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Vážení spoluobčania!
Zo srdca Vám všetkým želáme, aby ste: zabudli na starosti všedných dní, naplno pocítili čaro Vianoc,
radostne ich oslávili s blízkymi a v zdraví privítali Nový rok 2017.
Redakčná rada Stankovského informátora

VIANOČNÝ KONCERT – 11. ROČNÍK
11.ročník tradičného Vianočného koncertu sa začal v Spoločenskom dome 11.12.2016 o 17. hod. Tento rok to bol netradične koncert s jediným účinkujúcim – dychovou hudbou Trenčianska dvanástka.
Po úvodnej piesni koncert otvorila Ľubica Mikulášová. Potom
sa početnému publiku prihovoril JUDr. Martin Markech, starosta obce. Po jeho vianočnom príhovore javisko viac ako hodinu
patrilo dychovej hudbe Trenčianska dvanástka. 12 muzikantov,
2 speváčky a jeden spevák predviedli niekoľko programových
blokov pretkaných sprievodným slovom. Známe koledy sa striedali so slovenskými a českými vianočnými piesňami a orchestrálnymi skladbami. Všetky sa publiku páčili, čo dávalo
najavo častým potleskom. Poslednou piesňou programu bola
ako tradične asi najobľúbenejšia vianočná pieseň Tichá noc. Po
búrlivom potlesku dychová hudba zaspievala ešte raz pieseň
z programu podľa výberu publika. Bola ňou pieseň Aleluja. Tá
dala bodku za celým koncertom.
Sprievodnými podujatiami Vianočného koncertu boli: podávanie punču, burza žiakov ZŠ; predaj oblátok, sladkého a slaného
vianočného pečiva a predaj dekorácií.
Ďakujeme dychovej hudbe Trenčianska dvanástka za krásny
adventný koncert, publiku za jeho pozorné sledovanie a organizátorom za prípravu.
Oľga Šmatláková

MIKULÁŠ
A po roku je tu zas - čert, anjel aj Mikuláš. Vonku slnko skoro
zapadá, do okna tma sa tíško vkráda. Kde si Sv. Mikuláš? Zbadám ho, či nezbadám? Čižmičky mám nachystané - nezačujem
niekde koč či sane? Celý deň som dobrý bol, doma mamke
pomohol. Na sladkosti už sa teším, veď Ty vždy mi dary nosíš.
Cukríky by som chcel, rýmovačku som si preto vymyslel. Pod
okienkom zvečera, ktosi ťuká, nazerá. Biela brada až po pás jáj veď je to Svätý Mikuláš!
Dňa 4.12.2016 o 14.30 hod. pripravila Obec Trenčianske
Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou Mikulášsku akciu.
Začala sa rozsvietením vianočného stromu Mikulášom, ktorý
prišiel s početnou družinou anjelov i čertov. V Spoločenskom
dome boli prichystané sladké odmeny pre všetky dobré deti za
básničky a pesničky. Pre tých dobrých košík dobrôt - pre nezbedných k tomu čierny uhlík.

Už je zima, už prichádza ten vianočný čas, Mikuláš už deťom
dary rozdal zas. S družinou prišiel aj sem k nám, na budúci
rok ho snáď opäť privítam! Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová

