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VELKÁ
NOC
Studená vodička, farebné vajíčka,
koláčik makový, korbáčik vŕbový.
Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie dni pre Vás všetkých obdobím radosti, zdravia a šťastia.
Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, pohodu v kruhu rodiny a blízkych Vám všetkým želá
redakčná rada

MANŽELSKÉ JUBILEÁ
Už je to pár desiatok rokov odvtedy,
čo ste si prstienky dali.
Večnú lásku ste si sľubovali
a ten sľub ste späť nikdy nezobrali.
Tak ako kedysi,
nech vám aj dnes v srdciach zvony znejú.
A spolu s nami to najlepšie
k Vášmu výročiu Vám prajú.
Kedysi dávno, pred desiatkami rokov, bola svadba. Ona
stála tíško vedľa neho. Na obradnom stole leskli sa dva snubné prstene. On jej a ona jemu sľúbili, že budú vernými manželmi, že sa navzájom nikdy neopustia, ani v šťastí, ani v nešťastí,
ani v zdraví, ani v chorobe a že sa budú milovať a ctiť po všetky
dni svojho života. Svoje sľuby potvrdili prísahou pred BOHOM
i pred oddávajúcim a svadobčanmi. Povedali si ÁNO a tak
trochu dojatí zapísali svoje mená do veľkej knihy. Potom vykročili na spoločnú cestu životom a deň po dni, rok za rokom v
dobrom i zlom napĺňali slová prísahy. A dnes, po desaťročiach
od zložených sľubov, napriek všetkému, čo im život postavil do
cesty, my všetci okolo vidíme, že vytrvali a do bodky naplnili
slová prísahy. Keď si teraz pripomínajú svoje manželské jubileá, okrem ich
blízkych, sa ku
gratulantom pripája aj obec, v
ktorej žijú.
Jubileá sú
vzácna vec a
pre našu obec
v týchto dňoch
jedinečná
v
tom, lebo ich v

