanie, prevod,
dedičstvo, stavebné úpravy a pod./ Tieto zmeny je občan povinný nahlásiť na Obecný úrad vždy do 31. januára príslušného roka.
EVIDENCIA PSOV
Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce je každý majiteľ
psa povinný prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov, za ktorého sa
platí daň. Občan si vyplní daňové priznanie obdrží známku pre
psa. Tento úkon sa vybaví na počkanie a bez poplatku . Občan
je povinný ohlásiť akúkoľvek zmenu o vlastníctve psa.
UŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce môže každý občan a podnikateľ, užívať verejné priestranstvo, len so súhlasom
OBCE. Či sa jedná o parkovanie vozidiel, alebo uloženie stavebného alebo iného materiálu.
Zuzanna Tanáčová

ˇ
UPOZORNENIE PRE MAJITELOV
PSOV
V našej obci sa v čoraz väčšej miere vyskytujú prípady túlajúcich sa psov, ktorí neraz ohrozujú na verejných priestranstvách
obyvateľov, ale aj deti. Upozorňujeme preto majiteľov psov, že
obecný úrad bude priebežne zabezpečovať odchyt takýchto
psov a umiestňovať ich v zariadení na to určenom. Všetky
náklady s tým spojené bude hradiť majiteľ, pri vyzdvihnutí si
psa z tohto zariadenia.
Žiadame preto majiteľov štvornohých miláčikov, aby
urobili všetky možné opatrenia zabraňujúce ich úteku zo
dvora, záhrady a pod., skrátka z miesta chovu a tým predišli
zbytočným problémom alebo možnej tragédii.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí vzdelania,
- iné doklady, osvedčenia ktoré potvrdzujú dosiahnuté vzdelanie, odbornosť,spôsobilosť,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo
vzťahu k výkonu funkcie,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov.
Uchádzači na obsadenie funkcie vedúceho Odboru
obecných služieb doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke označenej „Výberové konanie – Vedúci Odboru OS
„na adresu Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11
Trenčianske Stankovce 362, najneskôr do 28. 10. 2015.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú predpoklady, alebo nedoložia všetky požadované doklady a materiály.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA
TRENCIANSKE
STANKOVCE
Obecné zastupiteľstvo Obce
Trenčianske
Stankovce
na
svojom zasadnutí
dňa 7.9.2015
schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení zo
zasadnutí OZ 15.6.2015
- Rozpočtové opatrenie č.
4/2015 - zmenu v kapitálových
výdavkoch
- Rozpočtové opatrenie č.
5/2015
- poskytnutie dotácie Základnej
organizácii Jednoty dôchodcov
v Trenčianskych Stankovciach vo
výške 700 €
- Komisiu pre posúdenie a
schválenie zápisov do kroniky obce
a do Stankovského informátora
pri Obecnom zastupiteľstve v
Trenčianskych Stankovciach v
tomto zložení:
Predseda:
PaedDr.
Oľga
Šmatláková
Členovia
stáli:
Mgr.
Darina
Sýkorová, Mgr. Lenka Ďuďáková,
Anna
Navrátilová,
Ľubica
Mikulášová, Mgr. Ľubica Ďurišová
Člen - tajomník: Drahoslava
Zemánková
- Zámenu pozemkov v k.ú. Veľké
Stankovce o celkovej výmere 284
m2, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle § 9 a ods. 8
písm. e/ zákona SNR č. 138/1991
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, medzi Obcou
Trenčianske
Stankovce a Milanom Králikom, bytom Trenčianske
Stankovce č. 814
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dôvodom hodným osobitného
zreteľa
je
skutočnosť,
že
pozemok cintorína, na ktorom
sa nachádzajú stavby - hrobky
nie je po celej šírke súbežný s
líniami už vybudovaných hrobov,
čo kazí celkový vzhľad cintorína
a vytvára problémy s údržbou
cintorína
aj
hrobových
miest.
Milan
Králik,
bytom
Trenčianske Stankovce 814 je
vlastníkom parc.č. E-Kn č. 1251,
k.ú. Veľké Stankovce, LV č. 1134

