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ˇ OBCE TRENCIANSKE
ˇ
DEN
STANKOVCE
Deň obce Trenčianske Stankovce mal
s predchádzajúcimi
ročníkmi Obecných
dní spoločného menovateľa a to chuť
a záujem zainteresovaných zmobilizovať
široké kultúrno-športové aktivity v obci.
Víkendu 25. - 26.
júna 2016 nechýbala,
spolu s úmorným horúcim počasím, „všehochuť“.
Priestor dostali všetci, malí či veľkí. Hneď
od rána sme mohli
sledovať
športové
výkony na ihrisku ZŠ
Jána Lipského, kde
sa konal 10. ročník

tenisového turnaja „O pohár starostu obce“. Na prvom mieste sa
umiestnila dvojica Ján Bulko a Pavel Oravec, na druhom mieste
Tomáš Sliva a Juraj Surovský a tretie miesto získala dvojica Peter Hrušovský a Rastislav Minaroviech. Týmto chceme poďakovať
všetkým zúčastneným hráčom za nasadenie a nezlomnú chuť
pobiť sa o výsledok, zároveň chceme poďakovať každému jednému účastníkovi, ktorý si na turnaji zahral počas uplynulých 10
rokov. Ďakujeme aj všetkým fanúšikom nášho športu, ktorých sa
za 10 rokov nazbieralo neúrekom, za ich podporu a povzbudenie.
V neposlednom rade ďakujeme i vedeniu obce Trenčianske Stankovce, ktoré každoročný tradičný tenisový turnaj vo štvorhrách
dlhodobo podporuje.
V rovnakom čase odštartovali športové disciplíny na Oddychovom
centre a to vo volejbale a futbalovom turnaji medzi jednotlivými
bývalými časťami obce. Tu zažiarili všetci, ktorí majú športové zápolenie v krvi.

Úžasnú odozvu malo
charitatívne podujatie
„Na kolesách proti rakovine“. Bolo súčasťou Dňa obce a jeho
hlavný organizátor,
Evanjelický cirkevný
zbor a. v. Trenčianske
Stankovce,
zvládal
celú akciu na výbornú.
Medzitým sa už v areáli Hasičskej zbrojnice varili guláše.
A bolo z čoho vyberať... každý
bol iný, zvláštny a jedinečný.
Členovia Klubu Jednoty dôchodcov v Trenčianskych Stankovciach, p. Slávko Ľahký a jeho pomocník p. Miloš Poruban, ako aj
členovia Poľovníckej spoločnosti
Žilákovec, sa napriek úmorným
horúčavám postarali o kulinársky zážitok v podobe chutných
gulášov, varených pre verejnosť.
Na poludnie začala súťaž o najlepší guláš a preberali sa vzorky
od adeptov na najlepší ovocný
koláčik.
Veríme, že tých najmenších
sme potešili „novou“
atrakciou,
bublinami v bazéne, kde sa
mohli vyšantiť do sýtosti. Svoje strelecké
schopnosti v lukostreľbe ste si mohli
vyskúšať priamo na
terč.
Zástupcovia
Sokola, oddielu lukostrelcov radi pomohli
radou, či inštrukciou
aj úplným nováčikom.
Oko
účastníkov
mohlo s úľubou spočinúť na „hand made“
výrobkoch či už z oblasti bižutérie, domácich voňavých mydiel,
kúpeľových solí alebo sviečok. Milovníci sladkostí si mohli

pochutiť na cukrovej
vate alebo vaﬂiach
s kopu čerstvého ovocia a šľahačky, ktoré
vlastnoručne vyrábali
a okoloidúcim ponúkali najmladší „trhovníci“, Paľko a Pavlínka Klinčúchoví.
Večer po dlhom, horúcom a úmornom dni
patril hudbe a dobrej nálade, o ktorú sa postarala kapela Text –
band, o občerstvenie stankovskí hasiči, ktorí sú už tradične spolu

s obcou hlavným a najbližším spoluorganizátorom obecných dní.
V nedeľu sa uskutočnila repríza divadelného predstavenia N. V.
Gogoľa: Ženba. Naši ochotníci už tradične podali vynikajúce herecké výkony, za čo im patrí úprimný obdiv.
Obecný deň je podujatím, ktoré ľudí spája, ukazuje nám, ktorým
smerom by sme sa mali uberať, aby sme posilnili puto, čo nás
spája so všetkým, čím žijeme.
Dovoľte nám, aby sme v mene organizačného výboru poďakovali
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh Dňa Obce Trenčianske Stankovce 2016.
Ď A K U J E M E!
Ľubica Ďurišová, Ľubica Mikulášová, Bc. Ivan Poruban

ˇ OBCE 2016 - VÝSLEDKY SÚTAŽÍ
ˇ
DEN
V rámci Obecného dňa 2016, v sobotu 25. 06., prebehli už tradičné súťaže vo varení gulášu a pečení – tento rok – ovocného
koláčika.
Súťaž o najlepší ovocný koláčik:
Tentokrát sme vyhlásili súťaž „O najlepší ovocný koláčik“. Súťaže
sa zúčastnilo 14 súťažiacich s úžasnými pečenými i nepečenými
ovocnými koláčikmi:

Soňa Dutková, č. 279 – Ovocná kocka s mascarpone
Zuzana Hrušovská, č. 114 – Čokoládovo-tvarohový zákusok s višňami
Veronika Mojžišová, č. 750 – Tvarohovo-jahodová torta
Porota v zložení: Beata Bachorcová, Magdalena Bočáková, Lýdia
Ľahká, Emília Holičková, Anna Navrátilová a Miroslav Kadlečík po
dlhom a ťažkom zvažovaní rozhodla nasledovne:
Danka Kadlečíková, č. 314 – Cheesecake s prekvapením
Beáta Dunajčíková, č. 137 – Ovocné pokušenie
Vladimír Múdry, č. 326 – Letný ovocný koláčik s domácim šípkovým džemom
ÚV KSS – Cheesecake
KSS – Ovocný frgál
ARBAT – Makovo-jablkový závin
Prievidzkí baníci – Moravské koláčiky s ovocným džemom a tvarohom
Danka Mojžišová, č. 57 – Ovocný cheesecake s malinovou polevou
Dominika Mojžišová, č. 39 – Romantika
Gabriela Balajová, Mn. Lehota – Jahodový koláčik babky Aničky
Martina Škárová – Čučoriedkový miláčik

1.
2.
3.

miesto – Letný ovocný koláčik s domácim šípkovým džemom od Vladimíra Múdreho
miesto – Cheesecake s prekvapením od Danky Kadlečíkovej
miesto – Ovocná kocka s mascarpone od Soni Dutkovej
Zvláštnu cenu získali Prievidzkí baníci za vynikajúce miniatúrne moravské koláčiky s ovocným džemom a tvarohom.

Víťazný recept – Letný ovocný koláčik s domácim šípkovým
džemom
Suroviny na cesto:
180 g polohrubej špaldovej múky + 1 ČL PDP
100 g trstinového cukru
4 vajcia
1dcl oleja
1 dcl horúcej vody
1 mokka lyžička pravej vanilky
½ mokka lyžičky cejlónskej škorice
1 ČL francúzskeho koňaku
1 ČL holandského kakaa
Obloha:
Čerstvé ovocie – 1 banán, 2 kiwi, 1 broskyňa, 1 nektárinka, 1 jablko, hrsť čerstvých brusníc, hrsť čerstvých čučoriedok
šípkový džem
4 balíčky čírej želatíny
šťava z 1 citróna
šľahačka
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Postup:
Cesto pripravíme ako na bábovku – vajcia, cukor, olej, vodu vyšľaháme mixérom, primiešame múku s PDP, vanilku, škoricu a koňak.
Časť vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech (príp. na
papier na pečenie), do druhej časti vmiešame kakao a vylejeme na
prvú časť cesta. Pečieme 15 min. pri 1800 C. Po upečení potrieme
šípkovým džemom. Ovocie pokrájame na tenučké plátky a striedavo ukladáme na korpus, posypeme čučoriedkami a brusnicami.
Želatínu pripravíme podľa návodu na obale s tým, že pridáme ešte
aj šťavu z jedného citróna, príp. z kompótu. Želatínu po uvarení
rovnomerne vylejeme na koláč a necháme stuhnúť, pokrájame na
rezy. Na záver jednotlivé rezy ozdobíme šľahačkou a čerstvými
brusnicami.