Milí Stankovčania,
ani sme sa nenazdali a opäť sa blížia najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.
Všade je už cítiť čarovnú vianočnú atmosféru, v mnohých rodinách už prebiehajú prvé prípravy na tento krásny
sviatok, či je to výzdoba vianočných
stromčekov, predvianočné upratovanie alebo príprava voňavých dobrôt.
Nielen dospelí sa tešia, že si aspoň
nachvíľku odpočinú od každodenného stresu a naberú nové
sily do ďalšieho obdobia, ale najmä malé deti sa už nevedia
dočkať, či sa v ich veľký deň naplnia ich túžby a nájdu si pod
vianočným stromčekom to, čo si tak veľmi želali.
Blíži sa však aj koniec roka, a preto je tu opäť príležitosť na
to, aby sme si zhrnuli, čo sa v tomto roku v našej obci udialo.
Spomeniem len tie najdôležitejšie investičné akcie.
Na úvod musím povedať, že čo sa týka rozpočtu na rok
2016, podarilo sa nám splniť takmer všetko, čo sme si v rámci
kapitálových výdavkov (investícií) naplánovali. Samozrejme sa
vyskytli aj veci, s ktorými sa v rámci rozpočtu nerátalo a bolo
nutné alebo prospešné pre obec, aby sme ich zrealizovali.
Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, že
dokázali promptne a konštruktívne zareagovať na situácie, ktoré sa počas roka vyskytli a ktoré bolo nutné riešiť. Je potrebné
spomenúť aj to, že prípravná fáza niektorých projektov trvá niekedy aj 6 a viac mesiacov. Zákony v našej krajine sú také, aké
sú a brzdia nás v rýchlejšej realizácii naplánovaných akcií. Ako
príklad môžem uviesť projekt vybudovania chodníka na štátnej
ceste okolo zvonice v časti obce Sedličná, pri ktorom po vyhotovení projektovej dokumentácie nasledovala zdĺhavá fáza
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela a vzhľadom
na veľký počet účastníkov konania ešte zdĺhavejšie územné
a stavebné konanie.
Poďme však už na konkrétne akcie uskutočnené v roku
2016. V decembri minulého roka som v Stankovskom informátorovi písal, že sa uvažuje o spoluﬁnancovaní opravy časti miestnej komunikácie v časti obce Rozvadze popri zvonici.
Vzhľadom na dĺžku daného úseku a 3-metrovú šírku danej komunikácie, pričom obec mala zaﬁnancovať v jednej časti cesty
1,5 m a v ďalšej časti len 1 m asfaltovania komunikácie, sme
tento plán spoluﬁnancovania vo výške 5 625 € s DPH zrealizovali. Najväčšou investičnou akciou v tomto roku bola rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v časti obce Malé
Stankovce popri evanjelickom kostole, a to v sume 96 807,37
€ s DPH. V rámci tejto akcie sa vybudovalo aj parkovisko pred
evanjelickým kostolom. Následne po dokončení týchto dvoch
vyššie spomenutých akcií sme pristúpili na zjednosmernenie
daných miestnych komunikácií, čo vyvolalo a ešte stále vyvoláva búrku nevôle niektorých občanov. Viacerí ľudia mi volali,
že čo to má znamenať, alebo som sa dočítal v nemenovanom
časopise, že nie je ľahké sa k určitým miestam dostať. Tak
prečo vlastne došlo k zmene dopravného značenia a vznikli
v daných častiach jednosmerky? Odpoveď je jednoduchá, je
to bezpečnosť cestnej premávky. Ani v jednom prípade nespĺňa cesta parametre obojsmernej komunikácie. Občania veľmi
dobre vedia, že napr. v Rozvadzoch okolo zvonice má miestna
komunikácia šírku len 3 m a práve miesto pri zvonici je veľmi
neprehľadné a taktiež na niektorých úsekoch sa autá vôbec
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neobídu. Nedostatočná šírka pre obojsmernú premávku je aj
pri evanjelickom kostole po oboch stranách malostankovského
potoka. Aby sa protiidúce osobné autá obišli, musel jeden z vodičov vyjsť na chodník. Je potrebné k tomu povedať aj to, že
k danej zmene sa vyjadroval aj okresný dopravný inšpektorát
Trenčín, ktorý k projektu zmeny dopravného značenia nemal
žiadne pripomienky, teda ho odobril. Dúfam, že tí ľudia, ktorí
nepripúšťajú túto zmenu a stále ju ignorujú, sa časom s daným
stavom stotožnia.
Ďalšou investičnou akciou bolo dokončenie rekonštrukcie
miestnej komunikácie okolo požiarnej zbrojnice v časti obce
Veľké Stankovce vo výške 34 742,40 € s DPH a rekonštrukcia
chodníka v asfaltovom prevedení vo výške 34 511,89 € s DPH.
V blízkosti požiarnej zbrojnice boli na základe sťažností a požiadaviek ľudí namontované na miestnej komunikácii dva spomaľovacie retardéry. Pevne verím, že sa situácia s vodičmi
absolútne nerešpektujúcimi maximálnu povolenú rýchlosť na
danom úseku podarila týmto opatrením v čo najväčšej miere
vyriešiť.
Veľmi dôležitou investičnou akciou, ktorá sa dokázala koncom novembra zrealizovať, bola výstavba chodníka na ceste III/1878 v časti obce Sedličná (popri zvonici, resp. bývalej
lekárne) vo výške 32 645,76 € s DPH. Na tomto úseku boli
chodci dlhodobo vystavovaní veľkému nebezpečenstvu a som
veľmi rád, že sa po dlhej a zložitej prípravnej fáze tento chodník podarilo vybudovať. Je pravda, že pri realizácii sa vyskytlo
vzhľadom na rôzne výšky vstupov jednotlivých občanov na ich
pozemky mnoho problémov a vznikali aj napäté a emotívne
situácie, ale myslím si, že sme nakoniec spolu s dotknutými
občanmi našli čo najlepšie riešenie prospešné pre obe zainteresované strany. Okrem toho sme na danom úseku presadili
zmenu dopravného značenia, vďaka ktorému majú motorové
vozidlá nad 12 ton zakázané prechádzať daným úsekom.
Keď sme už pri chodníkoch, je potrebné spomenúť rekonštrukciu povrchu chodníkov v asfaltovom prevedení od ﬁrmy
Vašek (bývalá pekáreň, neskôr cukráreň a mäsopriemysel)
v časti obce Sedličná po lekáreň. Daná akcia bola vysúťažená v celkovej hodnote 82 224,72 € s DPH. V rámci danej akcie som odmietol prevziať rekonštrukciu úseku od rodinného
domu č. 265 po rodinný dom č. 254 a pred domami č. 219
a 220 vzhľadom na nekvalitne prevedené zhotovenie. Suma
za tento úsek nebude zhotoviteľovi vyplatená až dovtedy, kým
tento úsek zhotoviteľ nezrekonštruuje v potrebnej kvalite. Na
základe dohody so zhotoviteľom sa bude tento úsek vzhľadom
na počasie opravovať až na jar roku 2017. Na margo asfaltových chodníkov som sa stretol s otázkami ľudí, prečo sme sa
nerozhodli pre zámkovú dlažbu. V danom prípade sa rekonštrukcia s asfaltovým povrchom javila ako podstatne lacnejšia
verzia, keďže sa vo väčšine úsekov využil zachovalý betónový
podklad, ktorý by sa v prípade voľby zámkovej dlažby musel
vybúravať a vytvoriť nový podklad pod zámkovú dlažbu, čím
by vznikli neprimerane vysoké náklady. Navyše si treba uvedomiť, že pod chodníkom v Malých Stankovciach tečie Malostankovský potok a narušenie betónového základu by nebolo šťastným riešením. Bola mi položená aj otázka, či sa bude
v budúcom roku rekonštruovať aj chodník na opačnej strane
cesty. Odpoveď je nie. Značná suma peňazí však bude v rámci
rozpočtu na rok 2017 vyčlenená na rekonštrukcie miestnych
komunikácií a chodníkov v Sedličnej a Veľkých Stankovciach.
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Je potrebné pochopiť, že každá rekonštrukcia je veľmi nákladná záležitosť a nie je možné opraviť všetky časti obce naraz.
V neposlednom rade spomeniem aj veľmi peknú rekonštrukciu zvonice v časti obce Sedličná vo výške 5 808,38 €, ktorá
už bola v dosť zdevastovanom stave, odborné ošetrenie dvoch
chránených stromov Lipského lipy vo výške 5 700 € s DPH,
pozostávajúce z ozdravného rezu ako aj výmeny zastaranej
väzby koruny stromov, investíciu do detských ihrísk vo výške
10 587,60 €, ktorá pozostáva z doplnenia dvojhojdačky do Parku J. Lipského, doplnenia kombinovanej zostavy na detskom
ihrisku v Rozvadzoch (oddychové centrum) a doplnenia hojdačky a kombinovanej zostavy na detskom ihrisku na hornom konci
vo Veľkých Stankovciach, ktoré bude zároveň oplotené z dôvodu bezpečnosti kvôli blízkosti hlavnej cesty a investíciu do
rozšírenia verejného osvetlenia na Predhoštákoch. V roku 2017
sa doplní verejné osvetlenie aj na úseku popri dome služieb
v Malých Stankovciach, keďže daný úsek nie je v súčasnosti
dobre osvetlený.
V roku 2016 obec podala niekoľko žiadostí, v rámci ktorých
sme sa uchádzali o dotácie z európskych fondov alebo zo
štátneho rozpočtu. Ešte v januári sme podali na Ministerstvo
vnútra SR žiadosť o dotáciu na ﬁnancovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality. Požadovaná dotácia vo výške 19 059,04
€ je určená na vybudovanie kamerového systému na exponovaných miestach v našej obci. Žiaľ, doteraz nebola daná výzva
na predkladanie žiadosti zo strany ministerstva vyhodnotená.
To isté platí aj pre žiadosť o dotáciu vo výške 457 939,48 € na
zateplenie budovy materskej školy, podanej v marci na Ministerstvo životného prostredia SR. Podarilo sa nám však získať

dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 31 404 € na nákup kontajnerov na separovaný zber a prednedávnom bola našej obci
schválená dotácia vo výške maximálne 344 234,40 € na nákup
traktora s prívesom a nakladačom kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov, štiepkovača drevnej hmoty a pod. Momentálne pripravujeme podklady na zapojenie sa do výzvy na rozšírenie kapacity materskej školy.
Na záver mi však nedá nepozastaviť sa nad javom, ktorý je
pre našu obec v poslednom období typický, a to parkovanie
osobných automobilov a v niektorých prípadoch aj nákladných
automobilov na chodníkoch, a to tak, že chodec je nútený obísť
auto po ceste. Nehovoriac o tom, že sa týmto parkovaním poškodzujú obrubníky a povrch chodníkov. Zo zákona o cestnej
premávke vyplýva, že chodník je určený pre chodca a nie na
parkovanie áut. Zákon pripúšťa výnimku a umožňuje zastavenie alebo státie vozidiel na chodníku, ak je to povolené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením, alebo ostane
voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Povedzme si na rovinu,
v našej obci je málo chodníkov, ktoré sú širšie ako 1,5 m. Vyzývam teda všetkých vodičov parkujúcich na chodníkoch, aby
boli ohľaduplní voči chodcom, najmä seniorom, deťom ale aj
rodičom s kočíkmi.
Vážení občania, prajem si, aby srdcia nás všetkých naplnené atmosférou vianočných sviatkov boli počas nasledujúceho
roka otvorené pre porozumenie, odpúšťanie ale aj pomoc. Prajem vám pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu vašich rodín
a blízkych a do Nového roka hlavne zdravie a veľa úspechov.
Martin Markech

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKE STANKOVCE
14. 10. 2016
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – zmeny, zníženie v položkách kapitálových výdavkov:
717 002 Rekonštrukcia cesty a chodníka pri ev. kostole
o 20.000,– €
717001 Chodník Sedličná, št. cesta III/1878 o 15.000,– € a vytvorenie novej položky
717002 Rekonštrukciu chodníka okolo požiarnej zbrojnice – II.
Etapa v sume 35.000,– €
28. 11. 2016
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa
12. 09. 2016 a 14. 10. 2016.
- Dodatok č. 1 k VZN Obce Trenčianske Stankovce č. 3/2013
o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov,
pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce, ktorým sa
mení pôvodné znenie v prílohe č. 2: minimálna výška ročného nájomného za 1 m2 pozemku, za prenájom pozemku
obce mimo zastavaného územia obce na poľnohospodárske účely (okrem PD) na sumu 0,02 €/m2.
- Dodatok č. 1/2016 k VZN 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- VZN č. 8/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
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-