o výmere 2 850 m2 - orná pôda,
súčasťou ktorej je aj podiel č. 5 o
výmere 284 m2, ktorý je predmetom
zámeny.
Celková výmera zamieňaného
Parcely
pozemku:
284
m2
boli
odčlenené
GP
č.45403066-003/2015
vypracovaným
Ing.
Patrikom
Sládkom, overeným na Okresnom
úrade
v
Trenčíne,
odbore
katastrálnom dňa 10.6.2015 pod č.
615/15.
Obec Trenčianske Stankovce je
vlastníkom parciel č.: E-KN č.
1249/102 - orná pôda o výmere
367 m2 k.ú. Veľké Stankovce, LV č.
740, súčasťou ktorej je aj podiel č. 2
o výmere 13 m2, ktorý je predmetom
zámeny.
E-KN č. 1250 - orná pôda o výmere
847 m k.ú. Veľké Stankovce, LV č.
740, súčasťou ktorej je aj podiel
č. 4 o výmere 271 m2, ktorý je
predmetom zámeny.
Celková výmera zamieňaného
pozemku: 284 m2
Parcely
boli
odčlenené
GP
č.45403066-003/2015 vypracovaným Ing. Patrikom Sládkom,
overeným na Okresnom úrade v
Trenčíne, odbore katastrálnom dňa
10.6.2015 pod č. 615/15.
Majetkovo-právne
vysporiadanie
bude vykonané zámenou pozemkov, bez ﬁnančného vyrovnania,
zámena predmetných nehnuteľností
bude zrealizovaná ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a, odst. 8, písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v znení neskorších predpisov.
- Náhradu 2 členov DHZ
k vykonávaniu požiarno-preventívnych hliadok v obci Trenčianske
Stankovce, a to:
Drahoslava
Ľahkého,
bytom
Trenčianske Stankovce 158, nahrádza Emília Holičková, Trenčianske
Stankovce 827 a Jána Kadlečíka, Trenčianske Stankovce 691,
nahrádza Ján Husár, Trenčianske
Stankovce 835.
Investičný
zámer
Rekonštrukcia MK a chodníka
v k.ú. Veľké Stankovce v
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predpokladanej hodnote 90 tisíc
EUR.
Zobralo a vedomie:
- Správu nezávislého audítora z
overenia konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2014.
Vyhodnotenie
čerpania
rozpočtu príjmov a výdavkov k
30.6.201
- Rozpočtové opatrenie č.
3/2015 - zmeny príjmov a výdavkov
v dotáciách
Zrušilo:
- VZN č. 6/2007 Prevádzkový
poriadok pohrebnej služby
Obecné zastupiteľstvo Obce
Trenčianske
Stankovce
na
svojom zasadnutí
dňa 02.10.2015
schválilo:
- odpis pohľadávky voči spoločnosti
BONAS Slovakia, s.r.o., IČO
36316644 v celkovej výške 36
917,80 €.
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 –
použitie vlastných zdrojov vo výške
73 801,60 EUR na krytie rozdielu
celkových kapitálových výdavkov
na rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia v obci a
poskytnutej dotácie.
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2015
- zvýšenie kapitálových výdavkov o
sumu max. 73 911,87 na výstavbu
multifunkčného ihriska (z toho max.
33 911,87 eur vlastných zdrojov
obce).