Súťaž vo varení gulášu
Do tejto súťaže sa aj tento rok zapojilo 12 družstiev:
KSS, ARBAT, Mimoni, Zálesáci, Sokol – oddiel volejbalistov, Turisti, ÚV KSS, Prievidzkí baníci, Chovatelia, Žiaci AS pod vedením
Jána Surovského, Troj boy a Čenekovci
Porota v zložení: Jana Berková, Alena Hlávková, Viliam Koprivňanský, Ivan Maňo a Štefan Šmatlák rozhodla nasledovne:
1.
miesto – Žiaci AS pod vedením Jána Surovského
2.
miesto – Čenekovci
3.
miesto – Prievidzkí baníci
Opäť nesklamali naši mládežníci Troj boy, ktorí obsadili pekné 5.
miesto.
Ďakujeme všetkým zúčastneným v oboch súťažiach za účasť. Veríme, že nikto nie je sklamaný. Veď ide predovšetkým o zábavu!

ˇ
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE – TRENCIANSKE
STANKOVCE
Rozprávkové Trenčianske Stankovce! ĎAKUJEME! Nádherné
(možno trošku prihorúce) počasie, perfektní organizátori z Cirkevného zboru ECAV Trenčianske Stankovce, dokonalé technické
zabezpečenie, hojná účasť kolieskárov aj obecenstva, výborný
kultúrny program, rekordný výnos zbierky 1660 eur.
V sobotu 25. júna sa od ranných hodín „zvážali“ účastníci akcie

Na kolesách proti
rakovine na najrôznejších kolieskových
približovadlách
do
areálu
evanjelickej
fary. Trojkolky, kolobežky, skejtbordy,
korčule, no a pravdaže bicykle. Ale aj
fúriky, vyskytla sa
dokonca stolička na

3.

kolieskach, a niekoľko nepomenovateľných kolieskových čúd (od
slova čudo). V areáli čakali na svoju „prácu“ aj hasiči s plnou nádržou studenej vody a mladé zdravotníčky. Ale napriek horúčave sa
mohli venovať len zabávaniu detí, napríklad súťažou v striekaní
prúdu vody na cieľ. Početné obecenstvo, najmä staršia generácia,
vyhľadávalo miesta v tieni veľkých stromov a kríkov.
S úderom desiatej
hodiny privítali hostí
aj domácich miestnymi ľudovými piesňami sestry Barborka
a Sabínka Fraňové.
Moderátor
podujatia pozval na pódium
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava
Bašku, ktorý okrem
dotačného príspevku na organizáciu podujatia v hodnote 1000 €
prišiel podujatie aktívne podporiť na bicykli. Za dar aj účasť sa
poďakovala organizátorka podujatia, evanjelická farárka Jarmila
Petrulová. Po príhovore župana a odovzdaní šeku pozdravili prítomných prezidentka Nadácie Výskum rakoviny Margita Klobušická, úspešná paralympijská reprezentantka Veronika Vadovičová a všetkých privítal na pôde obce starosta Martin Markech.
Po sprítomnení histórie kampane Jánom Jurášom zaznela jej
hymna Nájdi svoju nádej, ako aj výzva paralympijského víťaza
a tváre kampane Radovana Kaufmana a podporný pozdrav cyklistického reprezentanta Juraja Sagana.
Po dôkladnej rozcvičke vyrazilo vyše 200 kolieskárov na tzv.
„malú“ trasu ulicami obce pod ochranou príslušníkov polície. Bol
to veľmi emotívny zážitok, keď sa rozkrútili
kolesá proti všetkým
chorobám... Všetci,
vrátane
vozičkárky
Veroniky Vadovičovej
prišli šťastne do cieľa
a mohli sa občerstviť
nápojmi a sladkosťami.
Svojim dielom prispel
do programu a výbornej nálady aj spevák Ľubo Virág, ktorý kampaň podporuje od jej začiatku v roku 2003. Citlivé melódie talianskych kanzonet rozcitliveli najmä staršiu generáciu, rezké cigánske piesne zase roztancovali mladých. Aj Ľubo prispel do zbierky.
Potom predstavil svoje veľké umenie „tancovania“ na bicykli
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majster sveta v cyklotriale Ján
Kočiš. Výkriky a povzdychy
obecenstva sprevádzali jeho krkolomné kúsky na prekážkach,
a ešte viac pri preskakovaní štyroch „obetí“ z radov publika.
Potom prišiel čas odštartovať
vrchársku časovku na „veľkej“
trase, z Trenčianskych Stankoviec do Selca, a to poriadne do
kopca. A nielen cyklisti sa vydali
na trať, ale aj korčuliari, čo bol
naozaj mimoriadny výkon. Spolu 160 odvážlivcov prežilo túto
jazdu v stále väčšej horúčave
a v cieli sa dočkali zaslúženej
odmeny v podobe vody a sladkostí. A napokon odmenou bola
aj pohodlná jazda z kopca späť do Stankoviec.
V areáli fary zatiaľ zabávala prítomných dychovka Bodovanka. Práve pri príchode prvých časovkárov nastupovali na pódium členovia mužskej skupiny Rozvadžan
v krásnych krojoch a s repertoárom regrútskych piesní.
So zármutkom, ale aj s pochopením prijali prítomní správu o zdravotných problémoch dieťaťa Zdenky Prednej, takže rodičia, Zden-

ka a Oskar Rózsa nemohli na podujatí vystúpiť.
Na záver ocenili organizátori, Jarmila a Milan Petrulovci, majiteľov a tvorcov najväčších kolieskových čúd, poďakovali všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek dielom zapojili do organizovania tohto podujatia a prišli podporiť svojou účasťou toto stretnutie ľudí dobrej vôle
a pozvali všetkých na bohaté občerstvenie vo forme vynikajúceho
gulášu a zákuskov.
Podujatie prinieslo, okrem spomínanej rekordnej sumy
1660 € do zbierky Nadácie Výskum rakoviny, viaceré originálne
prvky. Napríklad krásne „pamätné listy“ pre každého zúčastneného, ale i špeciálnu edíciu farskej jabĺčkovice v sympatických štíhlych fľašiach s názvom a logom podujatia.
Ján Juráš - manažér Nadácia výskum rakoviny

ˇ
POSKYTOVANIE FINANCNÝCH
PRÍSPEVKOV OBCE
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13. 6. 2016, bolo prijaté Všeobecno záväzné nariadenie č.6/2016 o poskytovaní ﬁnančných príspevkov obce. Na návrh Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, bol tak viac ako po trištvrte roku, hlasovaním poslancov
prijatý ucelený a prehľadný dokument, upravujúci poskytovanie
príspevkov a dávok občanom, podmienky ich poskytovania, postup pri podávaní žiadostí a ich schvaľovaní. VZN tiež upresňuje
príjmové pásma k určeniu výšky ﬁnančného príspevku pre stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v našej obci.
V stručnosti k jednotlivým príspevkom:
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE
O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na
území obce Trenčianske Stankovce trvalý pobyt a je:
- poberateľom starobného dôchodku,
- poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú‹činnosť nad 70%),
Obec poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe
jeho písomnej žiadosti, ku ktorej občan doloží :
- platný občiansky preukaz na overenie totožnosti,
- rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem podliehajúci dani
z príjmov fyzických osôb.
Po splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi priznaný
príspevok na stravovanie. Výška príspevku sa počíta podľa výšky
dôchodku alebo súčtu dôchodkov jednotlivej osoby, viď. tabuľku
nižšie
Výška príjmu
Výška príspevku
do 450 €
0,90 €/stravná jednotka
nad 450 €
0,70 €/stravná jednotka
JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NUDZI
Jednorazové dávky môže obec občanovi poskytnúť v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, pokiaľ žiadateľ
splní všetky podmienky predpísané zákonom a to:
- do výšky 33,00 eur (na základe predloženého dokladu) na úhra-

