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A znova je tu leto,
ktoré je neodmysliteľne späté
s prázdninami, dovolenkami,
vodnými radovánkami, turistikou
ale v každom prípade
so zábavou a relaxom.
Prežite tento krásny čas oddychu
so svojmi rodinami, blízkymi a priateľmi
v plnom zdraví, láske a porozumení...

ˇ
ˇ
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA
TRENCIANSKE
STANKOVCE
Obecné
zastupiteľstvo
Obce
Trenčianske Stankovce na svojich
zasadnutiach:
dňa 30.03.2015
schválilo :
- kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí
OZ 29.1.2015 a 25.2.2015,
- obstaranie projektovej dokumentácie
pre účel rekonštrukcie a modernizácie
verejného osvetlenia.
- vyhlásenie verejnej súťaže (verejného
obstarávania), predmetom ktorej bude
dodanie nového komplexného riešenia
existujúceho verejného osvetlenia v rámci
územia obce Trenčianske Stankovce
- zriadenie vecných bremien na parc. C-KN
č.284/1, o výmere 318 m2 zastavané plochy
a nádvoria, k.ú. Sedličná, v prospech
Západoslovenskej
distribučnej,
a.s.,
Čulenova 6, Bratislava,
- -ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov zámer prenájmu
ambulancie v zdravotnom stredisku
ﬁrme Impeditus Consulting s.r.o. za
nezmenených podmienok doterajšieho
prenájmu s MUDr. Hrádockou.
- odkúpenie chodníka na parc. C-KN
č.287/41 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 35 m2 v k.ú. Sedličná Obcou
Trenčianske Stankovce za cenu 1,- €,
slovom: jedno euro, od
spoločnosti
MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčín.
- termíny plánovaných zasadnutí OZ v
Trenčianskych Stankovciach pre rok 2015
nasledovne:
15.06.2015
07.09.2015
30.11.2015
súhlasilo
- s vypracovaním znaleckého posudku
na majetok (vybudovanú kanalizáciu a
vodovody), ktorý zároveň odporúča vložiť
do spoločnosti TVK a.s., Kožušnícka 4, 911
01 Trenčín,
zobralo na vedomie
- Správu Ústrednej inventarizačnej komisie
o inventarizácii majetku a záväzkov obce k
31.12.2014 a Zápisnicu o neupotrebiteľnosti
majetku,
- informáciu o možnosti vloženia nepeňažného vkladu vodárenskej a kanalizačnej
infraštruktúry obce Trenčianske Stankovce
do základného imania akciovej spoločnosti
TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín.
poverilo :
- JUDr. Martina Markecha, starostu
obce Trenčianske Stankovce výkonom
nasledovných činností:
- podania žiadosti o uznanie resp. zmenu
poľovného revíru (zvernice, bažantnice) a
na zastupovanie v konaní o uznaní alebo
zmene poľovného revíru (zvernice,

bažantnice),
- prípravu a zvolanie zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov podľa §5
odseku 3, zákona č. 274/2009 Z.z. o Poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o Poľovníctve“),
- zastupovanie na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovaní
o podaní žiadosti o uznanie resp. zmenu
poľovného revíru (zvernice, bažantnice),
- zastupovanie pri voľbe splnomocnencov
zastupujúcich vlastníkov poľovných pozemkov vo veci užívania poľovného revíru
(zvernice, bažantnice),
- zastupovanie pri rozhodovaní o užívaní
poľovného revíru (zvernice, bažantnice),
- zastupovanie vo všetkých právnych
úkonoch užívania poľovného revíru
(zvernice, bažantnice), ktorého súčasťou
sú poľovné pozemky vo vlastníctve obce
Trenčianske Stankovce,
dňa 25.05.2015
schválilo :
- kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia
OZ 30.3.2015,
- rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – zmeny v
rozpočte kapitálových výdavkov,
- čiastočnú opravu miestnej komunikácie na
vybraných úsekoch v k.ú. Veľké Stankovce,
a to od súp. č. 794 po súp. č. 733 z dôvodu
havarijného stavu pri predpokladaných
výdavkoch 12 000 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 zvýšenie bežných výdavkoch v podpoložke 635006 Údržba a opravy miestnych
komunikácií a zároveň zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v položke
716 – Projektová dokumentácia Domova
sociálnych služieb v sume 12 000 €,
- ako prípad hodný osobitného zreteľa, v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenájmu časti
pozemku parc. C-KN č. 2/1 v k.ú. Malé
Stankovce, vedené na LV č. 231, o výmere
12 m2, za cenu 3,50 €/m2/rok, za účelom
umiestnenia stánku na poskytovanie
služieb, a to predaj pekárenských a
mäsových výrobkov, hydiny, pre p. Fedora
Heglasa, Mníchova Lehota č.446
- ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov prenájom ambulancie
v zdravotnom stredisku ﬁrme Impeditus
Consulting
s.r.o.
za
nezmenených
podmienok doterajšieho prenájmu s MUDr.
Hrádockou
- ako prípad hodný osobitného zreteľa, v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenájmu
pôdy pod garážou na parc. C KN č. 442/2,
k.ú. Malé Stankovce o výmere 17,33 m2
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p. Rastislavovi Vaculovi, Trenčianske
Stankovce 353 za cenu 2 €/m2/rok v
zmysle prílohy č. 2 VZN č. 3/2013 o určení
nájomného za prenájom nebytových
priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo
vlastníctve obce,
- vklad majetku obce Trenčianske Stankovce, ako nepeňažného vkladu do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske
vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v
Trenčíne v nasledovnej špeciﬁkácii majetku:
/ Stavba „IBV-Trenčianske Stankovce“
SO 05 Splašková kanalizácia –
Kanalizačné potrubie PP DN 300 v celkovej
dĺžke 170,56 m, (z toho vetva A13 v dĺžke
143,50 m a vetva A13-1 v dĺžke 27,06 m)
Kanalizačné šachty celoplastové DN 1000
– 5 ks
Kanalizačná šachta betónová DN 1000 - 1 ks
SO 07 Verejný vodovod –
Vodovodné potrubie HDPE PE 100 v
celkovej dĺžke 163,41 m, (z toho vetva II
a-1 v dĺžke 132,52 m a vetva IIa-1-1 v dĺžke
27,89 m
Podzemný hydrant DN 80 – 3 ks
2/ „MK + IS Trenčianske Stankovce, časť
Predhoštáky“
Vodovod vetva „G“ PVC DN 100 v celkovej
dĺžke 135,00 m
Vodovod HDPE DN 100 v celkovej dĺžke
231,50 m.
3/ „Priemyselný areál Trenčianske
Stankovce“- SO 03 Vodovod, SO 04
Kanalizácia,
SO 03 Vodovod –
Potrubie PE 100- SDR 11 DN 110, v
celkovej dĺžke 635,00 m
Oceľová chránička DN 400 11,00 m
Podzemný hydrant DN 80 – 7 ks
SO 04 Kanalizácia –
Gravitačná kanalizácia potrubie PVC-U
korugované DN 300, dĺžka 450,00 m
Tlaková kanalizácia potrubie PE 100-SDR
17, DN 75, dĺžka 202,00 m
4/
„Rozšírenie
IBV
Hoštáky
2,
Trenčianske Stankovce,
SO 02 Vodovod –
Potrubie HDPE DN 100, dĺžka 182,00 m
SO 04 Splašková kanalizácia –
Stoka A-3, potrubie PVC DN 300, dĺžka
173,00 m
5/ „MK+IS IBV Trenčianske Stankovce,
časť Malé Stankovce“
Splašková kanalizácia
stoka A-3, potrubie PVC DN 300, dĺžka
308,13 m + kanalizačné šachty 9 ks
stoka A-3-1, potrubie PVC DN 300, dĺžka
13,20 m+ kanalizačné šachty 1 ks
6/ „Inžinierske siete pre 56 b.j.“ –
splašková kanalizácia, potrubie DN 300,
dĺžka 84,60 m+ kanalizačné šachty 3 ks
7/ „Kanalizácia Trenčianske Stankovce,
časť Sedličná – Kamienky,
Splašková kanalizácia
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stoka A-8, potrubie PVC DN 300, dĺžka
331,00 m
stoka A-8-1, potrubie DN 300, dĺžka 92,00
m + 2 ks kanalizačné šachty
8/ „Predĺženie obecného vodovodu
Trenčianske Stankovce, časť Sedličná,
Vodovodné potrubie HDPE DN 100, dĺžka
79,60 m
Požiarny hydrant 2 ks
- zámer majetkovo-právneho vysporiadania
miestnej komunikácie ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v zmysle § 9 a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
a to nasledovne :
pozemky parc. C-KN č. 51/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 46 m2
parc. C-KN č. 53/2 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 18 m2
vedené na LV č. 179 k.ú. Veľké Stankovce
vo vlastníctve:
Aleny
Hlávkovej, rod. Maníkovej,
Trenčianske
Stankovce
č.
794,
spoluvlastnícky podiel ¼
a manželov Veroniky Hudecovej rod.
Hlávková a Tomáša Hudeca, rodeného
Hudec, manželka Trenč. Stankovce 794,
manžel Trenč. Stankovce 761, spoluvlastnícky podiel ¾ nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké Stankovce
sa zamieňajú za:
pozemok parc. reg. C-KN č. 1781/20
ostatná plocha o výmere 64 m2, vedený na
LV č. 740 k.ú. Veľké Stankovce
vo vlastníctve Obce Trenčianske Stankovce
Pozemky sa zamieňajú bez nároku na
ﬁnančné vyrovnanie. Náklady spojené so
zápisom do KN s výnimkou GP hradí Obec
Trenčianske Stankovce.
-a) predloženie žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v Obci Trenčianske
Stankovce“, ktorý je realizovaný Obcou
Trenčianske Stankovce
b) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov
na
spoluﬁnancovanie
realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ,
zobralo na vedomie
- vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a
výdavkov k 31.3.2015 ,
- rozpočtové opatrenie č. 1/2015 (zmeny
rozpočtu v kompetencii starostu obce).
- priebežnú správu o výsledku vykonaných
kontrol hlavným kontrolórom v období
február až máj 2015
zrušilo
Uznesenie č. 38/2014 prijaté na
zasadnutí OZ dňa 16. 06. 2014,
Udelilo súhlas
- k podnájmu nebytového priestoru sauny o výmere 77,2 m2 nachádzajúceho
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sa na 2. nadzemnom podlaží stavby Oddychového centra súp. č. 525, zapísanej
na LV č. 454,
k.ú. Rozvadze, Obec
Trenčianske Stankovce, ktorého nájomcom
je spoločnosť STLF a.s., IČO 44501331
na základe Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 3/2014 zo dňa 30. 6. 2014,
pre podnájomníka : Jaroslav Barták –
EFFLEURAGE, Vlárska 165/25, 911 05
Trenčín, IČO 41972171.
Zobralo na vedomie
- Správu Komisie na ochranu verejného
záujmu o tom, že:
1/starosta obce JUDr. Martin Markech
podal Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za rok
2014 v stanovenom termíne,
2/ bývalá starostka obce Ing. Eva
Beňovičová podala Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2014 v stanovenom
termíne,
dňa 08.06.2015
schválilo:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v Obci Trenčianske
Stankovce“, ktorý je realizovaný Obcou
Trenčianske Stankovce
b) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov
na
spoluﬁnancovanie
realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
dňa 15.6.2015
schválilo
- Záverečný účet obce za rok 2014 a
celoročné hospodárenie bez výhrad.
- použitie prebytku hospodárenia za
rok 2014 v sume 65 525,- € na tvorbu
rezervného fondu.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2015
- ukončenie nájmu vodohospodárskeho
majetku, prevádzkovania a poskytovania
služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou
vodohospodárskeho majetku, v lokalite
Priemyselný park Sedličná, v zmysle
priloženej dohody ku dňu 16. 06. 2015, so
spoločnosťou Trenčianska vodárenská
spoločnosť, a.s., sídlo 1. mája 11, 911 01
Trenčín, IČO: 36306410
- správu a prevádzkovanie vodovodnej
a kanalizačnej infraštruktúry v lokalite
Priemyselný park Sedličná:
Vodovod SO 03 – priemyselný park
Trenčianske Stankovce:
- potrubie PE – 100 – SDR 11DN 100 v
dĺžke 635 m
- pretlak pod št. cestou v km 0200 – 0233:
oceľová chránička DN 400
- podzemné požiarne hydranty DN 80, 7 ks
Kanalizácia SO 04 – Priemyselný park