INZERÁT
Hľadám osobnú asistentku
pre moju ZŤP dcéru na vozíku Sylviu. Ide o prácu v Trenčianskych
Stankovciach, Sedličná v poobedňajších hodinách, ktorá zahŕňa
asistenciu pri bežných každodenných činnostiach. Odmeňovanie
je v zmysle ustanovení zákona
o osobnej asistencii.
V prípade záujmu volajte, prosím, na tel.č. 0908 720 393, Anna
Martišková, Tr. Stankovce 23.
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK OPÄTˇ OTVORIL BRÁNY ŠKÔL
Pre
358
žiakov z Trenčianskych Stankoviec,
Krivosúd – Bodovky,
Veľkých
Bieroviec, Opatoviec,
Selca,
Trenčianske Turnej a Trenčína sa
2.septembra začalo desať mesiacov intenzívnej práce v našej škole. Do 1.ročníka nastúpilo 39
žiakov.
Na začiatku
školského roka
prišli žiakov pozdraviť pán starosta obce JUDr.
Martin Markech
a predseda rodičovskej rady pán
Juraj Jančo. Pri
vstupe do školy
pán starosta slávnostne uvítal prváčikov, ktorý prechádzali pripravenou bránou.
Do materskej školy nastúpilo 96 detí, o ktoré sa starajú pani
učiteľky v 1.triede – Dana Čuláková a Ľubica Slobodová, v 2. triede Martina Divincová a Bc. Martina Vachánková, v 3. triede Eva
Jančová a Dagmar Ľahká, v 4. triede Bc. Marta Jančová a Jarmila
Mojžišová.
V organizácii a personálnom obsadení v tomto školskom roku
nemáme v MŠ, ŠKD a ŠJ žiadne zmeny, iba v škole bude pracovať nová asistentka učiteľa Bc. Adriana Fabianová.
Triednictvo v škole:
1.A trieda Mgr. Monika Svatíková
učiteľka 1. - 4.
1.B trieda Mgr. Gabriela Trnavská
učiteľka 1. - 4.
2.A trieda Mgr. Terézia Kadáková
učiteľka 1. - 4.
2.B trieda Mgr. Lenka Ďuďáková
učiteľka 1. - 4.
3.A trieda Mgr. Eva Trúnková
učiteľka 1. - 4.
3.B trieda Mgr. Lenka Pazderová
učiteľka 1. - 4.
4.A trieda Mgr. Zuzana Mikušincová učiteľka 1. - 4.
4.B trieda Mgr. Karin Fábryová
učiteľka 1. - 4.
5.A trieda Mgr. Adela Chudíková
uč.II.st. ANJ - DEJ
5.B trieda Mgr. Soňa Čutorová
uč.II.st. GEG - DEJ
5.C trieda Mgr. Božena Marcinátová uč. II.st. SJL - OBN
6.A trieda Mgr. Ivana Mayerová
uč. II.st. NEJ - TCHV
6.B trieda Mgr. Zuzana Pálešová
uč. II.st. TEV - trénerstvo
7.A trieda Ing. Zdenka Kytová
uč. II.st. TCHV - MAT
7.B trieda Mgr. Mária Obdržalová
uč. II.st SLJ – HUV
8.A trieda Mgr. Mária Kršjaková
uč. II.st. BIO – PRV
8.B trieda Mgr. Mária Porubanová uč. II.st. TEV – GEG
9.A trieda Mgr. Ida Lobotková
uč. II.st. CHEM- ENV- BIO
9.B trieda Mgr. Miriam Petrová
uč. II.st. ANJ
Prváci a piataci sa začali učiť podľa nových vzdelávacích programov. Tie dávajú školám menej voliteľných hodín, ktoré môžu
využiť podľa toho, na čo sa zameriavajú. Prvákov čaká prvouka, ktorú predtým školáci nemali, a keď postúpia na druhý stupeň, budú mať aj viac hodín prírodovedných predmetov, ale tiež
predmet technika, spojený s ekonomikou domácnosti. Viac prírodovedných predmetov a techniku budú mať aj terajší piataci.
Zmenou tiež je, že žiaci už nebudú mať druhý cudzí jazyk povinný, ale voliteľný.
Na začiatku septembra si žiaci našej školy prevzali vzdelávací
poukaz a naspäť sme od nich prijali 276 poukazov. Budú praco-
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vať v 17 krúžkoch – angličtina, cvičenia z matematiky, cvičenia
zo slovenského jazyka, ﬂorbal, folklór, futbal, gymnastický, hasičský, hra na ﬂaute, karate, keramický krúžok, lukostrelecký, mladý
ochranár, moderný tanec, šikovné ruky (ručné práce), výtvarný
a zdravé varenie.
Základná umelecká škola z Nemšovej ponúka našim žiakom
v škole hru na gitare, tanečný a výtvarný krúžok.
Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 13. apríla 2016 ( streda)
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční 25.
novembra 2015 ( streda)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční
6.apríla 2016 ( streda) náhradný termín 21.apríla 2016 ( utorok)
V tomto školskom roku budú mať žiaci prázdniny nasledovne:
Posledný deň
Začiatok
vyučovania
vyučovania
Prázdniny
Termín prázdnin
pred začiatkom
po
prázdnin
prázdninách
2. november
28. október 2015 29.-30. október
jesenné
2015
(streda)
2015
(pondelok)
vianočné