Stankovský informátor c.
ˇ 2 - júl 2016

du nákladov na nákup potravín, ošatenia, záujmovú činnosť dieťaťa občana, na vybavenie dieťaťa občana do detského tábora,
do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz a iné mimoriadne
výdavky dieťaťa,
- do výšky 150 eur na úhradu mimoriadnych výdavkov občana,
resp. členov jeho domácnosti na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
PRÍSPEVOK OBCE V PRÍPADE ŽIVELNEJ POHROMY, HAVARIE,ALEBO INEJ ŽIVOTNEJ TRAGÉDIE
Príspevok do výšky 150 eur, môže obec občanovi poskytnúť v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédie.
PRÍSPEVOK PRI ÚMRTÍ ČLENA RODINY
Nárok na príspevok má osoba uvedená na doklade ako občan,
s trvalým pobytom v obci, ktorý vybavuje pohreb a je v hmotnej
núdzi, alebo má nezaopatrené deti. Zomrelý musí byť občan obce.
Výška príspevku je 150 eur.
Všeobecno záväzné nariadenie je účinné od 30. 06. 2016 nájdete
na stránke www.trencianskestankovce.sk, alebo priamo na obecnom úrade.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

ˇ mám urobit’ s použitým olejom z kuchyne?
Co
Problematika použitého oleja je veľmi závažná a musím s poľutovaním skonštatovať, že v súčasnosti na väčšine územia SR nevyriešená. Vo väčšine prípadov takýto olej končí vo výlevkách, následne
v kanalizačnej sieti a znečisťuje vodu.
Ak vám v domácnosti zostane po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze rastlinný olej, nevyhadzujte ho. Zlejte ho do PET fľaše a odovzdajte na Obecný podnik služieb. Tu máme uložený zberný kontajner, do
ktorého rastlinné oleje zbierame a následne po naplnení kontajnerov odovzdávame zbernej spoločnosti. Na odovzdávanie sú vhodné:
všetky typy rastlinných olejov, ľanový, slnečnicový, repkový a pod.
Z jedného litra použitého oleja sa dokáže vyrobiť až 9 decilitrov biozložky. Aj vďaka vám sa tak olej, ktorý by skončil v odpade a ničil
životné prostredie, zmení na materiál.
Z. T.

4.

ˇ
ˇ
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA
TRENCIANSKE
STANKOVCE
OZ na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2016 prerokovalo a

zobralo na vedomie

schválilo:

-Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 3. 2016
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – zmeny súvisiacich príjmov
a výdavkov.
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období november 2015 až marec 2016

-Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
9. 3. 2016.
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – zmeny v kompetencii OZ.
- 1. predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP)
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR dňa 21. 3. 2016,
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10, Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špeciﬁcký cieľ: 1. 1. 1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov, na realizáciu projektu s názvom: „Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci
Trenčianske Stankovce“, ktorý bude realizovaný Obcou Trenčianske Stankovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. výšku maximálneho celkového spoluﬁnancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t. j v hodnote
5 % a v maximálnej sume do 25 000 Eur.
- Vklad majetku obce Trenčianske Stankovce, ako nepeňažného
vkladu do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske
vodárne a kanalizácie a.s., IČO 36302724 so sídlom v Trenčíne
v nasledovnej špeciﬁkácii majetku:
Stavba „Kanalizácia Trenčianske Stankovce – smer Selec, Zberač A5“
– kanalizačné potrubie PVC DN 300 v dĺžke 2 144 m
– kanalizačné šachty – 62 ks
Všeobecná hodnota nepeňažného vkladu do TVK, a.s. Trenčín,
predstavuje zaokrúhlene 147 990,– €.
- Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. C-KN č. :
288/3 o výmere 170 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú.Sedličná
287/2 o výmere 1316 m2, ostatné plochy, k.ú. Sedličná
288/4 o výmere 214 m2, záhrady, k.ú. Sedličná
288/1 o výmere 6403 m2, záhrady, k.ú. Sedličná
284/1 o výmere 1318 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Sedličná
448/1 o výmere 1354 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
447 o výmere 2373 m2, zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
68 o výmere 3350 m2, zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
všetky v majetku obce Trenčianske Stankovce, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
k realizácii výstavby objektu: „Bytové domy 1,2,3,4 Trenčianske
Stankovce-Za potokom k.ú. Sedličná“, stavebný objekt SO O6 VN
Prípojka-22 kW Káblová, SO 08 Rozvod NN.
Vecné bremeno spočíva v
a) zriadení a uložení elektroenergetických zariadení;
b) v užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a v akýchkoľvek iných stavebných
úpravách elektroenergetickej stavby a jej odstránení;
vyznačených v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 44566727-015/2016 zo dňa 18. 3. 2016, vyhotoviteľ Ing.
Patrik Sládek a č. 44566727-017/2016 zo dňa 21. 3. 2016, vyhotoviteľ Ing. Patrik Sládek
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Dňa 13. 6. 2016 prerokovalo a
schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
25. 4. 2016.
- Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 110 549
EUR na tvorbu rezervného fondu.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
- VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územní Obce Trenčianske Stankovce.
- zriadenie vecného bremena na pozemku C-KN parc.č. 287/5,
parc.č. 287/2, parc.č. 288/4 k.ú. Sedličná v majetku Obce Trenčianske Stankovce. Vecné bremeno spočíva v práve vstupu
a v umiestnení potrubia odvedenia dažďových vôd z komunikácií
a spevnených plôch akcie: „Bytové domy 1, 2 Trenčianske Stankovce – Sedličná“, v zmysle vydaného ÚR č. OcÚ 1087/2012-003/
Pk zo dňa 15. 11. 2012 a doplnku ÚR č.1 pod č. OcÚ 592/2013003/Pk zo dňa 11. 07. 2013.
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. C-KN č. :
288/3 o výmere 170 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Sedličná
287/2 o výmere 1316 m2, ostatné plochy, k.ú. Sedličná
288/4 o výmere 214 m2, záhrady, k.ú. Sedličná
288/1 o výmere 6403 m2, záhrady, k.ú. Sedličná
284/1 o výmere 1318 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Sedličná
448/1 o výmere 1354 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
447 o výmere 2373 m2, zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
68 o výmere 3350 m2, zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Malé
Stankovce
všetky v majetku Obce Trenčianske Stankovce, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
k realizácii výstavby objektu: „Bytové domy 1, 2, 3, 4 Trenčianske
Stankovce - Za potokom, k.ú. Sedličná“, stavebný objekt SO O6
VN Prípojka-22 kW Káblová, SO 08 Rozvod NN.
Vecné bremeno spočíva v
c) zriadení a uložení elektroenergetických zariadení;
d) v užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a v akýchkoľvek iných stavebných
úpravách elektroenergetickej stavby a jej odstránení;
vyznačených v Geometrických plánoch na zameranie vecného
bremena č. 44566727-022/2016 zo dňa 25. 05. 2016, vyhotoviteľ
Ing. Patrik Sládek a č. 44566727-017/2016 zo dňa 21. 3. 2016,
vyhotoviteľ Ing. Patrik Sládek.
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - výdavky na zlepšenie bezpečnosti stromov „Lipského lipy“ v sume 6 000 eur.
- prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Trenčianske
Stankovce, a to v k.ú. Malé Stankovce, o výmere 6 x 3 m, t.j.
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18 m2, z pozemku registra „C“ KN, k. ú. Malé Stankovce, parc.
č. 269/1 – záhrada, pre Katarínu Bočákovú, 913 11 Trenčianske
Stankovce 352, na dobu neurčitú, za nájomné 2 €/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 18 m2 ročne sumu 36,– Eur. Jedná sa o pozemok pod dočasnou stavbou garáže, bez súpisného čísla.
Osobitným zreteľom je majetkovoprávne usporiadania vzťahov pozemku pod dočasnou stavbou garáže, zosúladenie stavu skutkového s právnym.

funkcionári - starosta obce JUDr. Martin Markech a bývalá starostka obce Ing. Eva Beňovičová si splnili svoju zákonnú povinnosť
a v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
zákona č. 545/2005 Z. z. podali príslušné oznámenia verejných
funkcionárov za rok 2015.
- Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015.
- Správu audítora za rok 2015.