-

-

Prenájom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky
vo vlastníctve Obce Trenčianske Stankovce a to nasledovne: C-KN parc. č. 75/6 - ostatná plocha o výmere 77 m2
v k.ú. Sedličná;
E-KN parc. č. 126/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k.ú. Sedličná,
pre Jozefa Jurenku, Trenčianske Stankovce 51, za nájomné 0,20 €/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 97 m2
Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu fyzickej
a dokladovej inventúry majetku obce za rok 2016.
Cenu za vývoz a uskladnenie fekálií na ČOV pre občanov
našej obce paušálne na 40,–€ za 1 fekál (8m3) s platnosťou od 01. 01. 2017 s výnimkou občanov, ktorí sa nemôžu
pripojiť na kanalizáciu z technických príčin, pre nich zostáva pôvodná cena za vývoz
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2015/2016, predloženú riaditeľkou ZŠ J. Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405.

OZ berie na vedomie
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k
30.9.2016.

Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce, konaného 12.12.2016
OZ schvaľuje
* Kontrolu plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí Obecného
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zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 28.11.2016.
* Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
* Prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo
vlastníctve Obce Trenčianske Stankovce a to: parc. C-KN č.
296/3 - orná pôda o výmere 7509 m2 pre Ing. Petra Vašicu,
Trenčianske Stankovce č. 304
* Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 – zvýšenie bežných výdavkov – pol. Všeobecné služby
o 6.000,–€.
* Od 01.01.2017 zmenu výšky platu starostu obce Trenčianske
Stankovce
* Prenájom nebytových priestorov v časti Malé Stankovce budova Zdravotného strediska, súp.č. 409 pre Falck Healthcare, a.s. BC ARUBA, Galvániho 7/D Bratislava; IČO 44
571 747, od 13.12.2016 na dobu neurčitú.
* Aktualizáciu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Trenčianske Stankovce do roku 2023 (verzia č. 3).
* Z dôvodu rozširovania (prístavby) závodu spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. zriadenie vecného bremena na
pozemku registra C-KN parc. č. 297/6, o výmere 2228 m²,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná, vo

ODPAD
Farebné kontajnery na triedenie odpadu už pozná hádam
každý. Tých, ktorí ich aktívne, a pritom správne využívajú, je už
o niečo menej. Okrem samotnej snahy o zintenzívnenie triedeného zberu odpadu stojíme ešte pred ďalšou úlohou – naučiť sa
triediť odpad správne. Nestačí vedieť len základné roztriedenie
materiálov podľa farby nádob, ale treba poznať aj podrobnejšie
inštrukcie, čo presne do ktorej kategórie patrí a čoho sa treba vyvarovať. Dostáva sa Vám do rúk brožúrka, ako miestna
samospráva vytvorila podmienky pre triedenie odpadu v obci
Trenčianske Stankovce.
Čo sa týka komunálneho odpadu v našej obci :
- Nárok na používanie jednej smetnej nádoby 110 l alebo 120

ČISTENIE KOMÍNOV
DHZ Trenčianskych Stankovciach odporúča všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím
skontrolovať vstavané spotrebiče ako i komínové telesá
a odvody dymu. Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia alebo zanesený
kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov. Napriek tomu
ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov. Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať
a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu
spalín či prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri
kotloch s odvodom spalín do komína je kontrola komínového
ťahu a správnosť prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia
vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.
Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to je hlavný dôvod,
prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je potrebné
prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne.
Nánosy sadzí zhoršujú ťah komína a zvyšujú riziko požiaru. Ak je nános sadzí hrubší ako 30 mm, stáva sa táto vrstva
horľavou a vzniká komínový požiar. Teplota v ňom stúpne až
na 1200°C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru
môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu
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vlastníctve Obce Trenčianske Stankovce v prospech SPP –
distribúcia, a.s. - strpieť na danej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel
za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom
toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vťahuje na celú
dotknutú nehnuteľnosť.
OZ berie na vedomie
* Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového
viacročného rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky
2017, 2018 a 2019 a Návrh rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce na roky 2018 – 2019.
* Obecné zastupiteľstvo v Tr. Stankovciach podľa § 11 ods. 4
písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, hľadá kandidáta na funkciu
Hlavného kontrolóra Obce Trenčianske Stankovce a určuje
termín konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Trenčianske
Stankovce na deň 23.01.2017 (pondelok) o 17,00 hodine
(bližšie informácie a podmienky budú zverejnené na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce).
l v rodinnom dome alebo v bytovom dome je pre počet 1-5 osôb
v domácnosti. Pri počte 6 a viac je nárok na ďalšiu smetnú nádobu. Za vývoz ďalšej smetnej nádoby pri počte členov domácnosti menej ako 6 (nadštandard) je výška poplatku 34 €/rok. V
týchto nádobách by mali byť len komunálne odpady, pri kontrole
sme zistili, že občania tam ukladajú aj odpad, ktorý sa v obci
triedi. Vyskytli sa tu aj neduhy.... a kopia sa pri smetných nádobách vrecia ale aj „vreciská“.
- Náklady na odvoz odpadu sa nám z roka na rok zvyšujú,
smetí pribúda a smetiaky sú čoraz plnšie a plnšie. A preto Vás
žiadame, milí občania, kontrolujte odpad, ktorý produkujete,
zhodnocujte ho primeraným spôsobom, neublížite tým ani sebe
ani matke prírode. Vyvážané budú len smetné nádoby.
až 150°C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu
suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vzniká požiar.
Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov
je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je
pripojený palivový spotrebič do 50 kW:
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
tuhé alebo na kvapalné palivo;
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky;
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb,
kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby
podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade ak máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak,
aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom
musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody,
aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je
možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.
DHZ Trenčianske Stankovce Vám praje spokojné prežitie
zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri príjemných
príležitostiach.