Trenčianske Stankovce:
Gravitačná kanalizácia
– potrubie PVC-U korugované o DN 300
v dĺžke 450 m a 10 ks revíznych šachiet
monolitických DN 1000
Tlaková kanalizácia
- potrubie PE 100-SDR 17 o DN 75 v
dĺžke 202 m
- prečerpávacia
stanica:
podzemná
monolitická betónová nádrž 2900x2900 +
2 ks čerpadlá
v zmysle podmienok uvedených v Zmluve
o správe a prevádzkovaní vodovodnej
a
kanalizačnej
infraštruktúry
so
spoločnosťou Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a.s., sídlo Kožušnícka 4, 911
05 Trenčín, IČO: 36302724 v termíne od
17.6.2015.
- Zásady odmeňovania poslancov OZ
a členov komisií pri OZ v Trenčianskych
Stankovciach.
- zámer zámeny 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.
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
2850 m2 - orná pôda, súčasťou ktorej je
aj podiel č. 5 o výmere 284 m2 , ktorý je
predmetom zámeny.
Celková výmera zamieňaného pozemku:
284 m2
Parcely boli odčlenené GP č.45403066003/2015 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 m2
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.45403066003/2015 vypracovaným Ing. Patrikom
Sládkom, overeným na Okresnom úrade
v Trenčíne, odbore katastrálnom dňa
10.6.2015 pod č. 615/15.
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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.
- ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov prenájom
časti pozemku parc. č. 284/5 v k.ú. Malé
Stankovce o výmere 12 m2, za cenu
3,50 €/m2/rok v zmysle prílohy č. 2 VZN č.
3/2013 o určení nájomného za prenájom
nebytových priestorov, pozemkov a
osobitných vecí vo vlastníctve obce, p.
Fedorovi Heglasovi, Mníchova Lehota
445, za účelom umiestnenia stánku
na poskytovanie služieb, a to predaj
pekárenských a mäsových výrobkov,
hydiny.
- ako prípad hodný osobitného zreteľa, v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pôdy
pod garážou na parc. C KN č. 442/2,
k.ú. Malé Stankovce o výmere 17,33 m2
p. Rastislavovi Vaculovi, Trenčianske
Stankovce 353 za cenu 2 €/m2/rok v
zmysle prílohy č. 2 VZN č. 3/2013 o určení
nájomného za prenájom nebytových
priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo
vlastníctve obce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že je potrebné upraviť vzťahy
medzi Obcou Trenčianske Stankovce vlastníkom pozemku pod garážou a p.
Rastislavom Vaculom, novým vlastníkom
stavby - garáže, aby nedošlo k užívaniu
obecného pozemku bez právneho titulu.