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o poskytovaní ﬁnančných príspevkov obce.
- Žiadosť Miroslava Janiša s manželkou, Trenčianske Stankovce 817, o úpravu územného plánu obce Trenčianske Stankovce,
v časti výhľadová komunikácia a začleňuje parcelu C-KN č. číslo
6/7 k.ú. Veľké Stankovce do funkčnej plochy „bývanie v rodinných
domoch – stav“.
- odkúpenie pozemku parc. C-KN č. č. 361/5 zastavaná plocha
o výmere 25 m2, čo je pozemok pod miestnou komunikáciou
a chodníkom v k.ú. Sedličná, od spoluvlastníkov Ing. Martina
Kudlu, PhD. a manželky Daniely Kudlovej, rod. Tanáčovej, trvale
bytom Trenčianske Stankovce 171, za cenu 1,– €, slovom: jedno
euro. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane GP,
zmluvy a návrhu na vklad hradí nadobúdateľ.

súhlasilo:
- So spoluﬁnancovaním projektu „Intenziﬁkácia triedeného zberu
v Obci Trenčianske Stankovce“ vo výške 1 660,– €.
zrušilo:
- Uznesenie č. 66/2013 zo dňa 09. 09. 2013- zriadenie vecného
bremena
- Uznesenie č. 26/2016 zo dňa 25. 04. 2016 - zriadenie vecného
bremena na pozemkoch v k.ú. Sedličná v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, k realizácii
výstavby objektu: „Bytové domy 1, 2, 3, 4 Trenčianske Stankovce
- Za potokom, k.ú. Sedličná“, stavebný objekt SO O6 VN Prípojka-22 kW Káblová, SO 08 Rozvod NN.

zobralo na vedomie :
- Správu Komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že verejní

Úplné znenie nájdete na stránke
www.trencianskestankovce.sk

OTVÁRANIE IHRISKA
V roku 2015 bola našej obci na základe žiadosti podanej starostom obce schválená z rezervy predsedu vlády SR dotácia na
výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 40 000,- eur. Ďalšie ﬁnančné prostriedky (31 318,05 eur) potrebné na výstavbu ihriska
doplatila obec z vlastných zdrojov. Pre umiestnenie ihriska bola na
základe rozhodnutia poslancov OZ vybraná lokalita Lipského park
v časti obce Sedličná.

vlády SR pre mládež a šport, pozvaných hostí, vedenia
obce, poslancov OZ
a
občanov
našej
obce sa uskutočnilo 15.4.2016. Po
prestrihnutí
pásky
Dušanom
Galisom
a Martinom Markechom,
príhovoroch
a krátkom kultúrnom
programe bolo ihrisko sprístupnené verejnosti.
Sme radi, že sa po vybudovaní ihriska podarilo rozšíriť možnosti
športovania v obci. Veríme, že ihrisko bude využívať čo najviac
veľkých i malých športovcov a že pritom budú dodržiavať prevádzkový poriadok, aby mohlo slúžiť čo najdlhšie. Ihrisko je sledované
kamerou.
O.Š.

Ihrisko sa začalo budovať v roku 2015
a jeho výstavba sa ukončila v roku 2016.
Slávnostné otvorenie tohto ihriska za
účasti Dušana Galisa, splnomocnenca
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POSTAVILI SME SI MÁJ
Stavanie mája je starobylý zvyk, niekde pretrváva, inde zasa nie.
V našej obci sme tradíciu neporušili a máj sme si postavili už 29.
apríla za účasti malých i veľkých, muziky i slova básnika.
Majestátny máj, ktorí
vyzdobili mladí hasiči, vztýčili chlapci
z OPS za spevu členov FS ROZVADŽAN
a spevom sa pripojili
i deti FS STANKOVČAN. Všeobecnú radosť umocnilo vystúpenie
SPEVÁCKEJ
SKUPINY JEDNOTY
DOCHODCOV. Báseň v podaní Gabiky SEDLÁČKOVEJ, aj vystúpenie detského FS, piesne FS Rozvadžan v nás evokovali pocity,
ktoré sme my starší zažívali vo svojom detstve či rannej mlados-

ti. Určite si mnohí z nás uvedomili, aké máme šťastie, že žijeme
v krásnej domovine, v našej peknej obci a že si dokážeme vyhradiť
aspoň chvíľu na spoločné prežívanie pokoja a šťastia.
K dobrej nálade patrilo aj malé občerstvenie, ktoré pripravili členovia Kultúrnej komisie. No a symbol života, zelený máj, tradične
postavený uprostred dediny nás bude nielen chrániť, ale pripomínať nám aj prejav úcty a žičlivosti, ktorými naša obec a ľudia žijúci
v nej oplývajú.
Ľubica Mikulášová