krátkom čase po sebe oslávili hneď tri manželské páry:
27.01.2016 - 70. výročie sobáša
- požehnaná svadba (platinová):
manželia Pavol a Anna Juríkoví,
Sedličná č. 43,
12.01.2016 - 60. výročie sobáša
– diamantová svadba:
manželia Emil a Anna Berkoví,
Veľké Stankovce č. 725,
12.02.2016 - 50. výročie sobáša
– zlatá svadba:
manželia Vojtech a Emília Žiačkoví,
Sedličná č. 222.
Milí jubilanti.
K Vašim vzácnym jubileám Vám do ďalších rokov spoločného života v mene ZPOZ želáme všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, pokoj a rodinnú pohodu!
Oľga Šmatláková
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VELKONOCNÉ
RÁNO
Medzi ľahkoatletické športy patrí aj štafetový beh. Mnohí fanúšikovia ľahkej atletiky sa naň vždy tešia, lebo často krát býva úžasne napínavý od štartu
až do cieľovej pásky. Družstvo totiž musí byť perfektne zohrané, aby dosiahlo
úspech.
Aj dnes, pri prázdnom Ježišovom hrobe, sa začína dramaticky historická
štafeta, ktorá zvestuje ľuďom všetkých čias, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Mária Magdaléna bola prvá, ktorá bežala oznámiť apoštolom, že hrob
je prázdny. Potom Peter s Jánom bežia, aby sa sami presvedčili, že hovorila
pravdu. Utekajú to oznámiť ostatným apoštolom, že stretli živého Ježiša. Ale
ani Ježiš sa nechce skrývať, a preto sa jedenástim zjaví a potvrdí, že žije. Po
Turícach, keď Peter oznamuje, že zmŕtvychvstalý Ježiš zoslal na apoštolov
Ducha Svätého, asi tritisíc ľudí prijíma krst, a aj oni sa zapájajú do mohutného
štafetového behu, ktorý oznamuje, že Ježiš žije. Mohli by sme rozprávať ďalej
o Pavlovi, ktorý zakladal miestne cirkvi, o množstve svätcov, ktorých si Cirkev
uctieva, lebo šírili vieru medzi pohanmi, o Cyrilovi a Metodovi, ktorí našim
predkom priniesli dar viery, ktorý sa potom ako štafetový kolík odovzdával
našim prarodičom, rodičom, učiteľom, kňazom, katechétom… Títo všetci sa
dajakým spôsobom pričinili o to, že sme sa aj my mohli pridať k Márii Magdaléne, k apoštolom a k všetkým tým, ktorí uverili a životom dosvedčili, že Ježiš
vstal z mŕtvych.
Dnes táto historická štafeta prichádza do nášho chrámu, a preto na slávu
Zmŕtvychvstalého spievame Aleluja! Ale do našich spevov zaznieva otázka
samotného Krista: Je pekné, že spievate Aleluja, ale ste ochotní prijať dnes
štafetu viery a odovzdávať ju ďalej? Na otázku môžeme dať dvojakú odpoveď:
ak povieme NIE, zrádzame vieru našich predkov a aj svoju vieru, ak povieme
ÁNO, sme na strane pravdy a života a našou zásluhou sa viera môže ďalej
šíriť. Šíriť sa môže dvojakým spôsobom – cez slová a cez skutky.
Ak máme hovoriť o šírení viery prostredníctvom slov, možno čakáte, že
začnem dávať návody, ako sa ľuďom prihovárať, čo im hovoriť o Bohu, o
Cirkvi, o náboženstve… Alebo začnem radiť, ako treba študovať katechizmus,
dejiny Cirkvi, dejiny pápežov… Je pravdou, že aj to je veľmi dôležité a potrebné pri ohlasovaní Evanjelia, ale dnes sa tu objavuje iný problém. Každý chce
rozprávať, ale iba málokto je ochotný počúvať. A pokiaľ aj my budeme takí,
máme malú šancu na úspech. Preto sa učme ľudí predovšetkým počúvať,
lebo až vtedy vzbudíme u nich dôveru a neskôr aj záujem o Božie veci. Až
potom im môžeme ponúknuť slová, ktoré budú rozprávať o živote a viere. U
nás to však predpokladá neustále vzdelávanie sa v pravdách viery a predovšetkým vytrvalú a zbožnú modlitbu k Duchu Svätému.
Druhým spôsobom šírenia viery majú byť naše skutky, lebo nimi ju navonok prezentujeme. Iste dobre vieme, že práve na túto oblasť je zamerané
Ježišovo učenie a napriek tomu máme sklon v tejto otázke pribrzdiť. Mnohí si
totiž myslíme, že dobré skutky sú pre mnohých ľudí iba výsmechom a my sa
v ich očiach stávame čudákmi. Lenže dajme pozor! Tak môže uvažovať iba
prízemný človek! Opak je pravdou! Aj vo svete trvalý úspech, vážnosť a úctu,
majú len tí ľudia v riadiacich funkciách, ktorí majú pevné morálne zásady, žijú
príkladným manželským a rodinným životom a vynikajú kladným vzťahom k
ľuďom. Kde občania sú ochotní tolerovať správanie riadiacich pracovníkov
alebo politikov, ktoré je často pohoršlivé a urážajúce dobré mravy, tam spoločnosť upadá a potvrdzuje celkový úpadok jednotlivých občanov, ktorí podľa
seba súdia aj iných. A keďže oni sami žijú nemorálnym životom, tolerujú ho aj
u predstavených.
Istý časopis písal o automobilovej ﬁrme Mercedes, ktorá si nevyberá riadiacich pracovníkov iba podľa rozumových schopností, ale aj podľa kvality ich
etického a mravného života. Nemusíme teda schovávať svoje dobré skutky,
lebo to, čo Ježiš učil a požaduje od nás, sa stále viac uplatňuje aj vo svete.
To je jediný spôsob záchrany normálneho života na našej planéte. V dnešnú
nedeľu nám Ježiš hovorí, že máme my, veriaci, byť nositeľmi štafety o jeho
zmŕtvychvstaní, a to sa nám podarí iba vtedy, keď budeme žiť svoju vieru.
Istý kňaz z Haiti rozpráva, že na jednom odľahlom mieste nemôže každú
nedeľu slúžiť svätú omšu. Dostane sa tam iba raz za šesť mesiacov. Pri jednej
svätej omši videl, že dve rodiny neboli na bohoslužbe. Preto ju prerušil a pýtal
sa, čo sa deje. Ktosi povedal, že sa hnevajú, a preto nie je nik z nich v kostole. Vedeli, že ak chcú priniesť Bohu dar, musia sa zmieriť. Tak sa ich niektorí
vybrali hľadať a ostatní sa modlili. Po dlhšom hľadaní ich našli, zmierili sa a
na radosť všetkých sa zúčastnili na bohoslužbách. To urobme dnes aj my.
Prijmime štafetu viery a nesme ju z tohto chrámu do našich rodín, na pracoviská, medzi spolužiakov a susedov. Možno práve vďaka tejto štafete budú o
desaťročia oslavovať vaše deti a vnuci veľkonočné sviatky a ďakovať vám, že
ste im ako dedičstvo odovzdali vieru v Krista.
Dnes sa všetci zmierme, odpustime si a snažme sa slovami a skutkami byť
nositeľmi štafety viery v Ježišovo zmŕtvychvstanie.
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti
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NEDAJ SA PREMÔCTˇ ZLÉMU
Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! (Bilbia, List
Rímskym 12, 21)
Žijeme vo svete, v ktorom je okrem dobrých vecí mnoho zla.
Koho fascinuje zlo v rôznych podobách, komu sa stane, že je
svedkom víťazstva zla v práci, v škole, pri skúškach života, tomu
sa ľahko môže stať, že si povie: Má zmysel v tomto mori zla robiť
niečo dobré? Veď tým i tak nič nezmením. Stanovisko Pána Ježiša je však iné a učí nás, aby sme si ho osvojili i my: To jediné, čo v
tomto mori zla má zmysel, je: postaviť sa aktívne do služby dobra.
Lebo Boh je LÁSKA. Uprostred mora zla môžeš a máš robiť samé
dobré veci. Nedaj sa znechutiť ani neúspechmi, ktoré zaznamenáš
na ceste života. Po každom páde vstaň, po každom neúspechu
začni znova, Duch Boží ťa vedie a ak vytrváš, dostaneš sa k cieľu.
Dostaneš novú silu, ktorá ťa usmerní, povedie, ukáže cieľ.
Keď príde do života utrpenie, hlavne ťažké a dlhé, pociťujeme
to ako zlo vo svojom živote. Objavujú sa otázky typu „prečo?“ a
výčitky na adresu Pána Boha. Objavuje sa trvalý smútok a rezignácia. To sú pochopiteľné veci a nikto, kto cez podobné utrpenie
neprešiel, by nemal trpiaceho človeka za to odsudzovať. Trpiaci
človek sa môže prepracovať k dôvere, že za všetkých okolností,
aj uprostred utrpenia, je v Božích rukách. Cítiť sa v Božích rukách
je to isté, čo cíti dieťa, keď je v náručí svojich rodičov a celou
bytosťou vie a prežíva – i keď to nevie vyjadriť – že ho rodičia milujú bezpodmienečnou láskou. Cítiť sa ponorený do Božej bezpodmienečnej, absolútnej lásky – to je to dobro, ktoré nám pomáha
prejsť od smútku a zúfalstva v utrpení k istote a pokoju.
Kedykoľvek ti padne ťažko veriť v konečné víťazstvo dobra a
lásky- a to sa môže stať každému bez rozdielu vyznania, veku,
spoločenského postavenia- vždy si pomysli na Syna Božieho- Ježiša Krista, ktorý si uprostred všetkého zla, ktoré ho obklopovalo,
zachoval istotu o víťazstve dobra. On je Víťaz nad zlobou sveta,
Víťaz nad smrťou,Víťaz, ktorý nám ponúka svoju lásku, pokoj a
ukazuje cestu, na ktorej sa nemusíme báť. Aj pre teba i pre mňa
zneje výzva:
Vnášaj neprestajne dobro do svojej rodiny, dobrými slovami,
úsmevom, rešpektovaním názoru druhého, dôstojnosti všetkých
členov rodiny, a to aj vtedy, ak nie všetci v rodine sa správajú tak,
ako by si sám chcel.
Do sŕdc svojich detí sej iba dobro, iba to najlepšie z najlepšieho, dobrom ich chráň pred tou záplavou zla, ktorá na nich dolieha
z rozličných strán v rôznej intenzite.
Prijmi od Ježiša ponúkaný pokoj, aby si ho nosil stále vo svojom
srdci, aby ten pokoj vyžaroval z teba práve vtedy, keď sa vyskytuješ v prostredí presýtenom napätím, nervozitou, strachom.
Nereaguj hneď podráždene na podráždené slová, veď nie si
stroj, ktorý by mal v programe iba jedinú reakciu, ale si živá bytosť
so širokou paletou možností, medzi nimi aj dobrých a veľmi dobrých.
Konaním dobrého, konkrétneho, praktickou pomocou druhým
snaž sa vyvážiť aspoň niečo z toho zla, ktoré človek spôsobuje
druhém človeku: neboj sa, nebudeš strateným človekom, kryť a
chrániť ťa bude Pán Boh, suverénny Pán neba i zeme.
Nech je každý tvoj deň, a to celý deň, naplnený konaním dobrého, nech je dobré všetko, čo mysliš, všetko, čo hovoríš, všetko,
čo robiš, v povolaní, v rodine, v spoločnosti, v ktorej sa pohybuješ,
i v sebe samom.
Bude to spojené s obeťami, s reakciami od okolia, ktoré ťa nemusia vždy tešiť. Ale neupadni do rezignácie, sebaľutovania.
Veľkonočné posolstvo o vzkriesení Pána Ježiša Krista je posolstvom, ktoré veľmi potrebujeme pre svoj život. Ono rozbíja
naše tesné smútky a strachy, rozširuje náš obzor až do večnosti a
ponúka nám veľkú možnosť, aby sme vo všetkých situáciách života kráčali nie sami, ale v stálom spoločenstve s našim vzkrieseným
Pánom Ježišom Kristom. Šťastný je každý, kto túto ponuku prijme
a bude z nej žiť. Prajem nám z hĺbky srdca, aby nám viera v Pána
Boha dala silu nestrácať nádej. Nech každý z nás precíti hĺbku výzvy apoštola: „Nedaj a premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“
S úctou a modlitbou za Vás Vaša
Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA
TRENCIANSKE
STANKOVCE
OZ na svojom zasadnutí dňa 05.02.2016 prerokovalo a
schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
14.12.2015
- Termíny plánovaných zasadnutí OZ v Trenčianskych
Stankovciach pre rok 2016 nasledovne:
1. 13. 6. 2016
2. 12. 9. 2016
3. 12. 12. 2016
- Cenu jednotlivých jedál počas Obecnej zabíjačky
zobralo na vedomie :
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k
31.12.2015
- Protest prokurátora proti VZN č. 5/2013
- List Ing. Karola Mitríka, predsedu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky, zo dňa 07.12.2015,
- Informáciu o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach na
odstránenie zistených nedostatkov
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
zrušilo:
- VZN č. 5/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska, schválený
OZ v Trenčianskych Stankovciach, uznesením č. 62/2013 zo dňa
09.09.2013
- Z dôvodu zmeny názoru a nesúhlasného stanoviska majiteľa
zamieňaných pozemkov pri cintoríne v k.ú. Veľké Stankovce, p.
Milana Králika, bytom Trenčianske Stankovce č.814,
a) Uznesenie č. 57/2015 prijaté na zasadnutí OZ Obce
Trenčianske Stankovce dňa 15.6.2015
b) Uznesenie č. 71/2015 prijaté na zasadnutí OZ Obce
Trenčianske Stankovce dňa 7.9.2015
- Uznesenie č. 18/2015- cenu jednotlivých jedál počas obecnej
zabíjačky prijaté na svojom zasadnutí dňa 29.01.2015.
Dňa 09.03.2016 na svojom zasadnutí prerokovalo a
schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
5.2.2016
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce
č. 2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
- Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Trenčianske
Stankovce.
- Odpredaj pozemkov C-KN v k.ú. Veľké Stankovce parc. č.:
461/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
461/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
461/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
vedené na LV č. 740 k.ú. Veľké Stankovce, za cenu 30,12 €/
m2, čo činí spolu: 753 €, slovom sedemstopäťdesiattri eur, pre
Jozefa Ostrolúckeho, Ing. a Janu Ostrolúcku r. Tumelovú, každý
v podiele 1/2 bytom Trenčianske Stankovce 698, v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na
území Obce Trenčianske
Stankovce.
- Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP)
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný
príspevok z programu Kvalita životného prostredia 20142020, vyhlásenej 7. decembra 2015, Kód výzvy: OP KZPPO4-SC431-2015-6, Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špeciﬁcký
cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov, na realizáciu projektu: „Materská škola Trenčianske
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Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti budovy“, ktorý bude
realizovaný Obcou Trenčianske Stankovce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
- výšku maximálneho celkového spoluﬁnancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t. j v hodnote
5 % a v maximálnej sume do 35 000 Eur (vrátane DPH).
- investičný zámer - nákup viacúčelového vozidla na obecné
služby v maximálnej obstarávacej cene 25 000 € s DPH, a to
formou leasingu.
OZ zobralo na vedomie:
- Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii
majetku a záväzkov obce k 31.12.2015 a Zápisnicu o
neupotrebiteľnosti majetku.
OZ neschválilo:
- Odkúpenie pozemkov parc. reg. „E“ č. 366/10 - Trvalé trávne
porasty o výmere 14 486 m2 a parc. reg .“E“ č. 366/11 - Trvalé
trávne porasty o výmere 375 m2 obidva zapísané na LV č. 372,
k.ú. Rozvadze, za cenu 3 €/m2.
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Trenčianske
Stankovce
OZ zobralo na vedomie:
- Že Návrh pre Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce
Trenčianske Stankovce bol po dobu viac ako 30 dní vyvesený
na úradnej tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v
súlade s príslušnými ustanoveniami §22 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon).
- Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a právnických a fyzických osôb sú zapracované
v dokumentácii Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce
Trenčianske Stankovce.
- Okresný úrad v Trenčíne Odbor výstavby a bytovej politiky
po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania Návrh
posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25
stavebného zákona listom OU-TN--OVBP1-2016/002195-010/
DJ zo dňa 24.02.2016, v ktorom konštatuje, že Zmeny a
doplnky č.1 ÚPN-O Trenčianske Stankovce a postup ich
obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa
územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN R Trenčianskeho
kraja. Okresný úrad v Trenčíne Odbor výstavby a bytovej politiky
s predloženým návrhom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
Obce Trenčianske Stankovce súhlasí a odporúča obecnému
zastupiteľstvu v Trenčianskych Stankovciach jeho schválenie.
OZ súhlasilo:
- S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb k dokumentácii
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Trenčianske
Stankovce.
OZ schválilo:
1. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Trenčianske
Stankovce so stanovenou záväznou časťou.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce
č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce a ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske
Stankovce č. 1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Trenčianske Stankovce“
OZ poverilo:
Starostu obce:
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky
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č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce vypracovanie
čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v
termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č.
1/2016, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny
a doplnky č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce.
2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Trenčianske Stankovce na Okresnom
úrade v Trenčíne, Odbor výstavby a bytovej politiky, na Obecnom