- majetkovo-právne vysporiadanie miestnej
komunikácie, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to
nasledovne:
pozemky parc. C-KN č. 51/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 46 m2
parc. C-KN č. 53/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2
vedené na LV č. 179 k.ú. Veľké Stankovce
vo vlastníctve:
Aleny Hlávkovej, rod. Maníkovej, Trenčianske Stankovce č. 794, spoluvlastnícky
podiel ¼
a manželov Veroniky Hudecovej rod.
Hlávková a Tomáša Hudeca, rodeného
Hudec, manželka Trenč. Stankovce 794,
manžel Trenč. Stankovce 761, spoluvlastnícky
podiel
¾
nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké Stankovce
sa zamieňajú za:
pozemok parc. č. 1781/20 ostatná plocha
o výmere 64 m2, vedený na LV č. 740 k. ú.
Veľké Stankovce
vo
vlastníctve
Obce
Trenčianske
Stankovce.
Pozemky sa zamieňajú bez nároku na
ﬁnančné vyrovnanie.
Náklady spojené so zápisom do KN s
výnimkou GP hradí Obec Trenčianske
Stankovce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že stavba - existujúca miestna
komunikácia v k.ú. Veľké Stankovce v ktorej
sú uložené všetky inžinierske siete sa
nachádza na pozemku, ktorý je vlastníctvom
vyššie uvedených súkromných osôb.
Majetkovo-právne vysporiadanie - zámena
nehnuteľností
bude zrealizovaná ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
- určenie a zameranie zón v okruhu 200
m od verejných budov a stavieb v zmysle
§ 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a
munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - menovite základná škola,
materská škola, kostol evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku, kostol rímsko-katolíckej
cirkvi a všetkých cintorínov nachádzajúcich
sa na území obce - v ktorých je bez súhlasu
vlastníka menovaných objektov zakázané
používať pyrotechnický výrobok kategórie
2, 3, P1 a T1 a zverejnenie tejto informácie
s nákresom zón na verejných miestach a
na webovej stránke obce.
I. P r e r o k o v a l o :
Plat starostu Obce Trenčianske Stankovce
v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
II. P o t v r d i l o :
Plat starostu v zmysle § 4 ods. 2 zákona ,
určený uznesením Obecného zastupiteľstva
v Trenčianskych Stankovciach č. 2/2015,
zo dňa 29. 01. 2015
III. S c h v á l i l o :
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov,
mesačný plat starostu obce JUDr.
Martina Markecha podľa § 3 ods. 1
zákona v sume 1 862,- EUR, slovom
jedentisícosemstošesťdesiatdva eur
Úplné znenie uznesení a bližšie
informácie nájdete na stránke www.
trencianskestankovce.sk

ZO ZASADNUTIA KOMISIE
Vážení čitatelia, milí spoluobčania,
Touto cestou by som Vás chcela informovať o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku, ktorá sa zaoberala pálčivým problémom trápiacim našu obec už desaťročia. Komisii bol postúpený
podnet občana týkajúci sa vypúšťania splaškových vôd z priľahlých
domácností cez zvody ústiace do potoka a neriešenia danej situácie počas výstavby kanalizácie. Zákony upravujúce nakladanie so
splaškovými a odpadovými vodami sa vyvíjali a menili, rovnako ako
aj prístup štátnych orgánov a obcí k tomuto stavu. Z toho dôvodu majú niektorí občania vybudované zvody do priľahlých potokov.
Trendom dnešnej doby je dbať na zlepšovanie životného prostredia, preto by sa aj v našej obci mal postupom času tento nežiaduci
stav odstrániť. Týmto konaním totiž trpia nielen susedia obťažovaní
zápachom, rybári, ale aj „život potoka“ a celá obec.
V súčasnosti v obci prebieha výstavba kanalizácie. Predpokladaný termín ukončenia stavby s následnou kolaudáciou je stanovený na august/ september 2015. Stavebná spoločnosť je pri
poškodení rúr alebo zvodov počas výstavby kanalizácie povinná
navrátiť ich do pôvodného stavu, pretože poškodila cudzí majetok,
a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú tieto rúry alebo zvody umiestené legálne alebo nelegálne. Práce na výstavbe kanalizácie sa
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predlžujú aj z dôvodu opravy týchto rúr alebo zvodov, pretože nie
sú zakreslené v plánoch, ktorými disponuje stavebná spoločnosť.
Vodný zákon upravuje striktný zákaz vypúšťania obsahu žúmp do
potokov. Na vypúšťanie vôd je potrebné povolenie príslušného úradu. Povolenie je potrebné aj na umiestnenie vodnej stavby, ktorou
môže byť práve rúra, cez ktorú sa voda vypúšťa. V opačnom prípade sa osoba dopúšťa priestupku, za ktorý je ukladaná vysoká
pokuta. Dobudovaním kanalizácie sa vytvoria podmienky pre odstránenie tohto nežiaduceho stavu. Obec v spolupráci s TVK, a. s.
a príslušnými orgánmi, po uplynutí primeranej lehoty od možnosti
napojiť sa na kanalizáciu, bude kontrolovať spôsob zneškodňovania splaškových vôd a využívanie zvodov ústiacich do potoka.
Na záver mi dovoľte výzvu adresovanú Vám všetkým, aby ste
sa napojili na skolaudovanú kanalizáciu, prípadne si zabezpečili
zneškodňovanie splaškových vôd prostredníctvom domácej ČOV
alebo vývozu fekálnym vozidlom. Verím, že každý svojou účasťou
prispeje k lepšiemu životu v našej krásnej obci. Niekedy totiž nie
je potrebný ani príkaz daný zákonom, stačí dbať na svoje okolie,
susedov, prírodu a budúce generácie.
Mgr. Simona Račková, predsedníčka Komisie na ochranu
verejného poriadku, poslankyňa OZ

4.

ˇ MATIEK
DEN
Mesiac máj je plný citov a má svoje
prívlastky - mesiac lásky aj mesiac
matiek. Zamyslime sa nad tým, aký
by bol náš život bez lásky. Nudný,
smutný, nenápadný. Láska nás
podrží aj v najťažších chvíľach.
Láska má mnoho podôb, ale najviac nás zohrieva tá mamičkina.
Dňa 10.5.2015 sme sa o 15,00
hod. stretli v Spoločenskom dome
v Trenčianskych Stankovciach pri
príležitosti Dňa matiek, aby sme
sa im poďakovali. Našim mamám
zahrala hudba Radovanka, vystúpil
FS STANKOVČAN pod vedením p.
Bočákovej. Zaznela báseň v podaní
p. Múdreho, príhovor starostu obce
JUDr. M. Markecha, vystúpili deti
z MŠ pod vedením p. Čulákovej
a p. Slobodovej. Zatancovali žiaci
ZŠ J. Lipského pod vedením p. Svatíkovej a p. Obdržalovej. Odchádzajúcim mamičkám naši poslanci a
členovia kultúrnej komisie odovzdali
kvet ruže.
Moja mama? To je také nízke žieňa,
ktoré sa stále krúti, vrtí...Myslím
tým, že má vždy plné ruky práce.
Zazlievala som jej, že vždy chodila
po izbách s prachovkou v ruke,
či po kuchyni,
že stále stála pri
hrncoch. Po rokoch to všetko
viem oceniť - tiež
som matka - jej
dobrotu, lásku a
starostlivosť, ktorá ma zohrieva.
Blázon čas nás

náhli stále vpred
a ja jej chcem už
dávno povedať:
Mami! Moja zlatá
mami, ľúbim ťa!
Voniaš človečinou a si mojím
ostrovom, kde sa
môžem vždy zastaviť. Si obeťou
pre svoje dieťa, si
chlebom života.
Keď poviem Ti ,,mama moja“, Tvoje oči sa v láske utopia.
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová

ROZVADŽAN ÚSPEŠNE REPREZENTOVAL NAŠU OBEC
Folklórny
súbor
Rozvadžan mal v poslednom období veľa
vystúpení, na ktorých
úspešne
reprezentoval našu obec. Podrobnejšie o tom, kde
všade a s akým programom vystupoval,
si môžete prečítať
na stránke www.rozvadzan.sk v časti Vystúpenia – rok 2015. Tu chceme spomenúť súťažné vystúpenia.
Prvé z nich bolo 12.04. v Trenčianskej Turnej na súťaži folklórnych
skupín. Predstavili sa pásmom Fašiangy. Tak ako inokedy predviedli výborný výkon. Svoju radosť z vystúpenia preniesli z javiska
aj do hľadiska. U publika mali veľmi pozitívne ohlasy. Aj súťažná
porota ich vystúpenie ocenila zlatým pásmom (= výhra v kategórii
folklórnych skupín) a postupom na krajskú prehliadku.
Miestom konania krajskej postupovej súťaže a prehliadky fol-
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klórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ bolo Papradno. Konala
sa 20.06.2015. V súťaži sa predstavili: FSk Hájiček – Chrenovec-Brusno s pásmom Fašiangy, fašiangy (nesúťažne), FS Rozvadžan – Trenčianske Stankovce s pásmom Fašangová muzika
v Rozvadzoch v krčme u Cibulíka, FSk Praznovanka – Praznov
s pásmom Muzika u Zborovanôv a FSk Podžiaran – Papradno s
pásmom Šibačiari, FSk Lubená – Poluvsie s pásmom Na chlieb
– žatevné a dožinkové zvyky, FSk Maninec – Podmanín s pásmom Osýpanie mladuchy pred sobášom a FSk Limbora – Prečín
a pásmom Muzika u Imricha. Všetky vystúpenia boli zaujímavé.
Vyhodnocovala ich 3-členná porota. Zo 6 súťažiacich súborov 3
boli ocenené v bronzovom pásme, 2 v striebornom a 1 v zlatom
s postupom do celoslovenského kola. Vyhral domáci súbor, naši
dosiahli pekné umiestnenie v striebornom pásme, čo je významným úspechom našich folkloristov. Rozvadžan opäť raz šíril dobré
meno našej obce ďaleko za rodným chotárom, za čo im patrí poďakovanie.
Folkloristi majú v lete naplánované viaceré vystúpenia. Môžete
ich na nich prísť podporiť svojou účasťou.
Oľga Šmatláková
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ŠKOLSKÝ ZVONEC OHLÁSIL KONIEC ...
Kým školský zvonec ohlásil koniec, uskutočnili sme niekoľko zaujímavých aktivít.
V stredu 22. apríla sa naša škola už tradične zapojila do
celosvetového maratónu aktivít ku Dňu Zeme. Tento rok
sme školské aktivity nasmerovali do dvoch oblastí. V rámci
projektu Zelená škola sme si naplánovali vytvorenie zelených kútikov v triedach a Deň Zeme bol na túto aktivitu
ako stvorený. Druhou aktivitou bolo vyčistenie rozsiahleho
areálu školy 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. Deti folklórneho krúžku z materskej a zo základnej školy pod vedením pani učiteľky Heleny Bočákovej
za hudobného sprievodu na husliach pani Martiny Beňovičovej a žiaka Miška Červeňana na heligónke spestrili tento
podvečer svojím vystúpením.

detí všetkých vekových kategórií
sa mohlo vyšantiť,
ale aj preveriť svoju zdatnosť, obratnosť, šikovnosť a
umelecký talent v
množstve aktivít,
ktoré im pripravili
pani učiteľky materskej a základ-

nej školy. Zaslúžia si za zorganizovanie tohto vydareného
podujatia naozaj veľké poďakovanie! Podujatie navštívil aj
p. starosta JUDr. Martin Markech. A ako to už pri oslavách
býva, nesmeli chýbať ani odmeny, výborné pečené buchty
a iné sladké občerstvenie, za ktoré sa chceme veľmi pekne
poďakovať našim pani kuchárkam zo školskej jedálne, pánovi starostovi JUDr. Markechovi a obci Trenčianske Stankovce a p. Petrovi Ľahkému (Potraviny NICOL).
Vybudované dopravné ihrisko v materskej škole využívali
deti MŠ i ZŠ na oboznámenie sa s dopravnou výchovou.
Na bicykloch, autách i odrážadlách si prakticky vyskúšali