4.

SPOMÍNALI SME NA SVOJICH BLÍZKYCH ZOSNULÝCH
V poslednú októbrovú nedeľu sme sa stretli na mieste, kde
spomienky ožívajú. Zbor pre občianske záležitosti pri OZ
pripravil v Dome smútku na miestnom cintoríne spomienkovú slávnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Zapálením sviečok i slovom sme prejavili úctu naším zosnulým.
23 svetielok sme poslali tým, ktorí nás opustili od poslednej
spomienkovej slávnosti pred rokom. A tá dvadsiata štvrtá
bola spomienkou na tých, ktorých na mieste ich posledného odpočinku už nik z rôznych dôvodov nenavštívi.
Chceli sme nielen spomínať, ale zároveň vyjadriť spolupatričnosť s príbuznými zosnulých, zmierniť ich žiaľ a dať
nádej do ďalších dní.
Ľubica Mikulášová

AKO KVAPÔČKA PUTOVALA
Zúčastnila som sa derniéry detskej divadelnej hry „Ako
kvapôčka putovala“ 27. novembra 2016 a musím sa vyznať z úžasného zážitku, ktorý pohladil po duši a vohnal mi
slzy do očí. Deti
hrali so zanietením priam obdivuhodným, a to
bolo skutočnou
odmenou tým,
ktorí
predstavenie pripravili. Hra autorky
Kristíny Royovej
v úprave pani
učiteliek detskej
besiedky je určená všetkým ľuďom dobrej vôle, naozaj bez
rozdielu vierovyznania, či farby pleti... Už samotné slovo,
krásne piesne mládežníckeho spevníka evanjelickej mládeže, či zo spevníka Kvapôčky vyzývali na čas stíšenia rozbúrených emócií s odkazom, že by sme sa mali spolu učiť žiť
vo vzájomnej láske, tolerancii, rešpektovať sa a pomáhať si
navzájom.
Chcem preto poďakovať za možnosť zažiť krásne adventné popoludnie nielen za seba, ale aj za všetkých, ktorí toto

predstavenie mali možnosť
vidieť.
Ako vraví známy protestantský teológ, ﬁlozof kultúry,
etik ...nositeľ Nobelovej ceny
za mier A. SCHWEITZER:
„Keby ľudia v dospelosti boli
tými, kým túžili byť v štrnástich, svet by bol celkom iný“.
....Ja iba dodávam - záleží
na každom z nás, či a ako
budeme toto jeho posolstvo
napĺňať.
Ľubica Mikulášová
Spolok amatérskych stolných tenistov
Vás srdečne pozýva
VO ŠTVRTOK 29. DECEMBRA 2016