ˇ
ˇ OPÄT
ˇ V TRENCIANSKYCH
ˇ
’
POLOVNÍCI
HODNOTILI SVOJU CINNOST
STANKOVCIACH
Aj v tomto roku 2016 poľovníci Trenčianskeho regiónu hodnotili
svoju poľovnícku činnosť v kultúrnospoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach v dňoch 19. – 20. 3. 2016. Hodnotenie tejto
chovateľskej prehliadky s výstavou trofejí poľovnej zveri ulovenej v
poľovníckej sezóne 2015 – 2016 patrí účasťou medzi tie na ktorej
sa zúčastnilo doposiaľ najviac poľovníkov a nepoľovníckej verejnosti. Na otvorení chovateľskej prehliadky sa zúčastnil i starosta
obce Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech, ktorý nás tu
rád uvítal, z podobných akcií sa teší a verí, že i v budúcnosti sa
tu opäť stretneme, a potom predseda OMSU Uherské Hradište p.
Blahušek a taktiež zástupcovia okresných úradov. Vystavovali sme
817 trofejí. Medailových trofejí s toho bolo 62 a to 7 zlatých, 21 strieborných a 34 bronzových. Tento rok patril najväčší obdiv trofeji
jeleňa z poľovného revíru Ostrý vrch – Soblahov, ohodnotenému
na zlatú medailu 217,93 b. CIC. Táto trofej, spolu s ďalšími zlatými
trofejami nášho regiónu, nás bude reprezentovať i na celoštátnej
výstave CVPP v Nitre Agrokomplex 9. – 12. 6. 2016. U raticovej
zveri zaznamenávame nárast početných stavov i odstrelov. Avšak
početnosť srnčej zveri nám už tri roky klesá. Sú to skutočnosti s
ktorými sa zaoberajú poradné zbory a chovateľské rady a pristupujú k operatívnym opatreniam. Na poľovníkov sú vyvíjané stále
väčšie tlaky na stále vyšší lov raticovej zveri. To čiastočne spôsobuje i to, že počet dospelých, vyzretých jedincov nám postupne
ubúda. Cez to všetko sa tešíme tomu, že kvalita raticovej zveri sa
udržuje na pomerne dobrej úrovni. Chovateľskej prehliadky sa zúčastnili i deti z materskej školy i žiaci základnej školy Trenčianske
Stankovce ktoré mali z výstavy radosť a taktiež sme odpovedali na
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množstvo otázok. Vysvetlili sme im, že zver do našej prírody patrí,
že poľovníci sa o ňu jednak musia starať, v čase núdze ju prikrmovať a tiež musia početnosť zveri udržiavať na únosnej výške. Lov
zveri sa vykonáva podľa zákona o poľovníctve, za dodržiavania
daných selektívnych pravidiel, ktoré musia poľovníci dodržiavať.
Deti i žiaci sa tu prezentovali krásnymi maľbami s tematikou zveri
a prírody. Spoločne sa tešíme na ďalšie stretnutia.
Predseda poľovníckej komisie RgO SPZ a OPK Trenčín, Matečný
Daniel.
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ˇ
ŠKOLSKÝ ZVONCEK
OHLÁSIL KONIEC...
Horúce letné dni boli predzvesťou blížiacich sa letných prázdnin,
ktoré všetky deti malé i veľké s netrpezlivosťou čakali.
Kým školský zvonček odzvonil koniec školského roka, uskutočnili
sme v škole ďalšie zaujímavé podujatia.
Veľmi obľúbená je každoročná ochutnávka zdravých nátierok,
ktorú tento rok pripravili žiaci 9.A triedy. Na hodinách predmetu
svet práce pripravili v rámci projektu,Zelená škola“ päť rôznych
nátierok, ktoré mohli ochutnať všetci žiaci školy počas desiatovej
prestávky. Ochutnávka bola spojená s hlasovaním o najchutnejšiu
nátierku. Víťazstvo si získala brokolicová nátierka.
Zelená škola organizovala i ďalšie aktivity v rámci svojho
programu.
Na
tradičný
Deň
Zeme boli školské aktivity nasmerované do
dvoch oblastí. Dve vyučovacie hodiny strávili žiaci v škole a so
svojimi triednymi učiteľkami absolvovali interaktívne vyučovanie
zamerané na rôzne
environmentálne témy
(Ovzdušie, Voda, Pôda, Odpad,
Flóra a fauna). Druhou aktivitou
bolo vyčistenie rozsiahleho areálu
školy a parku pri pamätníku Jána
Lipského. 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.
Žiaci z Kolégia Zelenej školy
a krúžku Mladý ochranár navštívili hrad Beckov a prešli časť náučného chodníka Sychrov. Táto
exkurzia bola spojená so spoznávaním chránených lokalít okolia Beckova.
Žiaci 6. ročníka spolu s členmi kolégia Zelenej školy navštívili
Včelársky náučný chodník J. M. Hurbana v Kálnici. Chodník má
celkovú dĺžku 8,5 km. Počas exkurzie ich prevádzal p. Tibor Valovič, ktorý im ukázal včelíny a zároveň prakticky predviedol, ako
treba poskytnúť 1. pomoc pri poštípaní včelou.
Náučný lesík máme
od mája v areáli našej
školy, ktorý zrealizovala Mgr. Ida Lobotková
v spolupráci s Ing. Jaroslavou Vanyovou, LESNÉ HOSPODÁRSTVO
INOVEC s.r.o. za pomoci Mgr. Evy Trúnkovej a žiakov školy. Veríme, že náučný chodník
v našom lesíku bude slúžiť nielen žiakom, ale i pre informáciu občanom obce.
Srdečne ďakujeme pánovi školníkovi Miroslavovi Jančovi a predsedovi RZ Jurajovi Jančovi za pomoc pri inštalácii a vytlačení
tabúľ k stromom.
Žiačky 9.ročníka pripravili výchovno-vzdelávaciu aktivitu pre I. stupeň „Rovesnícke vzťahy“.
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Na stavaní májov
v obci sa už tradične
svojím
vystúpením
prezentujú deti z folklórneho krúžku materskej a základnej
školy, ktoré nacvičovali nové vedúce pani
Elena
Gabrišová
a Janka Bočáková.
Malých
folkloristov
sprevádzal Miško Červeňan na heligónke.
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili zážitkového vyučovania v lese Považského Inovca. Pani Ing. J. Vanyová, pracovníčka Lesného
hospodárstva Inovec s.r.o., pripravila pre žiakov zaujímavé aktivity,
v rámci ktorých si obohatili svoje vedomosti o lese. Z rozprávania
detí vyplynulo, že daná téma ich zaujala a určite prispeje k prehĺbeniu ich vzťahu k prírode.
Koncom mája sa naša
škola zapojila do dopravno-preventívnej akcie s názvom
Jablko – Citrón,
ktorej organizátorom
bol Policajný zbor
v spolupráci s Generali Poisťovňou, a.s.
Na stanovišti pri obecnom úrade polícia
spolu s „detskými hliadkami“ kontrolovala dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a dopravných predpisov.
Ďakujeme pracovníkom polície mjr. Mgr. Ivanovi Markovi, nadpráp. Bc. Marekovi Prostinákovi, podpráp. Ľubošovi Bezecnému a Ing. Zuzane Hrušovskej z poisťovne Generali za zrealizovanie tejto výchovnej akcie. Pre deti to bola určite veľká skúsenosť.
Mohli nielen monitorovať prácu policajtov, ale sa na nej aj aktívne
podieľať a získať nové vedomosti a zážitky priamo v teréne.
V utorok 24. mája sa uskutočnila v našej škole súťaž v recitácii
v anglickom jazyku Jazykový kvet. Do školskej súťaže po triednych kolách postúpilo 23 žiakov 5. až 7. ročníka. Cieľom súťaže
je zvýšiť záujem žiakov o cudzie jazyky, rozvíjať aktívne jazykové
zručnosti a interpretačný talent. Po prednese básní mali žiaci možnosť ochutnať pravý anglický čaj s „kvapkou mlieka“, typické anglické sušienky a obľúbené cukrovinky marshmallow. Netradičné
pohostenie pre ne pripravili vyučujúce anglického jazyka.
Naša škola sa opäť zapojila do medzinárodného projektu „Noc
s Andersenom“. Netradičný večer i noc v triedach sa rozhodlo
stráviť takmer 80 detí z 1. stupňa a 12 žiakov z 2. stupňa, ktorí pripravili krátky program pre svojich mladších spolužiakov.
Ďakujem pani učiteľkám a pani kuchárkam za chutné raňajky, ktoré pripravili.
Úprimné poďakovanie patrí pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, ktorý získal pre školu 4.290 eur na vybavenie
telocvične po vypracovaní „Rozvojového projektu zameraného na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy“.
Aj jún sa niesol v znamení zaujímavých aktivít.
2. júna pripravili príslušníci Policajného zboru v pôsobnosti
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne a Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pre žiakov ško-
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ly a deti z materskej školy nevšedné a napínavé dobrodružstvo
v podobe praktických ukážok ich práce pri ochrane obyvateľstva
a majetku pri páchaní trestnej činnosti alebo rôznych nešťastiach, akými sú dopravné nehody alebo prírodné pohromy.
Okrem nezabudnuteľných praktických ukážok si mohli žiaci zblízka
pozrieť a vyskúšať používanú výstroj a techniku, príslušníci oboch
zborov ochotne zodpovedali množstvo zvedavých otázok detí.
Veľké poďakovanie
chceme vyjadriť mjr.
Mgr. Ivanovi Markovi, pplk. JUDr.
Pavlovi Kadlečíkovi, Ing. Radoslavovi
Koprivňanskému
a všetkým, ktorí sa
na organizovaní a realizácii ukážok súčinnostného cvičenia
podieľali a pripravili tak deťom jeden z nezabudnuteľných zážitkov
ako súčasť osláv Medzinárodného dňa detí.
3.júna sme v areáli našej školy zorganizovali oslavy MDD v spolupráci s obcou a kultúrnou komisiou. Pre viac ako 200 detí a žiakov
pripravili pani učiteľky základnej školy 10 stanovíšť. Pre najmenších pani učiteľky z materskej školy pripravili veľmi zábavné a súťažné úlohy v telocvični školy. Za šikovnosť dostali deti výtlačky
a tie si potom vymenili za sladkosti, ktoré zakúpila obec a rôzne
vecné odmeny od sponzora pána Petra Ľahkého z Potravín NICOL. V mene všetkých detí veľmi pekne ďakujeme. Veľké poďakovanie za výborné lekvárové buchty patrí pani kuchárkam zo
školskej jedálne a za osviežujúce nápoje rodičovskému združeniu. Deti tiež potešila cukrová vata, ktorú si mohli zakúpiť pred
vchodom do budovy. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám
a členke kultúrnej
komisie za organizáciu a prípravu atraktívneho popoludnia,
pánovi
starostovi
JUDr.
Markechovi
a obci Trenčianske
Stankovce.
Medzi najvýznamnejšie školské športové súťaže nesporne patria
Majstrovstvá školy v ľahkej atletike. V piatok 10. júna bojovali
o tituly majstrov školy žiaci v 4 disciplínach. Do súťaží sa zapojilo
82 žiakov z 5. - 9. ročníka. Výsledky tohtoročných majstrovstiev:
Beh na 500 m
Mladšie žiačky
1. Alžbeta Švecová, 6.B
2. Soﬁa Malovcová
3. Klaudia Letková