Krásne piatkové počasie bolo ako stvorené na školskú
oslavu sviatku detí. Dopoludnia 29.mája sa na chodníku
pred našou školou výtvarne realizovalo 36 žiakov, ktorí sa
prihlásili do projektu Európa v škole. Výsledkom ich tvorivého nasadenia boli veľmi pekné a originálne práce, ktoré
zaujali každého, kto ich mal možnosť vidieť. Popoludní
sa škola premenila na miesto plné zábavy, súťaženia a
hlavne smiechu a hlasného povzbudzovania. Viac ako 250
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jazdu v cestnej premávke s dopravnými značkami a semafórom. Ďakujeme pánovi starostovi JUDr. Markechovi, za
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darovanie finančných prostriedkov získaných z predaja na
obecnej zabíjačke, za ktoré sme zakúpili ešte 4 bicykle pre
deti materskej školy.
Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR od roku 2001 organizuje v júni Deň belasého motýľa. Žiaci našej školy prispeli už v predošlých ročníkoch
do tejto zbierky, čím prejavili zmysel pre ľudskosť a spolupatričnosť s trpiacimi. Výška príspevku bola dobrovoľná a
za školu sme odovzdali 184,90 eur.
Jednou z aktivít Zelenej školy v tomto školskom roku bolo
vytvorenie zelených kútikov v triedach a na chodbách školy. Jej súčasťou bola aj súťaž o najkrajšiu zelenú triedu.
Počas Dňa Zeme sa naša škola premenila na záhradníctvo. Žiaci nadšene sadili a presádzali a dnes sa môžeme
popýšiť nielen upravenými chodbami, ale aj peknými triedami. V pondelok 8. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Trojčlenná porota starostlivo zhodnotila kútiky podľa daných kritérií a prvé miesto udelila IV. B triede, ktorú
vedie triedna učiteľka Mgr. L. Pazderová.
Každoročne škola
organizuje zber
papiera.
Najaktívnejších
žiakov vždy odmení
obec cenami od
sponzorov a zakúpených z
financií získaných
z
recyklačného
fondu. Ďakujeme
pánovi starostovi
JUDr. Markechovi a OBCI Trenčianske Stankovce, sponzorom - ČSOB Trenčín, Palatin s.r.o. Trenčín, Márii Bačovej Trenčín, Denisovi Laukovi Trenčianske Stankovce,
Ing. Jurajovi Pavlíkovi Trenčianske Stankovce, Dušanovi
Tanáčovi Trenčianske Stankovce a Stanislavovi Balajovi
Trenčianske Stankovce.
Posledný júnový utorok sa niesol v slávnostnom duchu žiaci naposledy v tomto školskom roku prechádzali bránami školy, aby si odniesli vysvedčenia za celoročnú prácu.
Z 350 žiakov:
• samé jednotky malo 90 žiakov,
• prospelo s vyznamenaním 89 žiakov,
• prospelo veľmi dobre 83 žiakov,
• prospelo 82 žiakov,
• 2 žiaci budú robiť opravné skúšky,
• 1 žiak bude opakovať ročník
• 3 žiaci boli neklasifikovaní,
• 17 žiakov dostane pochvalu riaditeľky školy,
• 55 žiakov pochvalu triedneho učiteľa,
• 1 žiačka napomenutie triedneho učiteľa,
• 11 žiakov pokarhanie triedneho učiteľa,
• 6 žiakov pokarhanie riaditeľky školy,
• 7 žiakov bude mať zníženú známku zo správania 2. stupňa,
• 2 žiaci zníženú známku zo správania 3. Stupňa.
Všetkých 42 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané stredné školy a učilištia: 7 žiakov na gymnáziá, 4 na
obchodnú akadémiu, 8 na strednú priemyselnú školu, 3 na
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umeleckú školu, 2 na pedagogickú a sociálnu akadémiu,
2 na zdravotnú školu, 10 žiakov na strednú odbornú školu
4- ročnú s maturitou, 6 žiakov na strednú odbornú školu
3 – ročnú. 3 žiaci z 5.ročníka budú pokračovať na gymnáziách, 1 žiak z 8. ročníka bude na bilingválnom gymnáziu.
So školou a spolužiakmi sa rozlúčili pekným kultúrnym
programom. Na novej ceste v získavaní ďalších vedomostí
im želám pevný krok, veľa síl a dobrých ľudí v učiteľských
plášťoch na stredných školách, ktoré si vybrali.
Prváci majú prvý rok a hádam aj ten najťažší rok v škole už
za sebou. Naučili sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie
je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. Prajem
všetkým, aby im usilovnosť trvala aj v ďalších ročníkoch.
Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom základnej i materskej školy, vychovávateľkám v mene svojom,
rodičov i žiakov za ich poctivú prácu tento školský rok a
môžu si byť istí, že ich úsilie a námaha neostala nepovšimnutá, nebola márna, naopak mala hlboký zmysel a význam
pre žiakov tejto školy, ich rodiny, túto dedinu, ale verím,
že i pre celý svet okolo nás. A to nebolo toho málo, čo pre
žiakov robili.
Ďakujem i prevádzkovým pracovníkom a pracovníčkam
školskej jedálne, bez nich by chod školy nebol možný a
všetci si vážime ich prácu.
Naša vďaka za pomoc a ústretovosť patrí i pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi 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. Ing. Pavlovi Bogárovi, p. Petrovi Ľahkému- potraviny NICOL, 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, Ing. Benka Marián, Bc. Ďurišová Soňa, Baková Zdenka, Bučková Ivana, Mgr. Humeníková Jarmila, Chochlíková Gabriela, Jančo Miroslav, Mgr.
Kalabová Slávka, Mgr. Lobotková Ida, Mgr. Mikušincová
Zuzana, Mgr. Petrová Miriam, Mgr. Svatíková Monika, Mgr.
Sýkorová Darina, Mgr. Trnavská Gabriela, Bc. Marcinátová
Antónia, Ing. Ďuďák Martin, Švecová Mária, Ing. Bučková
Valéria, Mgr. Hatlasová Miriam, Kadlečík Ľuboš, Hrušovský Branislav, Mgr. Štvrtecká Oľga, Štvrtecký Pavol, Bočák
František, Ing. Gažo Vladimír, Hrušovská Ľubica, Mgr. Obdržalová Mária, Ing. Benková Andrea, Jančová Eva, Divincová Martina, Ľahká Dagmar, Mojžišová Jarmila, Slobodová Ľubica, Bc. Vachánková Martina, Martinka Juraj,
Porubanová Renáta, Plevová Zuzana, Jančo Juraj.
Za ich podporu im ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Na záver želám nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu,
krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou,
kamarátmi, krásne letné dni.
Mgr. Darina Sýkorová,
riaditeľka školy
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PROJEKT DIGIŠKOLA
V rámci projektu Digiškola sme do 4. B triedy získali moderné digitálne vybavenie – interaktívnu tabuľu, dataprojektor a notebook, ktoré využívame na spestrenie a modernizáciu vyučovania. Nové nápady práce s touto technikou
sa nám snažila predviesť Digiškola na kolesách vo štvrtok 11. júna 2015 v Trenčíne, v OC Laugaricio. Štvrtáci si
vyskúšali prácu s tabletmi a interaktívnou tabuľou v rámci
rôznych predmetov. Boli šikovní a od lektorov si vyslúžili
pochvalu, pretože používanie techniky v našej škole je už
pre žiakov samozrejmosťou. Program deťom spestril známy moderátor Andrej Bičan, ktorý ich zaujal rôznymi hrami
a súťažami.
Mgr. Lenka Pazderová
triedna učiteľka 4.B

ˇ
OTVORENÉ VYUCOVANIE
U PRVÁKOV
Dňa 7. mája 2015 pripravili p. učiteľky Mgr. Kadáková a Mgr. Ďuďáková otvorené vyučovanie pre rodičov prvákov. Spestrili ho kultúrnym
programom, ktorý bol venovaný všetkým mamičkám i babičkám, pri príležitosti ich sviatku. Deti spievali, recitovali, a hrali na hudobných nástrojoch. Nakoniec svoje mamy obdarovali vlastnoručne vypestovanými kvietkami - slnečnicami, peknými pozdravmi a papierovými kvetmi.
Potom pokračovali vo vyučovaní. Na hodine slovenského jazyka ukázali, že sa dá učiť i prostredníctvom hry, predviedli, ako sa naučili
čítať a ako ovládajú prácu s interaktívnou tabuľou. Napísané vety dali
opraviť svojim mamičkám. Za bezchybný opis dostali nálepku i drobnú
sladkosť. Na hodine matematiky deti pracovali opäť na interaktívnej
tabuli, hrali rôzne matematické hry, do ktorých zapojili aj svojich rodičov. Potom žiaci pokračovali v práci v pracovných zošitoch a na záver
pracovali samostatne pri počítaní príkladov do 20. Žiaci, ktorý spravili
menej ako 3 chyby, dostali jednotku.
Po tretej vyučovacej hodine sme sa
s rodičmi rozlúčili.
Tí si svoje deti vystískali a poďakovali za pripravené
darčeky.
Mgr. Lenka
Ďuďáková

SÚČASŤOU ENVIRONMENTÁLNEHO
AKČNÉHO PLÁNU PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA
SÚ AJ EXKURZIE A VÝLETY
10.6. 2015 sa žiaci 4. ročníka vybrali na školský výlet, ktorý
bol zameraný na rozširovanie si vedomostí z vlastivedy a
prírodovedy. Navštívili Zubriu oboru neďaleko Topoľčianok
ležiacu v peknom prírodnom prostredí pohoria Tribeč. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o živote zubrov, význame ich
chovu a mali možnosť sledovať ich kŕmenie.
Výlet pokračoval návštevou Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Žiakov zaujal areál plný cudzokrajných rastlín a
stromov. Zastavili sa pri jazierku v blízkosti kaštieľa, kde
pozorovali život žiab a vodného hmyzu. Mnohí si pri vstupe
zakúpili črepníkové rastlinky.
Poslednou zastávkou bola prehliadka Zámku v Topoľ-
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čiankach, bývalého sídla československých
prezidentov.
V
jeho okolí sa rozprestiera rozsiahly park, ktorého
ozdobou sú pávy.
Žiaci si urobili
pekné fotky a plní
dojmov sa vrátili
domov.
Mgr.
Eva Trúnková,
Mgr. Lenka
Pazderová

8.