úrade v Trenčianskych Stankovciach a na príslušnom stavebnom
úrade a zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s
kópiou uznesenia o jej schválení na MDVRR SR.
3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Trenčianske Stankovce všeobecne
záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 písm.
a) a b) stavebného zákona.
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ˇ
VYCISTIME
SI STANKOVCE
Vzhľadom na to, že obec chce pokračovať v trende skrášľovania verejných priestranstiev a životného prostredia, sú v termíne
od 08.04.2016 do 18.04.2016 vyhlásené dni jarného upratovania.
Z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, podnikateľov a
spoločenské organizácie o zabezpečenie brigádnikov, aby verejné
priestranstvá v jednotlivých častiach obce vyčistili v danom termíne.
Veríme, že pochopíte náš spoločný záujem a účasťou prispejete ku
skrášleniu našej obce. Vývoz TKO v našej obci uskutočňujú pracovníci OBCE, veľakrát v modrých vreciach medzi plastmi, ale aj
smetných nádobách nachádzajú odpad, ktorý sa v obci triedi. Do
smetných nádob nevkladajte odpad, ktorý tam nepatrí a na ktorý sú
v obci rozmiestnené kontajnery.
TEXTIL A OPOTREBOVANÉ ŠATSTVO
Tento druh odpadu budú zberať členky Jednoty dôchodcov v
dňoch 06. 07. a 08. apríla 2016 vo vestibule budovy Obecného úradu. V čase od 9,00 do 17,00 hod. sem môžete priniesť: odevy a
textil čistý, poskladaný v škatuliach alebo v plastových vreciach.
Tiež sa budú zberať odevy a textil na ďalšie spracovanie. Musia
byť tiež čisté, ale bez zipsov, gombíkov a praciek – tieto uložte do
vriec zvlášť.
PAPIER A KARTÓNY
Súťaž v zbere papiera bude v dňoch od 11. apríla do 17. apríla
2016. V areáli Základnej školy Jána Lipského je nepretržite celý
rok pristavený kontajner na papier ale aj kartóny, ktoré sem môžete
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Počet zapísaných voličov
– 2.596
818
 z toho okrsok č. 1
okrsok
č.
2
984

okrsok č. 3
794


Počet zúčastnených voličov
– 1.700
t.j. 65,48%
z toho okrsok č. 1
501
(61,25%)
okrsok č. 2
655
(66,57%)
okrsok č. 3
544
(68,51%)