Staršie žiačky
1. Barbora Kucháriková
2. Alexandra Behranová
3. Nikola Fábiková

Beh na 800 m
Mladší žiaci
1. Denis Pazdera
2. Adam Ondrášek
3. Matúš Chudý

Starší žiaci
1. Martin Balaj
2. Šimon Bujný
3. Timotej Kadlec

Šprint na 60 m
Mladšie žiačky
1. Alžbeta Švecová
2. Aneta Sládková
3. Viktória Balušková

Staršie žiačky
1. Kristína Panáková
2. Pavlína Gunárová
3. Hana Ďuržová

9.

Mladší žiaci
1. Adam Peter
2. Denis Pazdera
3. Adam Ondrášek
3. Patrik Ondriška

Starší žiaci
1. Gabriel Vašek
2. Martin Balaj
3. Jakub Janíček

Hod kriketovou loptičkou
Mladšie žiačky
1. Natália Rozvadská
2. Vanesa Panáková
3. Martina Vlková

Staršie žiačky
1. Kristína Panáková
2. Barbora Kucháriková
3. Hana Ďuržová

Mladší žiaci
1. Adam Ondrášek
2. David Bulko
3. Martin Januška

Starší žiaci
1. Erik Hudec
2. Patrik Ondriška
3. Jakub Janíček

Skok do diaľky
Mladšie žiačky
1. Natália Rozvadská
2. Soﬁa Malovcová
3. Alžbeta Švecová

Staršie žiačky
1. Pavlína Gunárová
2. Barbora Kucháriková
3. Diana Bujná

Mladší žiaci
1. Adam Peter
2. Adam Ondrášek
3. David Bulko

Starší žiaci
1. Adrián Malých
2. Patrik Ondriška
3. Gabriel Vašek

Každoročne škola organizuje zber papiera. Najaktívnejší žiaci boli
odmenení cenami zakúpenými obcou a z ﬁnančných prostriedkov
zo zberu. Ďakujeme pánovi starostovi JUDr. Markechovi a OBCI
Trenčianske Stankovce.
Posledný júnový štvrtok si žiaci odniesli vysvedčenia za celoročnú
prácu.
Z 359 žiakov:
 samé jednotky malo 82 žiakov,
 prospelo s vyznamenaním 77 žiakov,
 prospelo veľmi dobre 81 žiakov,
 prospelo108 žiakov,
 7 žiakov bude robiť opravné skúšky,
 1 žiak bude opakovať ročník
 3 žiaci boli neklasiﬁkovaní,
 14 žiakov dostane pochvalu riaditeľky školy,
 56 žiakov pochvalu triedneho učiteľa,
 8 žiakov napomenutie triedneho učiteľa,
 6 žiakov pokarhanie triedneho učiteľa,
 6 žiakov pokarhanie riaditeľky školy,
 7 žiakov bude mať zníženú známku zo správania 2. stupňa,
 4 žiaci zníženú známku zo správania 3. stupňa.
Všetkých 40 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané
stredné školy a učilištia. 4 žiaci z 5.ročníka budú pokračovať na
gymnáziách, 1 žiačka z 8. ročníku na bilingválnom gymnáziu. Prajem im všetkým veľa úspechov na novej ceste za vzdelaním.
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 nebolo toho
málo, čo pre žiakov robili.
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Ďakujem i prevádzkovým pracovníkom a pracovníčkam školskej jedálne, bez nich by chod školy nebol možný. 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 – Ing. Jaroslavovi Betákovi, predsedovi rodičovského združenia p. Jurajovi Jančovi
a rade rodičov, sponzorom p. Dušanovi Pevnému – MONOLIT
Trenčín, 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, Koprivňanský Peter, Kadlečík Ľuboš,
Mano Roman, Bc. Mináriková Ivana , Ing. Ollerová Jarmila, Ing.
Oller Dalibor, Ing. Ďuďák Martin, Mgr. Lobotková Ida, Mgr. Mikušincová Zuzana, Chochlíková Gabriela, Ing. Striežencová Marti-

na, Mgr. Hatlasová Miriam, Bogárová Zuzana, Bočák František,
Komorovský Ladislav, Ing. Luptáková Alica, Ing. Gažo Vladimír,
Hrušovský Branislav, Ing. Bučková Valéria, Mgr. Ďuďáková Lenka, Jančo Miroslav, Baková Zdenka, Mgr. Petrová Miriam, Mgr.
Svatíková Monika, Mgr.Trnavská Gabriela, Mgr. Mayerová Ivana,
Mgr. Humeníková Jarmila, Mgr. Sýkorová Darina, Bučková Ivana,
Mgr. Bohušová Katarína, Medvedíková Marta, Haško Michal, Ing.
Martinková Gabriela, Dobiašová Galina, Kmeťová Alena, Bc. Ďurišová Soňa, Porubanová Anna, Jančo Juraj, Srnec Tibor, Barišová
Alena, Divincová Martina, Bc. Vachánková Martina, Jančová Eva,
Ľahká Dagmar, Mojžišová Jarmila, Slobodová Ľubica.
Za ich podporu im ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Na záver želám nám všetkým veľa slnečných prázdninových dní
a krásne zážitky. Vy, milé deti a žiaci, užite si prázdniny v zdraví, nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste, ani vo vode, ani na
cestách, buďte hrdinami tam, kde Vás niekto blízky, či neznámy
potrebuje.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

ˇ MATIEK
DEN
Chcela by som vyriecť mame niečo veľmi krásne,
čo sa nepomestí do slov žiadnej básne.
Chcela by som vyriecť slová veľkej vďaky,
ale mi to nejde, život je už taký...
Slovo sa mi zdráha, po srdci sa skĺza,
miesto básne spadne čistá vďaky slza.
Dňa 8.mája o 15. hod. bolo v SD cítiť dotyk mamy - v programe od
detí z FS Stankovčan a ZŠ - pod vedením pp. Bočákovej, Gabrišovej, Letkovej, Svatíkovej, Obdržálovej, detí z MŠ - pod vedením
p. Mojžišovej a p. Jančovej, hre mladých mužov s husličkami - Viliama, Jakuba, Róberta, v básni v podaní p. L. Mikulášovej, v piesňach HS Radovanka a v príhovore starostu obce JUDr. Martina
Markecha.