ˇ
ˇ
ˇ
13. ROCNÍK
HASICSKEJ
SÚTAŽE
,,O PUTOVNÝ POHÁR VLADIMÍRA HLADKÉHO IN MEMORIAM“



Výsledková listina MUŽI

zahynul pri dopravnej nehode 10.7.1998.
V tomto roku sa súťažilo v dvoch kategóriách – športová a klasická.
Počasie nám i tento rok prialo a sily si prišlo zmerať celkom 20
družstiev, 8 ženských a 12 mužských, z toho i domáce ženy a muži.
Súťaž sa začala o
13:00 a trvala do 16:00.
V tomto čase sme videli mnoho vydarených,
no i zopár skazených
alebo z rôznych príčin
nedokončených pokusov. Rozhodne sa bolo
na čo pozerať. Diváci
ale aj súťažiaci mali
možnosť občerstviť sa
v bufetoch.
Výsledné časy družstiev sa postupne zapisovali na tabuľu a tak
súťažiaci mohli sledovať priebežné poradie. Na záver súťaže odovzdal starosta JUDr. Martin Markech a veliteľ DHZ Ján Kulačík
víťazným družstvám poháre a odmeny a zároveň poďakovali za

účasť všetkým zúčastneným. Odmenení boli i najlepší prúdar a najlepšia prúdarka.
V závere chceme poďakovať všetkým súťažiacim, organizátorom,
divákom a každému, kto sa akokoľvek pričinil k plynulému chodu
súťaže. Dúfame, že sa uvidíme aj o rok. Už teraz sa tešíme, čo
prinesie nový ročník.
Členky DHZ
Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
x

Družstvo
Svinnámuži
Lideēkomuži
Pravoticemuži
TrenēínͲOpatovámuži
Motešicemuži
Podlužanymuži
Bobot
Horovcemuži

Kategória
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT

LP
14,77
15,09
15,66
16,99
19,09
20,66
27,21
x

PP Výsl.ēas
14,44 14,77
14,12 15,09
15,57 15,66
16,81 16,99
18,97 19,09
20,49 20,66
24,75 27,21
x
x




TrenēianskeJastrabiemuži
Dubodielmuži
TrenēianskeStankovcemuži
Opatovcemuži
Oslanymuži


KLASIKA
KLASIKA
KLASIKA
KLASIKA
KLASIKA


21,28
22,15
22,35
30,18
40,87



21,28 21,28
20,78 22,15
22,26 22,35
24,46 30,18
18,97 40,87

Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
TrenēínͲOpatováženy
Dežericeženy
Horovceženy
Dvorecženy
Svinnáženy

Kategória
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT
ŠPORT

LP
19,00
19,33
19,66
20,04
N

PP Výsl.ēas
18,85 19,00
19,03 19,33
19,66 19,66
19,06 20,04
N
N




Dvorecženy
Dubodielženy
TrenēianskeStankovceženy


KLASIKA
KLASIKA
KLASIKA


22,91
30,32
54,87




21,67 22,91
29,52 30,22
54,46 54,87

1.
2.
3.
4.
5.

Výsledková listina ŽENY

V sobotu 4.júla 2015 sa
v Trenčianskych Stankovciach konal už 13.
ročník hasičskej súťaže o ,,Putovný pohár
Vladimíra Hladkého in
memoriam“. Súťaže sa
usporiadali na počesť
pána Hladkého, ktorý
bol dlhoročným predsedom DHZ a tragicky

1.
2.
3.


MEMORIÁL LADISLAVA MINÁRIKA
V obci Trenčianske Stankovce sa stal tradíciou futbalový turnaj
starších žiakov Memoriál Ladislava Minárika. Tento turnaj je venovaný pamiatke dlhoročného obetavého funkcionára a trénera
mladých futbalistov Trenčianskych Stankoviec Ladislava Minárika, ktorý náhle skonal v roku 1998 a v tomto roku sme si pripomenuli 17. výročie jeho úmrtia. Tohtoročný, už 12. ročník turnaja,
sa uskutočnil v sobotu 27.6.2015 v športovom areáli OŠK pri OC,
pričom všetky zápasy sa odohrali na ihrisku s umelou trávnatou
plochou, za početnej diváckej kulisy.
Turnaja sa zúčastnili družstvá: OŠK Trenčianske Stankovce
„A“, TJ Družstevník Záblatie, TJ Slovan Trenčianska Turná, TJ
Slovan Zamarovce a OŠK Trenčianske Stankovce „B“. Po rozlosovaní sa hralo systémom každý s každým, hrací čas bol 1 x
12 minút a striedanie hráčov počas zápasov sa uskutočňovalo
hokejovým spôsobom bez obmedzenia, aby si zahrali všetci zúčastnení hráči.
Výsledky zápasov:
Trenč. Stankovce „A“ – Trenč. Turná
2:3
Zamarovce – Trenčianske Stankovce „B“
3:1
Trenč. Turná – Záblatie
4:4
Trenčianske Stankovce „A“ – Zamarovce
2:1
Trenč. Turná – Trenčianske Stankovce „B“
4:1
Zamarovce – Záblatie
2:4
Trenč. Stankovce „A“ – Trenč. Stankovce „B“
6:2
Trenčianske Stankovce „A“ – Záblatie
8:1
Trenč. Turná - Zamarovce
1:4
Trenčianske Stankovce „B“ – Záblatie
1:5
Konečné poradie:
1. OŠK Trenčianske Stankovce „A“
2. TJ Slovan Trenčianska Turná
3. TJ Družstevník Záblatie
4. TJ Slovan Zamarovce
5. OŠK Trenčianske Stankovce „B“

9.

Pre všetkých účastníkov futbalového turnaja usporiadateľ zabezpečil pitný režim, jedlo a sladkosti.
Na vyhodnotení turnaja boli družstvá ocenené krásnymi pohármi a diplomami. Ocenení boli aj jednotlivci: Najlepším hráčom
turnaja bola vyhodnotená Barbora Šedivá z TJ Slovan Zamarovce, najlepším strelcom sa stal Lukáš Žiška z OŠK Trenčianske
Stankovce „A“ a ako najlepší brankár bol vyhodnotený Šimon Mikolášek z TJ Slovan Trenčianska Turná.
Ceny najúspešnejším družstvám a jednotlivcom odovzdal
predseda OŠK Trenčianske Stankovce Ing. Vendelín Sedláček a
zástupca ﬁrmy Homola MONT daroval našim žiakom úplne nové
dresy. Turnaj bol hodnotený ako veľmi úspešný, na čom majú nemalú zásluhu vedenie OŠK Trenčianske Stankovce, celý organizačný štáb a všetci sponzori turnaja a tiež aj hlavní aktéri – hráči.
Ing. Šmatlák Štefan
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ˇ
ˇ
CHOVATELSKÁ
PREHLIADKA TROFEJOVEJ ZVERI OBVODNEJ POLOVNÍCKEJ
KOMORY
ˇ
ˇ
TRENCÍN
V TRENCIANSKYCH STANKOVCIACH.
Až do súčasnosti, dlhé roky fungujeme v poľovníctve dva okresy
a to Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom. Tento rok sme usporiadali chovateľskú prehliadku trofejí
v kultúrnospoločenskom dome v
Trenčianskych Stankovciach. Bola
to prehliadka na ktorej sa zúčastnilo doposiaľ asi najviac poľovníkov a nepoľovníckej verejnosti. Na
otvorení chovateľskej prehliadky
sa zúčastnila i p. poslankyňa Ing.
Magda Košútová a i starosta obce Trenčianske Stankovce
JUDr. Martin Markech, ktorým trofeje predstavil predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín p. Daniel Matečný.
Vystavovali sme viac trofejí ako za predchádzajúce poľovnícke sezóny a to 858. Medailových trofejí s toho bolo 72 a to 7
zlatých, 21 strieborných a 44 bronzových. U všetkej raticovej zveri zaznamenávame nárast početných stavov i odstrelov, okrem zveri srnčej. Tieto stavy nám už 2 roky klesajú.
Najvážnejším dôvodom bude nárast početnosti diviačej zveri,
ktorá nám nekompromisne selektuje malé odložené srnčatá. A
práve u diviačej zveri sme zaznamenali nárast lovu z 3132 jedincov v predchádzajúcej poľovníckej sezóne na 4083 v tejto
poslednej sezóne. Je to problém, ktorý sme riešili s užívateľmi
poľovných revírov na porade a riešil sa i s Poradnými zbormi,
ktoré prijali na túto skutočnosť opatrenia.
Najväčšiu pozornosť výstavy venovali záujemcovia trofeji
zlatého jeleňa z Trenčianskych Stankoviec, ktorého ulovil p.
Emil Ďuriš. Jeleň sa dožil 14 rokov zrejme i vďaka opatreniu
Poradného zboru, ktorý predchádzajúce tri roky zakázal lov
obojstranne korunových jeleňov IV. VT. Z tohto jeleňa boli vystavené i zhody ktoré dosahovali v roku 2009 – 216 b., 2010
– 214 b., 2011 – 215 b., 2012 – 210 b. bodov. Je zaujímavé,
že posledné zhody z roku 2013 dosiahli iba 201 b. CIC, to
bolo po tuhšej a dlhšej zime 2012-13 a potom po zime, ktorá
vlastne ani nebola 2013-14, ani sneh a ani poriadny mráz, je-