Počet platných hlasov
z toho okrsok č. 1
okrsok č. 2
okrsok č. 3

- 1.678
496
644
538

priniesť každý deň do 15,00 hod. Starý papier za nové výrobky z
papiera príde do obce 2. apríla 2016 meniť ﬁrma P& P z Trenčína.
Čas výkupu vyhlásime v obecnom rozhlase.
TETRAPAKY
Materská škola zbiera tetrapakové obaly každý deň počas pracovnej doby.
ELEKTRONIKA
Nepotrebné elektrospotrebiče je potrebné vyložiť pred rodinné
a bytové domy a pracovníci obce ich dňa 27. apríla 2016 odvezú.
OBJEMOVÝ ODPAD
V dňoch 28. a 29. apríla 2016, t. j. v piatok v čase od 8,00 do
17,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod. sme pre Vás pripravili zber objemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli
Základnej školy, sem môžete priviesť starý nábytok, podlahoviny,
umývadlá, WC misy a iný objemový odpad.
BIOLOGICKÝ ODPAD
Konáre a zo strihania stromov a kríkov môžete priviezť po dohode s vedúcim OPS do areálu Obecného podniku služieb a pracovníci obce ich BEZPLATNE na štiepkovačoch podrvia.
Obec vytvára podmienky na separáciu odpadu. Je vhodné a
potrebné zapojiť sa do zberov, ktoré sú zamerané na vyčistenie si
prostredia, v ktorom žijeme. Ďalším cieľom triedenia odpadu je aj
zvýšenie ekologického povedomia nás všetkých a ochrana životného prostredia.
Zuzanna Tanáčová

4.

ˇ
OBMEDZENIE OHNOSTROJOV
V CENTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE
Ohňostroje sú krásnym a oku lahodiacim zážitkom. Ak sa konajú často, ich čaro vyprchá a postupne sa zmení na obťažovanie.
Dňa 9.3.2016 bolo na zasadnutí obecného zastupiteľstva jednohlasne schválené VZN č. 4/2016 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území obce Trenčianske Stankovce. Podľa neho sa
v našej obci zakazuje používať pyrotechnické výrobky, s výnimkou zábavnej pyrotechniky s veľmi nízkym nebezpečenstvom a
zanedbateľnou hladinou hluku a zábavnej pyrotechniky, ktorú
môžu používať len odborne spôsobilé osoby. Poslanci k tomuto
kroku pristúpili po opakujúcich sa sťažnostiach občanov na konanie ohňostrojov v centre obce. Občania sú obťažovaní hlukom,

dochádza k rušeniu nočného pokoja, znečisťovaniu okolia čiastočkami pyrotechniky a prípadne aj k poškodzovaniu majetku.
Zákaz sa vzťahuje na centrálne územie obce, najmä na okolie
spoločenského domu, cintorína v Malých Stankovciach, kostolov,
základnej školy a škôlky (konkrétne územie je zakreslené v prílohe k VZN) a platí počas celého roka s výnimkou osláv Nového roka (od 31.12. 18,00 hod. do 1.1. 03.00 hod.). Ak nastane
potreba rozšíriť navrhnuté územie, pristúpi sa k prehodnoteniu
VZN. Dúfam, že dotknutí občania túto snahu s radosťou privítajú
a ostatní vyjadria mieru spolupatričnosti.
JUDr. Simona Račková
poslankyňa OZ

ˇ
ˇ
VI. OBECNÁ ZABÍJACKA
V TRENCIANSKYCH
STANKOVCIACH
Fašiangy boli tento rok krátke, končili už v utorok 9.februára.
V našej obci mávame posledných šesť rokov ich ukončenie už
v sobotu predtým. Počas víkendu je totiž viac času na veselenie

sa ako v utorok, ktorý je bežným pracovným dňom. Aj tento rok
preto fašiangy u nás vyvrcholili v sobotu 6.februára. Za obecným
úradom bolo rušno už od skorého rána. Zamestnanci OcÚ, OPS
i dobrovoľníci sa činili pri príprave špecialít na VI. ročník obecnej zabíjačky. Krátko po 10.hodine to už všade rozvoniavalo. O

Vo vyhrávaní a speve pokračovali nielen vonku ale aj vo vnútri
Spoločenského domu, kde v tanci vykrútili aj pozvaných hostí
včítane Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK. Potom spoločne s
predstaviteľmi obce a hosťami zasadli k obedu.
Pri plných stoloch sa však folkloristi nemohli dlho zdržať,
lebo o 12.15 hod. už na nich čakal autobus, aby ich odviezol do
Trenčína. Tam ich na Trenčianskom hrade čakalo vystúpenie s
pásmami Fašangová obchôdzka, Fašangová muzika v krčme u
Cibulíka a Pochovávanie basy. Po skončení vystúpení sa vrátili
domov a pokračovali v speve pri Spoločenskom dome. Tu ich
však už počkalo iba málo divákov. Ostatní sa po skonzumovaní
zabíjačkových špecialít odobrali domov.
Viacerí občania sa večer do Spoločenského domu vrátili na
pochovávanie basy a zábavu s ním spojenú. Organizátormi boli
už tradične členovia MO JD. Podujatie sa im opäť vydarilo k spokojnosti všetkých účastníkov, za čo im patrí poďakovanie.
A poďakovanie si zaslúžia aj všetci, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii obecnej zabíjačky. Keďže toto podujatie je u
občanov obľúbené, veríme, že bude pokračovať aj ďalší rok.
Veď fašiangy budú o rok zas.
Oľga Šmatláková

11.hodine sa začal predaj a ochutnávka zabíjačkových špecialít. Ako obvykle bol o ne medzi občanmi veľký záujem. Niektorí
hneď konzumovali, iní si niečo odniesli aj domov, pre rodinných
príslušníkov. Približne o 2,5 hodiny sa všetko minulo a predaj sa
ukončil. Veríme, že všetci konzumenti si na špecialitách dobre
pochutnali.
Program na celý deň bol bohatý a nemohli pri ňom chýbať
ani členovia FS Rozvadžan. Stretli sa o 10.30 hod. pri ZŠ a v
sprievode spolu s maskami so spevom a vyhrávaním prešli k
obecnému úradu, odkiaľ pokračovali ku Spoločenskému domu.