Najmä v dnešnom hektickom čase je pripomienka tohto sviatku
veľkou základňou do budúcnosti. Mama je najväčší prístav, do
ktorého sa človek môže vrátiť aj z tej najväčšej diaľky. Mama je
ostrov nekonečného pohladenia a lásky. Ak si myslíte, že sú to len
veľmi jednoducho povedané slová, zatvorte oči a pozrite sa späť
do svojho detstva. Možno tam uvidíte seba a ruky, ktoré vás nikdy
nenechali spadnúť.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim i členom kultúrnej komisie za
krásny májový deň a ľudský dotyk s mamou.
Tá, ktorá ma pod srdcom nosila, Tá, ktorá sa tak veľmi trápila, keď
som sa rodila. Ty jediná si sa po nociach pre mňa budila, pri zlom
sne si ma bozkom tešila. Ďakujem Ti za lásku, ktorú mi ešte stále
dávaš, za to, že o mňa aj v dospelosti strach mávaš. Ľúbim Ťa!
Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová

KNIHY NA LETO
A zasa prichádza čas, kedy sa môžeme viac venovať svojim záľubám, koníčkom, trochu spomaliť v období prázdnin a dovoleniek.
Verím, že mnohí z vás budú hľadať chvíľu a miesto, aby relaxovali
s knihou v ruke. Prinášame informáciu o dokúpených tituloch, ale
aj odporúčanie po akej knihe by ste mohli siahnuť.
NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI:
PRE DOSPELÝCH:
ZVLÁŠTNY PRÍBEH, Gillerová K.; TIENE MINULOSTI, Pastoreková A.; REBELKA, Pronská J.; GREY, 5O. odtieňov očami Greya;
KARTY NA STOLE, Christie A.; SMEROVAŤ VYŠŠIE, Carson
B.; ŠTVRTKY V PARKU, Boydová H.; VÔŇA NEBA, Ondriová I.;
NEŽNÁ FATAMORGÁNA, Dán D.; KEĎ HITLER BRAL KOKAÍN A
LENINOVI UKRADLI MOZOG, Milton G.
PRE DETI A MLÁDEŽ:
NÁDHERNÉ TVORY, Garcia, Stohl; KÝM HVIEZDY SVIETIA,
Bhujur R.; LOVCI PRÍZRAKOV, Funke K.; PATSY - PES Z ÚTULKU, Havelková S.; STRATENÝ KĽÚČIK, Bieliková M.; ODVÁŽNI
KAMARÁTI, Kaminská R.; RYŠAVKA POD HVIEZDAMI, Hrachovcová M.
NÁUČNÁ LITERATÚRA:
VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA A SLOVÁKOV, Segeš Vl.; POVESTI A INÉ ZVESTI O HRADOCH, Matúšková R.;. 25O RECEPTOV PRE ZDRAVIE, kolektív autorov

Ak sa chcete schladiť v horúcich dňoch, siahnite po osvedčených
krimipríbehoch severských autorov. Určite vás nesklamú, napríklad Jaskynný muž či Až na samé dno od Horsta J. L., osvedčený
Nesbo, ale aj Krotiteľ Lackbergovej Camily. Ak milujete sci ﬁ a fantasy, potom je tu Glukhovsky D. a jeho Metro 2035, či Gerge R.R.
Martin a Hostina pre vrany, či Búrka mečov. Pokiaľ chcete osvedčenú klasiku, jednoducho navštívte našu knižnicu. Ručím vám, že
neodídete s prázdnymi rukami.
Naďalej máte možnosť využívať POLIČKU ODLOŽENÝCH KNÍH
vo vestibule budovy Obecného úradu. Knižnica prijíma aj knihy
darované. Zdôrazňujem, že knihy musia byť nepoškodené. Niektoré zaevidujeme v našom knižnom fonde a s niektorými sme už
potešili ľudí v nemocnici, alebo aj priamo na ulici. Skutočne som
zažila úžasnú radosť a vďaku, ktorú aj touto cestou tlmočím tým,
ktorí prispeli knižnou zbierkou.
PRÁZDNINY V KNIŽNICI:
V júli každú stredu program pre deti v čase 10,00 - 12,30 hod.
(okrem dovolenky).
Odporúčam rodičom vopred sa informovať o pobyte detí v knižnici.
O ďalších aktivitách knižnice budeme informovať priebežne.
Želám všetkým nádherné leto, príjemnú regeneráciu síl a hlavne
úžasný čitateľský zážitok s knihou!
Vaša Ľubica Mikulášová
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NÁŠ MALÝ VELKÝ
TALENT
Miško Červeňan, ako 9 ročný samouk, má vlastný štýl a osobitý prejav.
Začiatkom júna sa zúčastnil súťaže
v hraní na ozembuch - “Kopaničiarsky ozembuch”, konanej v Miškech
Dedine. Miško, spomedzi 14 súťažiacich bez rozdielu veku, obsadil 2.
miesto. Popri tom zaspieval a zahral
na harmonike, čím si vyslúžil nadšené ovácie a veľký obdiv všetkých
divákov. Je to talent, ktorý pri podpore a zdokonaľovaní sa, bude dlho
prezentovať nielen seba, ale aj našu
obec. A je skutočne vzorom svojim
rovesníkom, ako využiť dar, ktorého

sa mu dostalo a hlavne, ako príjemne a prospešne tráviť voľnočasové aktivity.

NOC S ANDERSENOM
Obecná knižnica v našej obci sa aj v tomto roku zapojila do medzinárodného podujatia na podporu detského čítania. V piatok,
1. apríla 2016, sme začali v tunajšej Základnej škole J. Lipského
besedou pre žiakov prvého stupňa so spisovateľkou Silviou HAVELKOVOU. Deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o práci spisovateľa, o tom ako sa rodí kniha i o láske ku nej. V podvečerných
hodinách sa utáborilo medzi knihami v našej obecnej knižnici
sedemnásť malých spáčov. Prostredníctvom miestneho vysielania
sme informovali občanov o podujatí (vysiela rádio ANDERSEN).
Všetci zúčastnení sme zažili úžasnú chvíľu s pani Danicou Loviškovou, ktorá pútavým spôsobom oboznámila deti s históriou a
formou ex-librisov. Naše deti prejavili skutočný záujem o tému. Ich

talent sa prejavil vo vlastných prácach na ex-librisoch. Po ďalších
rôznych aktivitách nám na dobrú noc zahralo husľové duo Róbert
a Michal a potom sme sa už započúvali do príbehu Malého princa,
ktorý vysielalo rádio Regina.
Poniektorým sa očká zatvárali, iní ešte dlho buntošili a veruže nad
ránom, keď nás budil náš maskot „liliputánsky kohútik“ Paľka Klinčúcha, mnohí sme sa čo najviac zavŕtali na lôžku. Ráno nás však
čakala rozlúčka s prísľubom, že o rok knižnica vo svojich priestoroch určite privíta ďalších nocľažníkov. Bolo totiž zaujímavé spať
v objatí mnohých hrdinov z knižných príbehov. Nad nami sa vznášal duch malej morskej víly a všetci sme si darovali to najlepšie čo
nosíme vo svojom srdci.
Ľubica Mikulášová