leň opäť dosiahol v trofeji a
už ako ulovený v roku 2014
- 210,01 b. CIC. Táto skutočnosť nás teší o to viac,
lebo je to vlastne prvá zlatá
trofej jeleňa v tomto chovateľskom celku Považského
Inovca. Pozornosť si určite
zaslúžila i trofej 1r. jeleňa
12-toráka zo Soblahova,
ktorá bola v trofeji unikátna. Je to ukážka neuveriteľnej kvality
a genetickej hodnoty. Škoda len, že jeleň nezostal žiť. Bolo
to na poučenie pre ostatných, aby podobné jedince v našich
revíroch nechali dožiť do veku kulminácie.
Na našej chovateľskej prehliadke sme už štvrtý rok odmenili
troch poľovníkov okresu Trenčín a troch poľovníkov okresu
Nové Mesto nad Váhom podložkami pod srnčie trofeje, za
správne odstrely. Aby to nebolo iba v rovine, že označujeme iba
nesprávne chovateľské zásahy a poľovníci
sa musia za ne
zodpovedať, ale
aby sme tých,
za správne odstrely zveri aspoň trošku motivovali a dávali
za príklad ostatným. Prehliadky
sa okrem iného
zúčastnili i deti
z tunajšej materskej školy a mali z výstavy radosť. I my sa tešíme na ďalšie
takéto akcie v našej obci.
Predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín,
Matečný Daniel.

FUTBALOVÝ TURNAJ V KANIANKE
4. OŠK Trenčianske Stankovce 4.liga
5. FK Rajec 2.liga
6. Junior Kanianka 3.liga
Ako najlepší brankár turnaja bol vyhodnotený Tomáš Rožník z OŠK Trenčianske Stankovce. Je to významné ocenenie
pre nášho mladého a talentovaného brankára.
Roman Rožník
OB E C TR E N Č IA N S K E S TA N K OV C E
a Teni sový kl ub
Dňa 20.6.2015 sa v Kanianke (okr. Prievidza) uskutočnil veľmi
kvalitne obsadený turnaj starších žiakov, ktorého sa zúčastnili aj
starší žiaci OŠK Trenčianske Stankovce. Naši hráči nám v súbojoch s mužstvami z vyšších súťaží hanbu nespravili, súperov sa
nezľakli a obsadili konečné 4. miesto.
Konečná tabuľka turnaja:
1. MFK Topvar Topoľčany 2.liga
2. MFK Lokomotíva Zvolen 1.liga
3. MFK Stará Turá 4.liga
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V ás pozýva na

IX. ročník TENISOVÉHO TURNAJA
POD Z Á Š T I T O U STAROSTU OBCE
5. septem br a 2015 so začiatkom o 7,30 hod.
Miesto: tenisové ihrisko (pri Základnej škole J. Lipského)
Účastníci: amatérski (nie registrovaní) hráči z obce
Prihlasovanie účastníkov na mieste konania.

10.

NÁŠ TRIUMF NA M-SR
Letná sezóna pre 3D lukostrelcov vyvrcholila Majstrovstvami
Slovenska, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27.-28. júna 2015 v Podvišňovom pri Novom Meste nad Váhom za účasti 140 pretekárov.
Členovia LO 3D TJ Sokol Trenčianske Stankovce dosiahli nasledujúce výsledky:
deti - dievčatá:
1. miesto: Lenka Liptáková
BB (holý luk)
2. miesto: Adela Bogárová
TRLB (tradičný dlhý luk)
deti - chlapci:
3. miesto: Filip Kováč
TRLB (tradičný dlhý luk)
6. miesto: Oliver Žiška
TRLB (tradičný dlhý luk)
juniorky:
1. miesto: Natália Liptáková
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
juniori:
1. miesto: Samuel Chrastina
TRLB (tradičný dlhý luk)
1. miesto: Rastislav Kováč
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
3. miesto: Róbert Polhorský
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
4. miesto: Martin Žiška
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
muži:
6. miesto: Ján Kováč
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
6. miesto: Rastislav Kováč
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
seniori:
3. miesto: Peter Hirjak
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
Pre väčšinu členov LO 3D TJ Sokol Trenčianske Stankovce to
boli prvé Majstrovstvá Slovenska, ktorých sa zúčastnili. Vzhľadom
na to, že sa 3D lukostreľbe pravidelne venujú len od októbra 2014,
sú štyri prvé miesta a ďalšie štyri medailové umiestnenia v celorepublikovej konkurencii vynikajúcim výsledkom, ktorý svedčí o

mimoriadnom talente
všetkých menovaných
detí. Ich nadanie sa
rozvíja vďaka profesionálnemu prístupu
diplomovaného trénera Petra Hirjaka, maximálnej podpore zo
strany rodičov, ﬁnančnej podpore TJ Sokol
Trenčianske Stankovce a ústretovosti vedenia ZŠ J. Lipského
v Trenčianskych Stankovciach, ktoré počas
uplynulého
školského roka poskytovalo priestory na
činnosť lukostreleckého
krúžku.
Všetkým ďakujeme
a pretekárom blahoželáme!
PaedDr.
Miroslava
Chrastinová

PREMIÉROVÁ PREZENTÁCIA LUKOSTRELECKÉHO ODDIELU - NA VÝBORNÚ
LO 3D TJ
Sokol Trenčianske
Stankovce
v
spolupráci s obcou
Mníchova Lehota
usporiadal
dňa
4. júla 2015 v
amﬁteátri
obce
Mníchova Lehota
3D
lukostrelecké
preteky,
na
ktorých štartovalo
85
pretekárov
zo Slovenska, Čiech a Poľska. Preteky slávnostne otvoril
riaditeľ pretekov Peter Hirjak, účastníkov privítali starosta obce
Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech, starostka TJ Sokol
Trenčianske Stankovce Mgr. Ľubica Naďovičová a predseda SLA
3D Jozef Ďugel. Výsledky našich členov:
deti - dievčatá:
1. miesto: Vaneska Liptáková
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
1. miesto: Lenka Liptáková
BB (holý luk)
1. miesto: Oliver Žiška
TRLB (tradičný dlhý luk)
2. miesto: Adelka Bogárová
TRLB (tradičný dlhý luk)
deti - chlapci:
3. miesto: Filip Kováč
TRLB (tradičný dlhý luk)
juniorky:
2. miesto: Natália Liptáková
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
juniori:
1. miesto: Samuel Chrastina
TRLB (tradičný dlhý luk)
1. miesto: Rastislav Kováč ml.
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
2. miesto: Róbert Polhorský
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
muži:
2. miesto: Ján Kováč
PBHB (jazdecký uk)
2. miesto: Rastislav Kováč st.
BB (holý luk)

11.