5.
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STANKOVSKÍ DÔCHODCOVIA JUBILUJÚ A BILANCUJÚ...
Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne
a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť.
Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne
problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov
a šťastia.
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom
živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev
so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky.
Ľudský
život je ako
kniha. Má
svoj úvod,
pokračovanie i záver.
Míňajú sa
naše roky
mladosti,
až sa napokon pominú a tak
ako končí
leto a začína jeseň, prichádza staroba, nenápadne, pomaly. Nedá sa jej
vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť.
Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec
životnej aktivity. Starobu môžeme chápať aj ako akýsi Boží dar,
súčasť prirodzeného chodu nášho života.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Veď vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladším, pravda ak o to stoja! Napokon,
vďačíme im za život. Rozdávali ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám to všetko vrátilo v dvojnásobnej
štedrej miere. Želám Vám, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá
pozornosť a úcta mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia
len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie duchovného
poznania , historickej pamäti. Nie sme takí bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. Dôležitá je kvalita života,
sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Najlepším bojovníkom je pohyb a stále kontakty s ľuďmi. Život treba prežiť aktívne
a produktívne bez ohľadu na vek. Ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť.
Preto v decembri 1995 sa zišla skupinka ľudí a založili v našej
obci Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, teda
môžeme sa pochváliť, že práve sme oslávili dvadsiate výročie jej
založenia. Na tomto zasadnutí bola založená aj spevácka skupina, ktorej umeleckým vedúcim a takou dušou tejto speváckej
skupiny je už celých dvadsať rokov Mgr. Ladislav Žiško, za čo
sme mu veľmi vďační. Pod jeho vedením s naša spevácka skupina vypracovala na jednu z najlepších speváckych skupín Jednoty
dôchodcov v Trenčianskom kraji a jej repertoár mnohokrát znel i
v ďalších miestach Slovenska – či už je to Námestovo, Hruštín,
Jasná, Hrebienok, Podhájska, Zvolen, Dolný Kubín, Piešťany,
Trenčianske Teplice i v mnohých ďalších. Dnes máme vo svojom
repertoári vyše sto piesní – veselých, smutných, ľúbostných,
vážnych a rôznych príležitostných, ktoré veľmi radi spievame a
hoci už máme i svoj vek, pri nich nám srdiečka pookrejú. S týmito
piesňami sa veľmi radi prezentujeme na rôznych podujatiach či
už v našej obci, ale i na prehliadke Poézia, próza a spevy jesene života, na krajskej prehliadke speváckych súborov Jednoty
dôchodcov Slovenska,, na Trenčianskom farmárskom jarmoku,
na Festivale ľudovej piesne spevu a tanca v Trenčianskych Tepliciach, už štrnásť rokov vždy 29. Augusta spievame na kúpalisku
v Podhájskej, kde si spevom a hovoreným slovom pripomíname
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výročie Slovenského národného povstania. Taktiež svojim spevom dotvárame atmosféru pri rôznych udalostiach a výročiach v
priebehu roka – ako na Akadémii tretieho veku v Trenčíne, ktorú
navštevujú siedmi naši členovia, pri návštevách v domovoch
dôchodcov, pri pietnej spomienke na zosnulých v dome smútku
a v mnohých ďalších. Našimi spevmi sa lúčime i s našimi zosnulými členmi, ak o to pozostalí požiadajú. Vystúpenia speváckej
skupiny sú vždy doplnené hovoreným slovom, kde predstavujeme nielen našu spevácku skupinu, ale veľmi hrdo predstavujeme
našu obec – kde sa nachádza, čo všetko máme v obci a nezabúdame s hrdosťou prezentovať ani našich slávnych rodákov a
dejateľov v obci – teda šírime dobré meno našej obce.
Spievame s hrdosťou a nadšením piesne našich predkov
– našich starých otcov a materí. Naším dlhodobým cieľom je
približovať mládeži krásu našich ľudových piesní a prebúdzať u
nich záujem o toto kultúrne dedičstvo. Veď každá ľudová pieseň je večné žriedlo fantázie, pravdy, ľudovej ﬁlozoﬁe a životnej
múdrosti.
Činnosť našej organizácie je rozsiahla. Okrem spevu sa zapájame do rôznych činností v obci – v spolupráci s obecným úradom
a divadelníkmi usporadúvame fašiangové posedenie v Spoločenskom dome s pochovávaním basy, robíme brigády na úprave
verejných
priestranstiev v obci,
hlavne na
vyčistení
cintorínov
a pri kríži v
Sedličnej.
Mrzí nás,
že niektorí
ľudia
sa
nesprávajú
s úctou k
miestu posledného odpočinku našich blízkych. Svedčí o tom veľmi veľa
odpadu pohodeného či už za pomníkmi v priestore cintorína, ale
i pod tujami okolo cintorína. V Sedličnej pred krížom pri ﬁrme
Feroplech parkujú autá i na tom kúsku zelene a mnohokrát sú
tam pohodené i vrecia s odpadom a orezané konáre zo stromov.
Taktiež dva až tri krát do roka zberáme opotrebované šatstvo pre
charitu Dobrý anjel a charitu Broumov v Čechách. Zbierame liečivé rastliny, robíme vychádzky do prírody spojené s opekačkou a
spevom, pomáhali sme pri obecných dňoch a zabíjačke, navarili
sme dobrého gulášu na obecných dňoch, naše členky sa aktívne
zapojili do nácviku a realizácie divadelnej hry pod režisérskou
taktovkou Mgr. Žišku. V mesiaci októbri máme vždy slávnostnú
členskú schôdzu „ Október – mesiac úcty k starším“, kde blahoželáme i našim jubilujúcim členom. Chodíme i na spoločné
dovolenky a boli sme i na Mikulášskom jarmoku vo Valaských
Klobúkoch. V decembri naša organizácia oslavovala 20. Výročie
svojho založenia . Mali sme slávnostné vystúpenie speváckej
skupiny na Vianočnom koncerte v Spoločenskom dome. Zablahoželať nám prišiel s krásnou kyticou kvetov i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a nedal sa
zahanbiť ani náš starosta JUDr. Martin Markech, čo si veľmi vážime a ďakujeme. Pri tejto príležitosti sme usporiadali i samostatnú výstavku našich prác, fotograﬁí a ocenení našich úspechov,
ktorá mala dobrý ohlas a veľké ocenenie.
Nielen piesňou a slovom chceme reprezentovať, ale dôležité
je i oblečenie súboru. Preto sa i touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať obci za poskytnuté ﬁnančné prostriedky, aby sme

6.