22. december
2015
(utorok)

23. december
8. január 2016
2015 - 7. január
(piatok)
2016

polročné

29. január 2016
(piatok)

1. február 2016 2. február 2016
(pondelok)
(utorok)

jarné
Banskobystrický, 26. február 2016
(piatok)
Žilinský a
Trenčiansky
kraj
veľkonočné

23. marec 2016
(streda)

letné

30. jún 2016
(piatok)

29. február –
4.marec 2016

7. marec 2016
(pondelok)

24. marec –
30. marec 2016
29. marec 2016
(streda)
1. júl –
2. september
2016

5. september
2016
(pondelok)

V polovici septembra sme uskutočnili už tradičný
Beh Terryho Foxa,
do ktorého bola
zapojená celá škola s dobrovoľnou
zbierkou na konto
Ligy proti rakovine.
25. septembra
na
Deň európskych jazykov pani
učiteľky pripravili
pre žiakov aktivity,
aby si uvedomili,
aké dôležité je poznať a učiť sa cudzí jazyk.
V
škole
sme zorganizovali
výstavu plodov a
zeleniny zo záhrad
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pod názvom PLODY NAŠEJ ZÁHRADY. Žiaci priniesli do školy
295 kusov rôznej zeleniny a ovocia, ktoré vystavili pred zborovňou, kde si ich ostatní mohli prezrieť. Najaktívnejší boli odmenení
sladkosťou.
Zo života školy sa môžete dozvedieť na webovom sídle www.
zs.trencianskestankovce.sk
Na záver chcem poďakovať za sponzorskú pomoc pani Zuzane Hrušovskej zo Sedličnej a za podporu všetkým rodičom našich
žiakov.
Veľmi pekne ďakujem i všetkým, tým, ktorí nám pomáhali a
prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské združenie. Úprimné poďakovanie za poukázanie dvoch percent z dane patrí tiež spoločnosti VAILLANT GROUP – VAILLANT
INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce.
Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba,
ale aj svoju obec. Ďakujeme predstaviteľom obce – starostovi,

obecnému zastupiteľstvu, že školu podporujú a prajeme si, aby
ani v budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, ktorá rozdáva
ducha, kde sa zažíva dobrodružstvo poznania.
Všetkým žiakom našej školy želám, aby sa vo svojich triedach
cítili čo najpríjemnejšie, aby ich trieda bola ozajstným domovom,
aby si vážili prácu tých, ktorí sa starajú o čisté a podnetné prostredie, v ktorom sú triedy. V peknom prostredí sa lepšie pracuje
a učí.
My, učitelia, urobíme všetko preto, aby žiaci našej školy dostali nielen kvalitné základné vzdelanie, ale aby s radosťou otvárali dvere tejto školy a boli hrdí na to, že sú žiakmi práve tejto
školy.
Všetkým žiakom i učiteľom prajem úspešný školský rok, aby sme
na jeho konci mohli s radosťou a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za
10 mesiacov spolu dokázali.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