NA VIANOČNÝ 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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KAŽDÝ Z NÁS MÁ NÁDEJ
NA NOVÝ ZAČIATOK
Očakávania a ich naplnenie – to je to úžasné napätie, ktoré robí z Vianoc vždy rovnako vzrušujúce sviatky. Veď kto z nás by nemal nejaké
očakávania. Ak by sme si chceli spísať zoznam našich túžob, ich výsledok by bol určite veľmi pestrý. Od tých, pri ktorých myslíme skôr na seba
až po tie, pri ktorých myslíme predovšetkým na ľudí okolo nás. Veď sa
pozrime na nás bližšie.
Srdcia mladých ľudí očakávajú priestor v živote, ktorý by mohli stvárniť
podľa svojich predstáv. Očakávajú pochopenie zo strany starších, lebo
ich trápi mnohé zaznávanie a podceňovanie či nepochopenie.
Srdcia zaľúbených očakávajú opätovanie svojej lásky. Srdcia mnohých mladých manželov očakávajú narodenie svojho dieťaťa, alebo už
očakávajú prvé životné úspechy svojich ratolestí.
Srdcia mnohých starších manželov očakávajú obnovenie svojej vzájomnej lásky, prejavy pochopenia a záujmu, lebo zisťujú, ako sa pomaly
vytráca všetko to, čo ich skôr spájalo.
Srdcia mnohých osamelých, ktorým smrť zobrala ich blízkych očakávajú nové porozumenie a nádej, že tu majú pre koho byť.
Srdcia chorobou zranených očakávajú uzdravenie. Srdcia mnohých
chorých a tých, ktorí ich sprevádzajú s veľkou námahou hľadajú spôsob, ako sa naučiť žiť s nevyliečiteľnou chorobou.
Srdcia tých, ktorých česť na verejnosti iní potupili ohováraním, podvodom, intrigami a klamstvom, očakávajú spravodlivosť a víťazstvo pravdy.
Je dobré, ak ešte dokážeme prechovávať v srdci svoje očakávania
a niesť nádej. Lebo tam, kde sú očakávania, tam je viera v ich naplnenie, tam je život, tam je pohyb. Ale sú vôbec splniteľné tieto naše očakávania? Má to vôbec zmysel po všetkých sklamaniach ešte na niečo
dobré čakať? Nediktuje nám skúsenosť, aby sme boli skôr zdržanliví
a nedôverovali iným? Možno sú mnohí presvedčení o správnosti takej
cesty, alebo sa zo strachu na ňu pridávajú. Skutočnosť Ježišovho narodenia, ktorú na Vianoce svätíme, nám však hovorí, že je aj iná cesta.
Simeon- starec- „očakával útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom“. Na
konci svojho dlhého života ešte vždy dokázal mať nádej a pri pohľade na
dieťa s menom Ježiš povedal „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred
obličajom všetkých ľudí.“
Príbeh Simeona nám ukazuje, že má zmysel nevzdávať sa očakávaní bez ohľadu na náš vek, spoločenské postavenie, či vierovyznanie.
Vianoce iste môžu byť sviatkom splnenia nejedného očakávania. Menšie, či väčšie dary darované z lásky nás vedia potešiť a uistiť o tom, že
v blízkych máme oporu. Ale Vianoce majú byť predovšetkým sviatkom
nového odhodlania očakávať veľké veci v našom živote. Vianoce sú
príležitosť uveriť. Napriek všetkým sklamaniam sa vierou spoľahnúť na
Ježiša Krista ako nádej nášho života.
Pochopiť vierou, že Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, aby
ho zachránil. Aby porazil moc hriechu a nastolil moc odpúšťania Aby
na miesto strachu postavil dôveru. Aby na miesto zaznávania postavil
ochotu uznať aj iných. Aby na miesto podozrievania postavil vôľu veriť.
Tým splnil dávne očakávania ľudí a dal nám dôvod očakávať konečné
víťazstvo moci lásky. Žiť s takouto vierou v Ježiša Krista znamená mať
nevyčerpateľný zdroj sily proti všetkým sklamaniam a vedieť vždy očakávať to lepšie.
Žiť bez tejto viery znamená trápiť sa v ustavičných pochybnostiach,
v nedôvere a v strachu. Ježiš Kristus sa narodil.
Prijmime nielen romantiku Vianoc, ktorá obmäkčuje naše stvrdnuté
srdcia. Prijmime narodeného Spasiteľa, ktorý vzďaľuje strach a napĺňa
dôverou a schopnosťou očakávať nové, veľké veci nášho života.
Zo srdca Vám prajem, vzácni čitatelia, aby aj nový rok 2017 bol naplnený novými nádejami, splnenými túžbami a popretkávaný Božím požehnaním. Nech naše srdcia sú naplnené pokojom, láskou, porozumením a pevnou vierou, že všetci bez rozdielu sme milovaní Bohom.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Vianoce 2016
“Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle“ (Lk 2,14).
Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V období Adventu sa konali v obciach našej farnosti ľudové misie, ktoré nám dávali misionári zo Spoločnosti Božieho
Slova. Tento 8 dňový program bol akoby časom „Božieho
navštívenia“, v ktorom boli všetci vyzvaní k tomu, aby otvorili svoje srdce Božiemu slovu, prehĺbili svoj osobný vzťah
k Ježišovi Kristovi, a prijali od neho poslanie: stať sa jeho
svedkami v dnešnom svete. Ďakujeme všetkých tým, s ktorými sme sa mohli počas týchto dní stretnúť a vytvoriť spoločenstvo modlitby a oslavy Boha. Nie každému však bolo
možné zúčastniť sa tohto programu a preto sa chceme aj
touto formou v krátkosti prihovoriť vám všetkým.
Obdobie Adventu, v ktorom sme sa pripravovali na príchod Pána, vrcholí vo sviatkoch Pánovho narodenia - vo
Vianociach. Z našich chrámov sa bude opäť rozliehať do
celého okolia radostný chválospev: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Tak ako pred
2000 rokmi tento spev anjelov a nebeských zborov pozýval betlehemských pastierov k úprimnej radosti a oslave
Boha, tak pozýva aj dnes každého jedného z nás k oslave
narodenia Spasiteľa, Krista Pána. Tento spev otvára naše
vnútro, aby sme s vďačnosťou a láskou prijali betlehemské
Dieťa, poklonili sa mu a urobili mu trvalý príbytok v našich
srdciach. Príchod Boha na svet je naozaj dôvodom na radosť a oslavu. Veď Boh narodením svojho Syna preklenul
nesmiernu priepasť vytvorenú ľudským hriechom a sám
prišiel k stratenému ľudstvu.
V tejto súvislosti je zaujímavé sa zamyslieť nad slovami
amerického astronauta Jamesa Irwina. Keď v auguste r.
1971 kráčal po povrchu Mesiaca, napadla ho myšlienka:
„Aké je to úžasné, že človek kráča po Mesiaci.“ Ako stál
v údive nad touto skutočnosťou, ozval sa mu zvnútra akýsi
hlas, ktorý mu hovoril: „Oveľa úžasnejšie je však to, že
Boh kráčal po Zemi.“
Aj my dnes môžeme spolu s ním povedať: „Oveľa úžasnejšie a dôležitejšie ako to, že človek prišiel na Mesiac, je
to, že Boh prišiel na Zem“. Boh si ku nám našiel cestu, aby
sme my našli cestu k nemu. Nájdeme si však aj my cestu
k nemu?
Boh prišiel na Zem ako človek, aby sme aj my našli cestu k druhému človeku. Nájdeme si cestu jeden k druhému? Koľko je len v našich vzťahoch obchádzok, keď sa
druhému radšej vyhneme a sme radi, ak ho nestretneme.
Boh však prichádza ku nám, preklenuje priepasť rozdelenia a ukazuje nám príklad zmierenia, aby sme sa aj my nikomu nevyhýbali, ale nachádzali cestu k blížnym. Len tak
prežijeme pravé čaro a krásu Vianoc. Ak nemáme k tomu
silu, nebojme, sa. Betlehemské Dieťa prichádza preto, aby
nám dalo túto silu, aby sme aj my mohli povedať so sv.
Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp
4,13)
Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a zo srdca
prajeme požehnané a radostné sviatky Narodenia nášho
Spasiteľa.
Misionári Spoločnosti Božieho Slova
a Viliam Chrastina farár
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Miroslav Dvorský a jeho hostia v evanjelickom kostole v Stankovciach
Doba adventu je vzácnou dobou príprav na
najkrajšie sviatky roka. Je to čas kedy sa môžeme a máme duchovne pripravovať na to, aby
sme sa mohli skutočne tešiť z vianočnej zvesti
o narodení Božieho syna. Takýto čas vie unocniť
aj krása hudby a spevu, umenie, ktoré povznáša
ducha.
Takýto čas sme mohli prežiť aj dňa 4. decembra v našom evanjelickom kostole, pri adventom
koncerte maestra Miroslava Dvorského, Michaely Šebestovej za klavírneho sprievodu Petra
Pažičkého.
Už dlší čas sme boli v kontakte s pánom Dvorským ohľadom jeho vystúpenia v kostole v Trenčianskych Stankovciach, no raz jeho profesionálne vyťaženie a druhý krát zdravotné problémy
neumožnili mu prísť medzi nás. Skúsili sme do
tretice, snáď to vyjde a vďaka Pánu Bohu, podarilo sa nájsť termín a hostí, ktorí by mohli prísť spolu s ním do
našich Trenčianskych Stankoviec.
Myslím, že chvíle to boli veľmi krásne a vzácne, veď pokiaľ
by sme chceli počuť spievať maestra Dvorského, tak by sme
museli vycestovať minimálne do Bratislavy alebo Viedne kde
je stálym sólistom Viedenskej štátnej opery. Jeho meno ﬁguruje aj na plagátoch predstavení aj v Covent Garden v Londýne,
Frankfurte, Paríži, Toronte ale aj na najslávnejšom opernom
dome Európy, milánskej La Scaly.
My sme ho mali tú česť počuť v Trenčianskych Stankovciach pri krásnom koncerte, kedy nás maestro Dvorský a Michaela Šebestová previedli rôznymi dielami počnúc Biblickými
piesňami Antonína Dvořáka, skladbami Mikuláša Schneidera
Trnavského, výberom diel svetovej opernej scény a túto časť
vystúpenia ukončila nádherná slovenská pieseň Gejzu Dusíka
spievaná v duete s Michelou Šebestovou - Najkrajší kút v ší-