si mohli zakúpiť reprezentačné oblečenie a v ňom vystupovať .
Veď činnosť Jednoty dôchodcov sa zameriava na to, aby starší
ľudia nesedeli doma, aby vyšli zo svojich domovov a zapájali sa
do rôznych činností podľa svojich možností. Pravda, keď niekde
ideme už sa „načančáme“, urobíme si vlasy a človek sa hneď
inak cíti ako doma v teplákoch. Nemali by sme byť teraz nečinní a
povedať si, že už som stará – starý!!! Veď vek je len číslo. Niekto
vyzerá staro v tridsiatich, štyridsiatich rokoch a niekto je i v zrelom
veku k svetu. Preto sa i takto chcem veľmi pekne poďakovať našim členom za ich aktívny prístup k rôznym činnostiam a hlavne k
ochote pracovať a pozývam i ostatných občanov, aby sa pridali k
nám. Srdečná vďaka patrí i nášmu umeleckému vedúcemu Mgr.
Žiškovi za trpezlivosť pri nácviku piesní. Vďaka patrí i členom
speváckej
s k u p i n y,
že i v čase
a
nečase
vo svojom
veku prídu
na skúšky,
aby
sme
nacvičili
pesničky a
mohli s nimi
vystupovať.
V neposled-

nom rade
sa chcem
poďakovať
i
výboru
a revíznej
komisii
JDS
za
aktívny
prístup
pri plnení
si svojich
úloh. Viete,
človek nedokáže všetko sám a som veľmi rada, že mám okolo seba ľudí,
aj moju rodinu, ktorí sú schopní a hlavne ochotní kedykoľvek pomôcť.Srdečná vďaka patrí i Obecnému úradu v našej obci, hlavne pánu starostovi za priazeň a podporu, ktorú nám v priebehu
roka poskytovali. Na záver môjho príspevku Vám všetkým chcem
zaželať predovšetkým veľa zdravia, šťastia a hodne lásky a porozumenia nielen v rodinách, ale i medzi nami, hojnosť Božích
milostí, aby sme sa mohli ešte dlho stretávať. Ja si veľmi vážim i
tie náhodné stretnutia. Stačí úprimný pozdrav, úsmev, stisk ruky,
či pár milých slov, ktoré zohrejú a potešia Nech nám to teda vydrží!.
Všetko len to dobré Vám prajem !!!
Oľga Bučková, predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov

Z IM N É S L ÁVN O S TI FO LKLÓ R N YCH S KUPÍ N
V sobotu 23.1.2016 sa členovia FS Rozvadžan prezentovali
na prvom verejnom vystúpení v roku 2016. Bolo to na Zimných
slávnostiach folklórnych skupín v Mníchovej Lehote. Na javisku
sa predstavili: STANASBA z Bošáce s pásmom Jarmek, Studienka Chocholná-Velčice – Jurské spevy, náš Rozvadžan – Stavanie májov, Dolinečka Soblahov – Máčanie konopí, Selčan Selec
– Priadky, Latovec Dolná Súča – Fašangová zabíjačka a domáci
Trúfalci Mníchova Lehota – Pochovávanie basy.
Naši folkloristi boli počas vystúpenia ako vždy výborní a obecenstvu sa páčili. Počas večernej zábavy to na tanečnom parkete
poriadne roztočili. Už tradične rozprúdili zábavu a strhli všetkých
ostatných.
V roku 2017 sa zimné stretnutie folkloristov bude konať v na-

šej obci. Veríme, že bude obohatením kultúrneho života v našej
obci.
Budeme sa tešiť na ďalšie vystúpenia Rozvadžanu u nás
doma. A medzitým si ich môžeme vypočuť aspoň na CD, ktoré
pripravili na konci roka 2015.
Oľga Šmatláková