DETI Z MŠ NA VÝLETE ZA ZVIERATKAMI
Už sa to stalo pravdou, že aj deti z dediny, ako je napríklad
naša – Trenčianske
Stankovce,
celkom
bežne nevidia domáce zvieratá. Tak sme
sa vybrali na výlet na
minifarmu. Táto farma
je dosť veľká. Mini sa
nazýva preto, že na nej
žijú mini zvieratká. Mini kozičky, ovečky, prasiatka, koníky, sliepočky, atď. Ale poďme pekne poporiadku.
Počas letných prázdnin, 7. júla, sa pani učiteľky s deťmi s MŠ
vybrali do Lubiny na už spomínanú minifarmu.
Ráno nás pred bránou MŠ čakal autobus a my sme s nadšením a plní očakávania do neho nastúpili - hore, po obrovských
schodoch. Neviezli sme sa chvíľu no ani nie veľmi dlho, až sme
zastali pred veľkou drevenou bránou. Za ňou nás už čakali a privítali milé tety. Možno tie tety ešte chodia do nejakej veľkej školy.
Vysvetlili nám, že medzi zvieratkami sa máme pohybovať potichu
a pomaly. Zvieratká sú pokojné, pohli by sa nás naľakať. Je to
neuveriteľné ako dokážeme byť v škôlke či doma hlučné, ale tu
sme boli ticho, ako to majú zvieratká rady a ony sa nás nebáli.
Do rúk sme dostali granule. Nimi sme kŕmili kozičky a oveč-

AHOJ LETO
Dňa 5.9.2015 si deti
povzdychli na školskom
ihrisku: „Tak a už je prázdninám koniec.“
Tradične sme sa s
letom a prázdninami lúčili za krásneho slnečného
počasia. Ako inak - hrami,
ktoré pripravila obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou už po 10 krát. Deti mali o pestrý program postarané. Skákalo sa vo vreciach, kreslilo sa vo veľkom na
dlhý, dlhý školský chodník, triafalo sa na cieľ loptičkami. Nechýbali kolky, ktoré si z radosťou zahrali aj dospeláci. Balónmi ozdobený
školský areál sa zmenil na detskú diskotéku. Nechýbali sladkosti,
špekáčiky, zmrzlina. Najväčší záujem detí priťahovala akcia „Detská futbalová jedenástka“. Zúčastnilo sa 50 kopu chtivých detí. Z
toho bola prevažná väčšina dievčat, čo nás veľmi potešilo.
Naša najmladšia kategória detí kopala na malé bránky a radovali sa aj z autu. 1.miesto - Beták Ondrík, 2.miesto - Učník Mar-
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ky. Mohli sme pohladkať teliatko a dokonca vyskúšať jeho drsný
jazyk. Po tom ako vypilo mlieko, malo veľkú chuť oblizovať. Kým
sme boli na farme, sliepky nezniesli ani jedno vajíčko. Asi sme
prišli skoro. Ale zato sme videli vajíčko prepeličie. Stretli sme sa aj
s lamou, prasiatkami, videli sme kačičky, kuriatka, zajačika. Niektoré zvieratká majú aj svoje meno. Zapamätala som si koníkov
Šárku, Šarlotku a Snežka, ježka Jožka a teliatko Elišku. Srnček
Bambi žije v lese, ktorý je súčasťou farmy. Je to výborný skokan.
Niektoré z detí povedalo: „Nevonia to tu.“ Už je to raz tak. Fialka má svoju vôňu, chlieb zasa inú a zvieratká zasa tú svoju. Aj
to sme sa naučili na tejto farme. Dozvedeli sme sa, čo zvieratká
jedia, že prasiatka lepšie cítia ako vidia, lama
nemá rada, keď sa k
nej niekto blíži odzadu
a z jej srsti sa vyrába
jemná vlna.
Po malom občerstvení, plní pekných zážitkov sme nastúpili do
autobusu.
Vrátili sme sa veru
poriadne unavení. Len len, že sme vydržali pri obede so vztýčenou hlavou. Potom sme si ľahli na lehátka a konečne sme odpočívali. Bol to naozaj pekný výlet. Deti a učiteľky materskej školy
tin,3.miesto - Ratkovská Martinka.
Kategória mladší žiaci: 1.miesto - Margorín Adam, 2.miesto Pazdera Denis, 3.miesto - Szabo Michal.
Kategória starší žiaci: 1.miesto - Rožník Tomáš, 2.miesto - Zovčák
Tomáš, 3.miesto -Szabo
Michal.
Kategória
dievčatá:
1.miesto - Sivová Nina,
2.miesto - Vlková Romana, 3.miesto -Fričová Simona.
Brankári: 1.miesto - Husár
Viliam.
Všetkým
oceneným
deťom boli na konci akcie odovzdané hodnotné ceny a ako bonus
poháre k 10. výročiu akcie AHOJ LETO.
Cenný a nezabudnuteľný čas strávený s deťmi na akcii sa
skončil. Podľa mňa je to jediná istá investícia nás dospelákov,
ktorá sa nám raz niekoľkonásobne vráti. Ak budú deti na akciu
strávenú s nami spomínať s láskou, to isté budú chcieť raz dopriať
aj svojim deťom. Tak deti --- AHOJ LETO! ---.
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová

8.

T R ÁPI NÁS
Máme krásnu obec a žije sa nám v nej dobre. Ale sú mnohé veci, ktoré nás trápia. Medzi nimi sú také, ktoré nemôžeme
zmeniť, ale i také, ktoré by sme pri troche snahy a ohľaduplnosti voči iným mohli zmeniť veľmi ľahko. Jednou z nich je
priechodnosť našich ulíc. Tie sa častokrát menia na parkoviská. Pred niektorými domami parkuje nie jedno ale aj viac áut.
Komplikujú život iným motoristom prechádzajúcim po uliciach,
ale najmä chodcom, obzvlášť tým, ktorí majú pohybové problémy a tiež aj mamičkám s detskými kočíkmi. Chôdza po
chodníkoch sa neraz mení na kľučkovanie pomedzi autá. O
tomto probléme sme už písali, ale náprava zo strany vodičov
nenastala. Pritom vlastné dvory, kde by bez problémov mohli

parkovať, nechávajú voľné a blokujú chodníky a ulice. A to len
z dôvodu vlastnej pohodlnosti. Veď sadnúť do auta a odfrčať
za svojimi cieľmi je jednoduchšie z ulice ako zo dvora. Že tým
komplikujú život iným, to niektorých vodičov netrápi. Obzvlášť
intenzívne to pociťujeme v tomto období, keď sa v obci buduje
kanalizácia. Rozkopávky s ňou spojené sťažujú pohyb po komunikáciách a nezodpovední vodiči na nich parkujúci to ešte
zhoršujú. Apelujeme preto na nich aj touto cestou. Veríme, že
pri dobrej vôli by sa tento problém mohol vyriešiť aj bez represívnych opatrení. Veď všetci chceme, aby sa nám u nás lepšie
žilo a všetci k tomu môžeme aj prispieť.
Oľga Šmatláková

ˇ
NAŠI LUKOSTRELCI S VÍTAZSTVAMI
AJ Z FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA

Adela Bogárová

Po krátkej letnej súťažnej
prestávke sa dňa 26.9.2015 uskutočnilo 7. (ﬁnálové) kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe v
Kráľovej pri Zvolene. Slovenský
pohár je dlhodobá súťaž, ktorá
prebiehala od marca do septembra 2015 za účasti viac ako 400
pretekárov. Finálovému kolu počasie neprialo, ale napriek celodennému hustému dažďu, ktorý
komplikoval viditeľnosť i presun k
jednotlivým terčom sa našim pretekárom podarilo obhájiť pozície
vybojované v predchádzajúcich
kolách:

1. miesto
Adela Bogárová
dievčatá
TRLB
1. miesto
Natália Liptáková juniorky
TRRB
1. miesto
Samuel Chrastina juniori
TRLB
2. miesto
Lenka Liptáková
dievčatá
BB
2. miesto
Filip Kováč
chlapci
BB
2. miesto
Martin Žiška
juniori
TRRB
4. miesto
Oliver Žiška
chlapci
TRLB
Lukostrelecký krúžok pri ZŠ Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach neprerušil svoju činnosť ani počas letných prázdnin.
Jeho členovia sa pravidelne stretávali na tréningoch každý štvrtok
o 16,30 hod. na školskom ihrisku. Veľmi nás teší, že od septembra
2015 k nám pribudli noví členovia z radov žiakov našej ZŠ. Ak aj
vy máte chuť vyskúšať si svoju presnú mušku, radi vás privítame
v obvyklom čase na obvyklom mieste.
Všetky informácie o nás nájdete na www.sokol-lukostrelba
-3d1.webnode.sk
PaedDr. Miroslava Chrastinová

ˇ
IX. ROCNÍK
TENISOVÉHO TURNAJA VO ŠTVORHRÁCH
ˇ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE TRENCIANSKE
STANKOVCE
Dňa 05.09.2015 sa uskutočnil X. ročník Obecných dní v Trenčianskych Stankovciach, významná udalosť v obecnom kalendári,
ktorá spája a zbližuje občanov našej obce a ktorá dáva možnosť
zastaviť sa a nadýchnuť sa v behu dnešnej uponáhľanej doby.
Obecných dní v Trenčianskych Stankovciach sme sa opätovne aktívne zúčastnili i my, priaznivci a členovia Tenisového klubu
v Trenčianskych Stankovciach a zorganizovali sme už IX. ročník
tenisového turnaja vo štvorhrách o putovný pohár starostu obce
Trenčianske Stankovce.
Zraz účastníkov turnaja bol o 7.30 hodine pri antukovom dvorci
v areáli Základnej škole Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Žiaľ, nepriaznivé predpovede počasia sa tento krát meteorológom naplnili do bodky a od rána mierne pršalo, pričom predpovedať ďalší vývoj počasia v priebehu dňa bolo takmer nemožné.
Keďže sme sa zišli v hojnom počte 15 ľudí s veľkou chuťou
zahrať si tenis, rozhodli sme sa, že turnaj sa uskutoční v športovej hale v Bánovciach nad Bebravou. Ešte skôr ako sme sa do
náhradných priestorov presunuli, turnaj oﬁciálne zahájil starosta
obce JUDr. Martin Markech a zároveň vylosoval dvojice, v ktorých
mali hráči bok po boku zabojovať o putovný pohár starostu obce
Trenčianske Stankovce.
V športovej hale sme odohrali množstvo kvalitných a oku lahodiacich výmen, pri ktorých sa často zastavoval dych, keďže
srdnatý boj o každú loptičku korunoval športové súperenie počas
celého dňa. Hráči sa snažili pretaviť svoje schopnosti a inštinkty
poctivo trénované celú prebiehajúcu tenisovú sezónu do svojich
výkonov počas celkovo deviatich hodín vzájomného turnajového
súperenia. V pohľade i postojoch jednotlivých hráčov bolo vidieť

9.

snahu vyšvihnúť sa a predčiť svojich súperov, no zároveň vyhrať
len fair-play hrou a na konci vždy vzdať hold porazenému.
Tenisový turnaj sa úspešne ukončil ﬁnálovým zápasom; víťazmi IX. ročníka tenisového turnaja vo štvorhrách a držiteľmi putovného pohára starostu obce Trenčianske Stankovce sa stali Andrej
Tanáč a Tomáš Sedláček. Na druhom mieste sa umiestnili Daniel
Steininger a Tibor Tanáč, na treťom mieste Ivan Poruban a Roman Herák.
Do obecných dní v Trenčianskych Stankovciach sa aktívne
zapojili aj manželky tenistov, ktoré sa zúčastnili súťaže vo varení
gulášu. Svoju zručnosť, šikovnosť a majstrovstvo vo varení potvrdili krásnym tretím miestom, za reprezentovanie nášho Tenisového klubu Trenčianske Stankovce vyjadrujem veľkú vďaku Zdenke
Tanáčovej, Boženke Mahríkovej a Zuzke Porubanovej.
Ivan Poruban st.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.07.2015 do 30.09.2015
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Laura Vlnová
Šimon Vaško
Martin Januška
Hana Markechová
Zuzana Moravčíková
Tomáš Seriš
Martina Hudáková
Michal a Zuzana Dutkoví
Barbora Pohorelcová
Hana Hrušovská
Tobias Šimko