3D LUKOSTRELECKÉ PRETEKY
Keď sme v sobotu 2. 7. 2016 o 21,30 hod. odstraňovali zo stĺpov
šípky s označením 3D, oslovili ma dvaja spoluobčania: „Celý deň
rozmýšľame, čo znamená to 3D.“ Čo to znamená? 3D lukostrelecké preteky. Prečo 3D? Pretože lukostrelci strieľajú na trojrozmerné
terče, ktorými sú makety zvierat v životnej veľkosti. A prečo boli po
dedine rozvešané šípky? Mali doviesť 136 lukostrelcov zo všetkých kútov Slovenska a Čiech na Betlehem. Prečo práve na Betlehem? Pretože v lesoch okolo chaty na Betleheme bola vykolíkovaná trať 8. kola Slovenského pohára v 3D lukostreľbe. A výsledky?
Tu sú tie najlepšie - medailové:
1. miesto: Samuel Chrastina - tradičný dlhý luk - kadet
1. miesto: Róbert Polhorský - reﬂexný luk - kadet
2. miesto: Lenka Liptáková - reﬂexný luk - deti
2. miesto: Ľubomír Novák - olympijský luk - muži
3. miesto: Janka Husáriková - jazdecký luk - ženy
Blahoželáme!
Čo dodať? Slovenský pohár je po Majstrovstvách Slovenska dru-

hou najvyššou lukostreleckou republikovou súťažou. V sobotu
2. 7. 2016 členovia TJ Sokol Trenčianske Stankovce uskutočnili
historicky prvýkrát takúto súťaž v obci Trenčianske Stankovce.
A na záver? Už len poďakovať:
- starostovi obce JUDr. Martinovi Markechovi za ústretovosť pri
organizácii a veľmi pekný príhovor pri otváraní pretekov, v ktorom
všetkým účastníkom predstavil našu obec;
- starostke TJ Sokol Trenčianske Stankovce Mgr. Ľubici Naďovičovej za srdečné slová na úvod a dôstojné ukončenie súťaže odovzdaním medailí a cien;
- všetkým členom TJ Sokol Trenčianske Stankovce a rodičom, bez
aktívnej pomoci ktorých by sa akcia nemohla uskutočniť;
- trénerovi Mgr. Petrovi Hirjakovi za prípravu lukostrelcov a vytýčenie trate.
Ak v budúcnosti uvidíte po dedine rozvešané šípky s nápisom 3D,
nasledujte ich. Privedú vás medzi nás - nadšencov lukostreľby.
PaedDr. Miroslava Chrastinová

STARŠÍ ŽIACI OŠK NA TURNAJI V PRAHE
Keď sa starší žiaci po jesennej časti súťaže IV. ligy usadili na 1.
mieste tabuľky, rozmýšľali sme, ako sa im za ich výkony a aj za
zodpovedný prístup odvďačiť a tiež ich naštartovať do ﬁnišu jarnej
časti tak, aby si toto postavenie udržali. S nápadom zobrať ich na
veľký medzinárodný turnaj prišiel Števo Šmatlák a my sme sa toho
chytili. Z množstva ponúk, ktoré nám pripravil, sme si vybrali Prahu, kde sa konal Strahov Cup s účasťou 130 tímov z celej Európy.
Po niekoľko mesačných vybavovačkách sme v piatok 13. mája
ráno vyrazili smer Praha. Chalani s trénermi sa ubytovali v hoteli A & O Praha Střížkov, v ktorom bola ubytovaná väčšina tímov.
V sobotu ráno sme sa metrom presunuli na ihrisko Motorlet Praha,

11.
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kde sme hrali po oba dni. V prvý deň chalani odohrali 3 zápasy a to
s Dánmi, Nemcami a Rakúšanmi. Chalanom hra nešla tak, ako
sme ich vídali v domácej súťaži, chýbali im skúsenosti z takéhoto
podujatia a taktiež súperi boli kvalitní. Prehrali sme všetky tri zápasy rovnako 0 : 3. V nedeľu na tom istom ihrisku chlapci odohrali
ešte dva zápasy, ale ani v tých nedokázali súperov zdolať, i keď
ich hra sa podstatne zlepšila. Dieru do sveta síce neurobili, ale

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.3.2016 do 30.06.2016

VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Ján Procházka
č. 131
Oliver Záhumenský č. 353
Juraj Moško
č. 327
Vanesa Chudá
č. 853
Mateo Poruban
č. 138
Hana Chochlíková č. 427
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Jozef Fraňo a Lucie Blahová
Michal Ježík a Erika Mahríková
Jakub Jurík a Petra Sedláčková
Jozef Bolech a Želmíra Klinčuchová
Ivan Horniak a Silvia Tanáčová
Rudolf Kašík a Lenka Hašková
Igor Škára a Martina Vachánková
Ladislav Šenkery a Anna Rolínová
Róbert Berko a Miroslava Opatovská
Blahoželáme a želáme veľa šťastia, lásky
a vzájomného porozumenia!
PRISŤAHOVALI SA
Ing. Sidonia Korienková
Martin Mihálik
Katarína Hlobeňová
+ synovia Šimon a Tomáš
Peter Čakloš
Renáta Krajčovičová
+ synovia Marek a Matej
Ľuboš Hovorka
Hana Hovorková + synovia Filip a Jakub
Marián Bartišek
Erika Ježíková
Mário Mikuš
Lenka Pagáčová
Patrícia Seilerová
Monika Duvačová
Ivan Horniak
Bc. Igor Škára
Mária Adamčiová
Ing. Miroslava Berko
ODSŤAHOVALI SA
Mgr. Erika Hrnčárová-Vachánková + deti

v žiadnom prípade sa za svoj výkon nemusia hanbiť. Odniesli si
z turnaja niečo, čo im už nikto nevezme - prvú skúsenosť z veľkého medzinárodného turnaja a zistili, že to, čo u nás stačí, je v medzinárodnom meradle málo. Doma v jarnej časti zabrali, vyhrali
všetky zápasy a stali sa majstrami IV. ligy, čo sa v tejto vekovej
kategórii podarilo po 19 rokoch.
Radovan Siva

Nikolas a Izabela
Michal Brudňák
Mgr. Marta Brudňáková
Mgr. Mária Godovičová + synovia
Benjamín a Tobiáš
Monika Mrákavová
Slavomír Jaščur
Zuzana Šteffánková + dcéra Eliška
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Igor Hudec
vo veku 42 rokov
Jozef Bočák
vo veku 55 rokov
Eva Hladká
vo veku 91 rokov
Magdaléna Janišová vo veku 89 rokov
Daniela Bradáčová
vo veku 43 rokov
Anna Ďurišová
vo veku 75 rokov
Česť Vašej pamiatke, odpočívajte
v pokoji!
JUBILANTI
94 rokov – Pavlína Zahumenská
92 rokov – Oľga Cibulíková
91 rokov – Jozef Chudý
85 rokov
Jozef Schery
80 rokov
Jozef Zahumenský
Anna Dobiašová
Mária Miškechová
Anna Sedláčková
Karol Minárik
Ján Chudý
75 rokov
Mária Kamasová
Anna Kukučová
RsDr. Ján Pevný
Ján Kadlečík
Verona Pevná
70 rokov
Jozef Zlatoš
Dušan Haško
Emília Petrová
Žoﬁa Repková

Veronika Ľahká
Emília Manová
Lidka Škúciová
Dušan Ľahký
Rudolf Šulek
Anna Sabadková
65 rokov
Mária Sopoligová
František Mutňanský
Anna Hudecová
Marta Hrušovská
Jozef Porubský
Jozef Kutaj
Elena Križanová
Mečislav Rychlý
Božena Vaculová
Viera Hladká
Anna Húdeková
Jolana Sládková
Ján Vachánek
Ján Ďuriš
Eva Tanáčová
Janka Kurtišová
60 rokov
Zdenko Minárik
Božena Husárová
Ján Breznický
Terézia Bezunková
Mária Kurtišová
Marta Medvedíková
Anna Porubská
Danka Vidláková
Anna Cibulíková
Rudolf Červeňan
Zuzanna Tanáčová
Ing. Jaroslav Mojžiš
Ing. Sidónia Korienková
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!

ŠTATISTIKA k 30. 06. 2016
Počet obyvateľov spolu: 3.256
z toho muži
1.604
ženy
1.652
D.Z.
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