ˇ
ČO NOVÉHO V ŠKOLE - POLROK V CÍSLACH
A AKTIVITÁCH
Prvý polrok školského roka sme ukončili vydaním výpisu klasiﬁkácie prospechu a správania. Výpis každý žiak priniesol domov. Na
konci školského roka žiaci dostanú vysvedčenie. Celkové výsledky 359 žiakov boli nasledovné:
AKTIVITY A SÚŤAŽE
35263(&+
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anglického jazyka.
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Výsledky:
kategória 1A
1. miesto:
Marek
Kadlec
VI.A – v
obvodovom
kole
v Trenčíne získal
9.miesto- pripravovala Mgr. Bohušová
2. miesto:
Maroš
Benka VI.A - pripravovala Mgr. Petrová
3. miesto: Oliver Žiška VI.A – pripravovala Mgr. Petrová
kategória 1B
1. miesto: Timotej Kadlec, VIII.A – v obvodovom kole v Trenčíne získal veľmi pekné 2.miesto, pripravovala Mgr. Petrová
2. miesto: Martin Žiška IX.A – pripravovala Mgr. Petrová
3. miesto: Pavlína Gunárová IX.B – pripravovala Mgr. Bohušová
ŠKRIATOK HUPS je kamarát našich prváčikov, ktorý sa s nimi
učí čítať nové písmenká a lúskať nové slovíčka. Má pre nich vždy
prichystanú zaujímavú príhodu a nové šibalstvá, ktoré s ním môžu
deti prežívať. Pri každom novom písmenku sa tešia, čo zaujímavé
si pre nich ich kamarát pripravil. Aby čítali ešte radšej, majú možnosť si každý deň vylosovať, ku komu pôjde Hups na návštevu a
môžu s nim čítať, hrať sa, skladať nové slová, zúčastniť sa rodinných osláv, aj s ním spať v jednej posteli. Deti sa vždy veľmi tešia,
keď ich vylosujú a na druhý deň sa v škole pochvália pani učiteľke
a spolužiakom, ako strávili deň s kamarátom Hupsom. Aj vďaka
nemu zvládli prečítať 1.časť Šlabikára.
VŠETKOVEDKO
Je celoslovenská súťaž žiakov 2.- 4. ročníka zo všeobecných vedomostí z predmetov – matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, prírodoveda, vlastiveda, informatika, dopravná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova. Najlepšie umiestnenie v rámci
Slovenska dosiahli zo 4500 druhákov :
Jozef Hrušovský z II.B vynikajúce 16. miesto, Rastislav
Kubaloš z II.A – vynikajúce 18. miesto,
Zdenka Pappová z III.A – 38. miesto, Ema Hudecová z III.B –
42.miesto,
Soﬁa Sýkorová zo IV.A - 51. miesto, Natália Marcinátová zo
IV.A 87. miesto.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo sa uskutočnilo - 22.1.2016, – zúčastnilo sa ho 33
žiakov II. stupňa. Do dekanátneho kola postúpili: Ivan LiptákVIII.A, Maroš Benka, Martin Fábry- VII.B, náhradník Ľuboš Sedláček - VII.A. V dekanátnom kole sa umiestnili na 5. mieste.
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA
99 žiakov 3. – 8. ročníka sa zapojilo do 37. ročníka matematickej súťaže. Úspešní riešitelia školského kola Pappová Zdenka z
III.A, Margorínová Alžbeta zo IV.B a Slivčáková Ivana zo VI.A
postúpili do okresného kola.
10.1- 15.1.2016- sa 37 žiakov 7. ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Krahuliach pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Pálešovej, Mgr. Márii Porubanovej a Mgr. Lenky Pazderovej.
Každoročne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trenčíne realizujeme vo februári pre žiakov 7.
ročníka besedy o fajčení. Žiakom bola ponúknutá zaujímavá prezentácia
o fajčení a jeho dôsledkoch.
FAŠIANGY, TURÍCE
Tradičný
fašiangový
sprievod obcou podporili
naši žiaci nielen z folklórneho krúžku a ich z vynaliezavosť nás prekvapila.
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DEJEPIS NAŽIVO
Vo februári skupina historického šermu Bojník predstavila v
telocvični našim žiakom
výchovno-vzdelávací
program „Vývoj zbraní
a zbroje obdobia stredoveku“. Program bol
vystavaný
interaktívne, žiaci boli zapojení
preukázaním vlastných
vedomostí a skúškou
šikovnosti v stredovekej hre. Zážitkové vzdelávanie sa žiakom veľmi páčilo.
RECITAČNÁ SÚŤAŽ – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo
tiež vo februári. V kategórii najmladších žiakov súťažilo 20 žiakov
1.- 3.ročníka v prednese poézie a 1 žiačka v
prednese prózy. Na 2.
stupni súťažilo 31 žiakov v 3 kategóriách. Z
triednych kôl boli vybraní najlepší recitátori,
ktorí svoje básne predstavili porote zloženej z
vyučujúcich slovenského jazyka a divákom.
1.kategória - poézia
1.miesto: David Dohňanský III.B – postúpil do obvodného kola
Rastislav Kubaloš II.A
2.miesto: Nikola Krúpová II.A
Jakub Baran I.A
3.miesto: Adam Adrián Blaško 1.B
Kristína Fábryová II.B
Ivana Kubalošová III.A
2. kategória – poézia
próza
1.miesto: Ema Trnavská zo VI.A
Viktória Mojžišová z V.B
2.miesto: Michaela Thurská z V.C
Gabriela Sedláčková z V.B
Natália Hrušovská z V.B
3.miesto: Viktória Balušková zo VI.B neudelené
Cena poroty: David Vlk zo VII.B
3.kategória
1.miesto: Alexandra Behranová z VIII.B Martin Klinčúch z VIII.B
2.miesto: Ema Masaryková zo VII.A neudelené
3.miesto: Hana Ďuržová zo VII.A
neudelené
Eliška Balajová zo VII.B
Všetkým usilovným žiakom blahoželáme a ďakujeme im i pani
učiteľkám za reprezentáciu školy.
Ďalšie aktivity a informácie sú k dispozícii na našom webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk.
POĎAKOVANIE
Z rozpočtu školy sme v I. polroku školského roka zrealizovali
celkovú rekonštrukciu umývadlových výklenkov v triedach, rekonštrukciu triedy pre integrovaných žiakov, prerobili sme bývalú práčovňu na kabinet telocvičného náradia, zakúpili sme kancelársky
nábytok do školského klubu, nástenné mapy na vyučovanie matematiky a vymaľovali sme šatne a telocvičňu školy. Začíname s
postupnou výmenou sklených výplní v triedach.
Ďakujeme spoločnosti STACON s.r.o., ktorá nám vyšla v
ústrety a uskutočnila práce, pánovi Bc. Jaroslavovi Križanovi za
výrobu nábytku a stolárske práce.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatkom jari.
Príjemné prežitie Veľkej noci prajú žiaci a zamestnanci školy.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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1 8 . P L ES Š P OR T OV CO V
Ako sa za posledné roky stalo zvykom, tak aj v tomto roku sa
konal tradičný Ples športovcov, aj keď teraz v netradičnom termíne a to už v januári, konkrétne v sobotu 30.1.2016, pretože
tento rok bolo veľmi krátke fašiangové obdobie. Ples organizoval OŠK Trenč. Stankovce
a zúčastnili sa ho futbalisti súčasných kádrov
dospelých a dorastu, mnoho bývalých futbalistov, súčasných i bývalých funkcionárov klubu, fanúšikovia, priaznivci a priatelia futbalu a
športu. O účastníkov plesu bolo postarané na
patričnej úrovni po všetkých stránkach. Večera pozostávala z dvoch chodov – hlavného
jedla a polnočnej kapustnice. Bol dostatok
alko a nealko nápojov,
kvalitné vína, káva atď.
Do tanca aj na počúvanie hrala hudobná skupina Terminál a ako hosť
vystúpil Robo Kazík.
Pre
účastníkov
plesu bola opäť pripravená bohatá tombola a
samozrejme nechýbalo
vyhlásenie a ocenenie

futbalistu roka a ďalšie
ceny. Futbalistom roka
sa stal Silvester Puna,
najlepším strelcom bol
Marek Polek a za talent
roka bol vyhlásený David Šišovský. No a pred
polnocou došlo k vyhlasovaniu tomboly. V sále
nebol hádam ani jeden,
kto by si nebol zakúpil
aspoň niekoľko tombolových lístkov a nepokúšal šťastie. A cien bolo
veľa a mnoho z nich
veľmi hodnotných.
Na
plese
vládla výborná atmosféra a zábava trvala až
do skorých ranných
hodín. Už teraz sa tešíme na plesovú sezónu 2017 a na tradičný Ples športovcov a veríme, že bude minimálne tak kvalitný
a úspešný ako ten tohtoročný.
Ing.Štefan Šmatlák

SVIATOK KNIHY - NIELEN V MARCI

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Pre deti a mládež: DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA ...8, Kinney
J., SLÁVNA 5 NA OSTROVE POKLADOV, Blyton E., ZAJKO,
KTORÝ CHCE SPAŤ, Ehrlin Carl /veľmi milá knižôčka pre deti
i rodičov/, PLAJKO, Jobus Br.,
ELEANOR A PARK, Rowellová R., MÁGIA KRVI, STRÁŽKYŇA KRVI, Grattonová T.,
ZAMILOVANÍ ANJELI, Kateová L: /piata časť série Padlí anjeli/
DVD: RIO
Pre dospelých: ZOMRIEŤ ZNOVA, Geritsenová T., SKVELÝ
ŽIVOT, Steel D., VYZNÁVAČ, Adamecký P./ od autora Piešťanskej spojky, teraz kontroverzná téma ohĺadne islamu/, INDICKÁ NEVESTA, Fossum K.,
NECHCELA SOM ŤA STRETNÚŤ, Hamzová M., ANGLICKÝ ŠPIÓN, Silva D. / ďalšia ŽIVOTOM kniha o legendárnom
Gabrielovi Allonovi/, KAMEŇ ŽELANÍ, Deverauxová J., PLAMENE HRIECHU, Zákopčan M., ŽIVOTOM NEKRÁČAM
SAMA, Hamarová D., BLUDISKO, Rimová A.
ŠLABIKÁR ŠŤASTIA – Návrat k sebe, ŠLABIKÁR ŠŤASTIA –
Sebapoznanie ...prvé dve motivačné knihy autora Baričáka
P. Hiraxa
Zoznam kníh budeme uverejňovať na facebooku knižnice,
prípadne webovej stránke obce. Z dôvodu, že informácia v
čísle SI býva viac-menej neaktuálna pre našich čitateľov, ktorí
navštevujú knižnicu pravidelne. Preto upozorňujem, že v apríli
dokupujeme ŽITKOVSKÉ BOHYNE, Tučková K., REBELKA,
Pronská J. ....a niektoré z ďalších knižných noviniek.
A na záver výrok J. A.
Komenského:
„Nemilovať
knihu znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“
Pretože chceme byť
múdri, vzdelaní a nie hlúpi,
ideme všetci čítať. Teším sa.
Vaša
Ľubica MIKULÁŠOVÁ