č. 499
č. 386
č. 584
č. 500
č. 357
č. 317
č. 724
č. 550
č. 182
č. 378
č. 789

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Martin Vincurský a Ivana Marcinechová
Peter Svatík a Radka Křížková
Roman Ježík a Ing. Michaela Sabová
Branislav Hladký
a Ing. Katarína Škúciová
Martin Šedivý a Andrea Uhrínová
Marek Chudý a Daniela Šišovská
Blahoželáme a želáme veľa šťastia,
tolerancie a vzájomného porozumenia!
PRISŤAHOVALI SA
Milan Antalík
Lukáš Vlna
Michaela Vlnová + dcéra Laura
Ján Martiška
Jana Martišková
Karolína Martišková
JUDr. Hana Gašparíková
Ján Procházka
Denisa Procházková + dcéra Nela
Ing. Alica Eliášová + synovia Richard
a Teodor

Richard Obert
Zuzana Kebísková + deti Patrik,
Karolína a Zuzana
Andrea Šedivá
ODSŤAHOVALI SA
Ing. Michal Beňovič
Juraj Jánoš
Ing. Monika Jánošová + syn Juraj
Róbert Šedivý
Rudolf Ševčík
Zuzana Zlatovská
Sylvia Mikulášová + deti Izabela
a Pavol

Vladislav Plekanec
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Zlatý sobáš
– 50 rokov spoločného života
Jozef a Žoﬁa Repkových
Strieborný sobáš
– 25 rokov spoločného života
Jozef a Dana Makišových
Ľuboš a Vladimíra Sedláčkových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme
a do ďalších rokov života želáme predovšetkým pevné zdravie a rodinnú pohodu!

NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Anna Staníková
vo veku 90 rokov
Marianna Kňážková vo veku 64 rokov
Vladislav Balaj
vo veku 65 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!

ˇ
VDAKA
ˇ
STARÝM RODICOM
August, september, október, nov...

JUBILANTI

OKTÓBER!!!

Nad 90 rokov
Anna Zahumenská – 92 rokov
85 rokov
Emília Sedláčková
Irena Rázgová
80 rokov
Božena Porubanová
75 rokov
Eva Škúca
Pavol Ľahký
70 rokov
Viliam Jančo
Božena Kasalová
Rudolf Medvedík
Zuzanna Balajová
Marta Sedláčková

Začať môžem čím len chcem...
Vždy mi spríjemníte deň.
Ste moja rodina, no pre mňa všetko,
mám Vás rada babka, dedko.
Vždy ste tu, vždy ste pri mne,
život bez Vás je ako byť po tme.
Len deň bez Vás... je to hrôza!!!
Mám Vás rada, nech ste tu čo najdlhšie.

K sviatku pre starých rodičov praje
Eva Daniela Jorda

ZLATÁ SVADBA - MANŽELIA REPKOVÍ
17.júla
1965 si Žofia a
Jozef
Repkoví vymenili svoj
manželský sľub.
V tomto roku si
pripomenuli 50
rokov od tejto
udalosti.
Zlatá svadba nie
je len rodinnou
udalosťou, ale aj
súčasťou obecného života. Preto ZPOZ v Trenčianskych Stankovciach
pripravil pre jubilujúcich manželov slávnosť, na ktorej si

ju pripomenuli.
Bola to nielen
príležitosť
na
oslavu, ale aj
na spomínanie.
Veď za 50 rokov
manželského
života sa toho
udeje
naozaj
veľa.
Manželom
Repkovým želáme ešte veľa
spokojných spoločných manželských rokov.
Oľga Šmatláková
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