14. miesto: František
Lipták
TRRB
(tradičný reﬂexný luk)
Cieľom organizátorov
bolo
predstaviť
obyvateľom
nášho
regiónu tento atraktívny,
ale málo známy šport,
zviditeľniť LO 3D TJ
Sokol
Trenčianske
Stankovce, spropagovať
našu obec a ponúknuť nielen deťom zmysluplné využitie voľného
času počas letných prázdnin. O vysokej úrovni pretekov svedčia
pozitívne ohlasy zo strany všetkých zúčastnených. Za všetky
citujeme z e-mailu p. Liščíkovej z Malinova, ktorý organizátori
dostali na druhý deň po pretekoch: „Ďakujeme za krásny deň
‒ prostredie, guláš, občerstvenie, ceny (hlavne pre deti, všetky
zúčastnené si odniesli medaily i vecné ceny) ‒ fakt klobúk dolu, to
sa hocikde nevidí, a to sme už prešli mnohými súťažami v 3D.“
Akciu takýchto rozmerov by nebolo možné uskutočniť bez
podpory starostov obcí Trenčianske Stankovce a Mníchova
Lehota, obetavej a nezištnej pomoci členov TJ Sokol Trenčianske
Stankovce i rodičov, ako
aj ﬁnančnej a materiálnej
pomoci sponzorov.
Riaditeľ
pretekov
Peter Hirjak všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na
úspešnom
priebehu
pretekov touto cestou
úprimne ďakuje!
PaedDr.
Miroslava Chrastinová
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ČAS N A K N IH U

A je tu zasa čas prázdnin, dovoleniek, vôňa leta. Svoju vôňu
majú aj knihy. Je vhodné knihu pribaliť do kufra a potom niekde na
lúke, pri vode či v tieni stromu pohrúžiť sa do jej deja... Niet zlej
knihy, každá je dobrá, ak si nájde čitateľa. Ak niečo nečítam ja,
neznamená to, že kniha nezaujme iného. Navštívte našu knižnicu.
Je síce na pohľad malá, ale má bohatý knižný fond. Určite si z
neho niečo pre seba vyberiete. Snažíme sa zakupovať novinky
zo všetkých žánrov. Tituly, ktoré nemáme, môžeme zabezpečiť z
VKMR v Trenčíne. Pri rezervácii kníh treba niekedy aj dlhšie čakať
v závislosti od včasného vrátenia kníh čitateľmi. Ponúkame Vám aj
nové tituly, ktoré v poslednom období pribudli v našom knižničnom
fonde.
PRE DETI A MLÁDEŽ: M.VARÁČKOVÁ -Nepobozkaná, JOBUS
B. – Muﬂón Ancijáš a jeho...KINSEY J. –Denník odvážneho
bojka - Krutá prehra, Ponorková choroba, KAMINSKÁ - Filip v
jaskyni pokladov, Filipove prázdninové dobrodružstvá, Janson
T. – Neviditeľné dieťa, SIMON F. – Grázlik Gabo a žravá Žoﬁa,
WILIAMS D. – Hnusná teta Berta , BLADE A. – Tajomné príšery –
Morský had, COLFER E. – Artemis Fowl – Posledný strážca

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.04.2015 do 30.06.2015
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Emma Ďurišová
č. 812
Adela Liptáková
č. 381
Leonard Blážo
č. 137
Matúš Mlčúch
č. 129
Viktória Kopáčová
č. 68
Nikola Mikulášová
č. 425
Filip Majerčík
č. 427
Timotej Gál
č. 741
Tomáš Masaryk
č. 135
Ela Husárová
č. 174
Andrej Blaško
č. 55
Linda Husárová
č. 237
Alžbeta Špániková
č. 134
DO STAVU MANŽELSKÉHO
VSTÚPILI
Martin Beňo a Monika Poláčková
Dalibor Šikuda a Zdenka Obdržalová
Ing. Adrián Šimko a Ing. Lenka Cabalová
Juraj Mrázik a Lenka Kyseľová
Mgr. Miroslav Bezunk, PhD. a Ing. Ľubomíra
Prekopová
Michal Pevný a Lenka Červeňanová
Lukáš Vidlák a Júlia Kucháriková
Mgr. Richard Dedek a Bc. Lenka Klinčuchová
Blahoželáme a želáme veľa lásky,
spoločného šťastia
a vzájomného porozumenia!
PRISŤAHOVALI SA
Lea Poláčková
Ing. Martin Orlovský
JUDr. Jana Orlovská + deti Tatiana, Martin
a Sonička
Ing. Juraj Mykytynský
Ing. Branislav Púček
Ing. Alexandra Púčeková + dieťa Soﬁa
Ing. Juraj Pavlík

PRE DOSPELÝCH: WURM M. – Pakistanská princezná, BAZALOVÁ
B. – Ako na hojdačke, FARTELOVÁ M. – Anjeli neplačú, FRANCIS
F. – Vydierač, HORST L. J. – Na zimu zatvorené, LACKBERG C. –
Krotiteľ, MANKELL H. – Piata žena, FEATHEROVÁ J. – Nevhodná
nevesta, FOSSUM K. – Keď diabol svieti na cestu, NEUHAUSOVÁ
N. – Sněhurka musí zemřít, KARIKA J. – Tma, MALPASOVÁ E. –
Pod týmto mužom .....a ďalšie, ktoré dokúpime priebežne.
NÁUČNÁ LITERATÚRA: Ľudia, sny, veľké činy, Zmysly zvierat
INFORMUJEME: Beseda so spisovateľkou M. Hlušíkovou je
presunutá na jeseň
- Naďalej rozširujeme antikvariát o vyradené, alebo darované
knihy
- PRÁZDNINY V KNIŽNICI – každú stredu program pre deti v
čase 10oo-12,3O /okrem dovolenky v knižnici/
- Vo vstupnom priestore Obecného úradu je miesto pre odložené
knihy. Knihy môžete priniesť knihovníčke, alebo jednoducho
„odložiť“ na určené miesto. Knihy by mali byť nepoškodené, či iným
spôsobom znehodnotené. Urobte nimi radosť ďalším čitateľom.
Na čitateľov knižnice sa teší
Ľubica Mikulášová

Mgr. Soňa Pavlíková + dieťa Samuel
Jana Jankovičová
Bc. Mária Čierniková
Peter Jantula
MUDr. Jana Pašková
Andrej Letko
Mária Letková
Linda Cigáneková + deti Martin a Karin
Mgr. Richard Dedek
Marián Jordán
Mgr. Hana Jordánová
ODSŤAHOVALI SA
Soňa Bebjaková
Peter Sokol
Ján Papp
Lenka Mráziková
Lenka Zverbíková + dieťa Alex
Eva Foissnerová
Soňa Bulejková
Lukáš Vidlák
NAVŽDY NÁS OPUSTILI ...
Anna Santová
vo veku 63 rokov
Milan Kašša
vo veku 62 rokov
Peter Kurtiš
vo veku 61 rokov
Mária Šprtková
vo veku 85 rokov
Emília Sedláčková
vo veku 78 rokov
Helena Scheryová
vo veku 92 rokov
Kristína Jašová
vo veku 93 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!
JUBILANTI
Nad 90 rokov
Pavlína Zahumenská – 93 rokov
90 rokov
Jozef Chudý
85 rokov
Elena Lukáčová
80 rokov
Zuzana Chudá

75 rokov
Zuzana Zemánková
Eleonóra Samuelová
Emília Bučeková
70 rokov
František Staník
Emília Škúciová
Elena Zahumenská
Helena Siváková
Emília Maňová
Agnesa Sedláčková
65 rokov
Ján Husár
Emília Ďurišová
Viera Ondrišková
Ján Sedláček
Milan Frlaus
Jozef Vavruš
Ľubica Mikulášová
60 rokov
Marta Školárová
Lýdia Žišková
František Dohňanský
Mária Tanáčová
Daniel Minárik
Ladislav Šebán
Emil Cingálek
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Strieborný sobáš
- 25 rokov spoločného života
Štefan a Ivana Bučkových
Peter a Alena Sivákových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme
a do ďalších rokov života želáme zdravie,
šťastie a pohodu v rodinách!
ŠTATISTIKA k 30.06.2015
Počet obyvateľov spolu ..........
3.211
- z toho muži ...........................
1.570
- z toho ženy ..........................
1.641
Spracovala: D. Zemánková
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