Nedávno som niekde čítala, že slovo kniha pochádza od
Rimanov pod názvom liber. Používali tenkú vrstvu „liber“, ktorá sa nachádza medzi kôrou a drevom stromu. A že anglické
slovo „book“ pochádza z dánskeho slova „bog“ čo znamená
breza a v Dánsku písali prví ľudia práve na brezovú kôru.
Tak ma napadlo, aká je to nádhera mať v ruke už teraz nám
známy papier, listovať v súčasných knihách, byť aj pri tom,
ako dôsledkom civilizácie a nových možností ku techniky ku
nám prichádzajú hoci aj elektronické knihy.
Nemali by sme zabúdať na tých, ktorí šírili knižné posolstvo, spomenúť na Mateja Hrebendu-Hačavského. Práve v
týchto dňoch si pripomíname jeho legendárne šírenie českých a slovenských kníh. Miloval ich vrúcne a napriek svojmu
handicapu sa mu knihy stali osudom. Poslanie tejto významnej osobnosti dnes plnia knižnice, ktoré sprístupňujú širokej
verejnosti bohaté knižničné fondy. Aj preto bol v roku 1955
vyhlásený mesiac marec za Mesiac knihy. Iba podotýkam,
nielen tento mesiac je bohatý aj v našej knižnici na množstvo
netradičných podujatí. Stretnutie so spisovateľkou, autorkou
detských kníh S. Havelkovou, akcia v KMR v Trenčíne a zaujímavá beseda s B. Jobusom, Deň ľudovej rozprávky, skupina Knihomolníkov sa stretáva každý piatok....Čítali sme z
kníh P. Dobšinského, priblížili nové knihy i autorov pre mládež
i dospelých, pripravujeme NOC S ANDERSENOM, chceme
oboznámiť deti s výrobou exlibrisov. To všetko i ďalšie aktivity
garantujú, že čítať sa neprestane, že knihy budú mať svoj
sviatok nielen v marci. Je to nielen moje želanie, ale aj želanie
viac ako 37O-ich členov knižnice. Aj vedenia obce, ktoré nás
podporuje nielen finančne, ako aj sponzorov z radov verejnosti. Prispievajú knihami do nášho knižného fondu. To nás
motivuje a utvrdzuje v presvedčení, že knihy nepatria do zberu. Môžete využiť službu knižnice - Poličku odložených kníh,
obohatiť ju o ďalšie tituly, vypožičať a vrátiť, prípadne založiť
do svojej vlastnej knižnice.
Verím, že tento môj príspevok osloví ďalších, že je nás
viac, komu leží na srdci knižná kultúra. Ďakujem vopred za
každý ohlas, radu či inú pomoc.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2015 do 15.03.2016

VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Olívia Orechovská
č. 17
Ema Bolechová
č. 69
Sebastián Januška
č. 745
Lukáš Petro
č. 398
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Emil Tóth a Mária Kvasnicová
Lukáš Gorčík a Katarína Opatovská
Ladislav Venuš a Ingrid Lackovičová
Marcel Ďurech a Barbora Kmeťová
Blahoželáme a želáme veľa šťastia
a lásky do spoločnej budúcnosti!
PRISŤAHOVALI SA
Ing. Milan Sopoliga
Mária Sopoligová
Radoslav Sopoliga
Juraj Burdej
Peter Straka
Martin Nosek
Ing. Karin Nosek
Martin Raník
Lenka Šeráková + deti Nikolas a Leo
Radovan Stoklasa
Mgr. Gabriela Soklasová + dcérka Gabika
Roman Herák
Martin Noška
Adam Masnica
Marek Kyselica
Monika Kyselicová + dcérka Dominika
Peter Doktor
Zuzana Sláviková + deti Dominika

a Tomáš
Marek Manina
Barbora Ďurechová
Denisa Ďurišová
Pavol Minárčic
Martin Ďuriš
ODSŤAHOVALI SA
Alena Běhalíková + dcérka Elenka
Ing. Juraj Husár
Erik Minaroviech
Ján Križan
Katarína Hlobeňová + deti Šimon a
Tomáš
Michaela Kašová
Anna Hágová
Zuzana Hudecová + deti Erik, Adam,
Zuzana
Denis Hudec
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Mária Medvedíková vo veku 87 rokov
Jozef Niko
vo veku 66 rokov
Pavel Dobiaš
vo veku 75 rokov
Emília Sedláčková vo veku 84 rokov
Ivan Peter
vo veku 72 rokov
Emília Husárová
vo veku 88 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!
JUBILANTI
od 01.01.2016 do 15.03.2016
97 rokov
Alžbeta Križanová
80 rokov
Anna Zahumenská

Anna Kašová
75 rokov
Marta Gabrišová
Miroslav Štroser
70 rokov
Ján Sládok
Ján Mahrík
Želmíra Fortunová
Emília Jančová
Viliam Mojžiš
65 rokov
Marta Škúca
Ján Pevný
Rudolf Krčmárik
Janka Janušková
Jozef Janiš
Ľubomír Mojžiš
Jozef Fábik
Pavel Zahumenský
60 rokov
Danka Zahumenská
Miroslav Minárik
Ing. Katarína Juríková
Alžbeta Beňová
Zuzana Blašková
Jaroslav Kašša
Ing. Soňa Holecová
Ján Vician
Eva Koprivňanská
Anna Petrová
Strieborný sobáš
– 25 rokov spoločného života
Peter a Danka Piršeloví
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!

ˇ
ˇ
RECEPT - VELKONOCNÉ
ˇ
SVIATOCNÉ
FAREBNÉ CUPCAKE

Nevieme sa dočkať dní, keď začnú kvitnúť prvé kvety, keď
slnko prežiari naše domovy, keď všade bude vládnuť radosť z
prichádzajúceho nového života .Na oslavu jari máme pre vás
tento jednoduchý a zároveň impozantný cupcake. Premeňte
tradičné veľkonočné hody na oslavu nových chutí.
Veľkonočné cupcake:
Suroviny: 113 g Hera, 130g kr. cukor, 3 celé vajíčka,
1 vanilka, 30 ml. mlieka, 250g hl. múky, pol prášku do pečiva.
Postup: Všetko spolu vyšľaháme, nalejeme do papierových košíčkov na muﬃny. Pečieme 15 až 20 min. Vychladnuté cupcake zdobíme - s tým vám určite radi pomôžu i vaše
deti.
Ta k t o
ručne
vyzdobené cupcake
sú aj ideálnym
darčekom pre
kúpačov.
A. Navrátilová

Spolok amatérskych stolných tenistov
Vás srdečne pozýva
V SOBOTU 26. MARCA
NA VEĽKONOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE
O POHÁR STAROSTU OBCE.
Prezentácia o 7,30 hod.
Začiatok turnaja o 8,00 hod.
Štartovné 2 EUR.
Turnaj je len pre neregistrovaných hráčov.
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