rom svete... Po tejto piesni nasledovali už skladby s nádychom blížiacich sa Vianoc, ku ktorým
neodmyslitelne patrí aj Adeste ﬁdeles a Tichá
noc. Sme veľmi vďační, že maestro Dvorský bol
medzi nami a priniesol nám kus krásy umenia.
Na záver možno jedna zvlášnosť – jeho vystúpenie v Trenčianskych Stankovciach malo jeden
prívlastok so začiatkom prvý – bol to jeho prvý
koncert v evanjelickom kostole. Takže môžeme
sa aspoň trochu tešiť z jedného prvenstva v životných dejinách tohto muža operného neba.
Všetkým našim vzácnym hosťom, skvelému
klaviristovi Petrovi Pažickému, Michaele Šebestovej ako aj meastrovi Dvorskému chceme popriať pevné zdravie a veľa radosti v ich krásnom
poslaní prinášať ľuďom momenty, ktoré hýbu
duchom a povznášajú dušu k Tomu, ktorý je tvorcom a pôvodcom všetkého, čo je krásne.
Ak Pán Boh dá, tak sa budeme tešiť na možnosť opäť sa spoločne niekedy stretnúť pri kráse hudby, melódií a spevu v podaní maestra Dvorského i jeho hostí.
Milan Petrula

ĽUDOVÉ MISIE

ženami a potom s mužmi, v sobotu dopoludnia s deťmi a večer
s mládežou, v stredu večer bola možnosť osobného rozhovoru
pri svetle sviec počas Nikodémovej noci, v piatok dopoludnia navštevovali pátri chorých v ich domovoch. Veriaci mali možnosť
dohodnúť sa na osobnom rozhovore v dopoludňajšom čase.
V kostole bola ponuka rôznej literatúry s misijnou tematikou.
Ľudové misie boli vzácnym časom pre našu farnosť. Každý
člen farského spoločenstva sa mohol pri stretnutiach s misionármi posilniť vo viere, duchovne obohatiť, zamyslieť nad sebou
a svojím ďalším životom. Za toto všetko sme po svätej omši v nedeľu 4.12. ďakovali pátrom misionárom i nášmu pánu farárovi,
ktorý nám stretnutie s nimi v našej farnosti sprostredkoval.
Oľga Šmatláková, Foto: Gavenda

V prvom adventnom týždni v dňoch 27.11. – 4.12.2016 mali
rímskokatolícki veriaci možnosť zúčastniť sa na ľudových misiách, ktoré sa po 9 rokoch konali v našej farnosti. Medzi nás prišli ohlasovať Evanjelium traja misionári zo Spoločnosti Božieho
Slova (verbisti) s pozvaním pre každú rodinu, pre každého farníka k účasti na bohatom duchovnom programe ľudových misií.
Boli to: páter Ján Kušnír (misijný sekretár SVD, pôsobisko: Misijný dom Matky Božej v Nitre), páter Peter Dušička (koordinátor
európskych provincií SVD, pôsobisko: Misijný dom sv. Gabriela v Moedingu v Rakúsku) a páter Thomas Tulung (pochádza
z ostrova Flores v Indonézii, pôsobisko: Misijný dom sv. Arnolda
Janssena v Bratislave, prefekt).
Počas 8 dní sa pátri misionári denne stretávali s veriacimi
v kostole na svätých omšiach s misijnými kázňami s rôznym zameraním. Pred svätou omšou bývala video prezentácia k misijnej téme. Počas svätej omše v nedeľu 27.11. pátri požehnali
adventné vence, v stredu bola obnova krstných sľubov, v piatok pomazanie chorých, v sobotu obnova manželských sľubov,
v nedeľu 4.12. požehnanie misijného kríža. Po svätých omšiach
bývali adorácie, v pondelok kajúca pobožnosť, vo štvrtok požehnanie chleba, v piatok poklona pred krížom. Popoludní od 15.hodiny pátri udeľovali sviatosť zmierenia. V kostole sa konali stretnutia s rôznymi skupinami veriacich – v nedeľu 27.11. najskôr so
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KALENDÁRNY ROK KONČÍ….

Prichádza čas, na ktorý už všetci netrpezlivo čakáme. Čas,
keď nám vyčarí úsmev na tvári i najmenšia maličkosť. Čas, keď
sa opäť po roku stretneme so svojimi milovanými pri hrejivom
krbe a každú sekundu pocítime ničím nenahraditeľnú rodinnú
lásku, to rodinné puto, ktoré nás spája.
No ešte skôr, ako k nám prídu tieto krásne sviatky, oboznámim Vás s niektorými našimi aktivitami v škole.

 V septembri sa naša škola zapojila do dvoch dobrovoľných
ﬁnančných zbierok. Už tradične je to Beh Terryho Foxa –
zbierka na Ligu proti rakovine a Biela pastelka – zbierka pre
Úniu nevidiacich a slabozrakých;
 naša žiačka Kristínka Panáková sa zúčastnila nominácie na
kvaliﬁkačný turnaj ME 2017 vo futbale v Izraeli;
 Adelka Bogárová pod vedením trénera Petra Hirjaka získala titul majsterky SR v 3D lukostreľbe v kategórii longbow
deti. Ďakujeme pánovi Hirjakovi za vedenie detí v záujmovom útvare, o ktorý je veľký záujem;
 októbrové jesenné počasie prialo našej aktivite „Svetlušky“ – 5. ročník lampiónového sprievodu obcou, ktorý
začínal pred školou, kde sa
akcia i ukončila. Za sprievodu asi 100 detí s rodičmi sme
prechádzali časťou Rozvadze
a po návrate pri škole deti dostali sladkú odmenu a zohrial
ich teplý čaj, ktorý pripravili
naše pani kuchárky. Ďakujem
pani učiteľkám za organizáciu
tejto obľúbenej aktivity a pani
kuchárkam za čaj;
 po štvrtýkrát sa škola zapojila do medzinárodného projektu
„Záložka spája školy“. Ďakujem pani učiteľke Mgr. Lenke
Ďuďákovej za organizáciu;
 pani učiteľky 1. stupňa Mgr. Pazderová a Mgr. Trnavská sa
zapojili do projektu Moja prvá škola, v ktorom využívajú aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania.
V rámci projektu im poskytujú bezplatné semináre, kvalitný
študijný materiál a vďaka sponzorom majú bezplatný prístup
na vzdelávací portál Kozmix, čím sa ich hodiny stávajú atraktívnejšie a interaktívnejšie;
 v novembri sa uskutočnil už 43. ročník najpopulárnejšieho
školského športového podujatia - Majstrovstvá školy v skoku do výšky. Vo ﬁnálovom kole súťažilo 113 žiakov 3. - 9.
ročníka. Cenu za najhodnotnejší výkon si odniesol Dominik
Ondrášek z IX.A triedy - za výkon 165 cm získal 486 bodov
v kategórii starší žiaci a zároveň vytvoril nový rekord školy;
Najlepšie sa umiestnili:
v I. kategórii 3. a 4. ročník – dievčatá
chlapci
1.miesto – Vrzalovská Lenka
Fischer Martin
2.miesto – Benková Markéta
Minárik Adrián
3.miesto – Polášová Sára
Thurský Jakub
v II. kategórii 5.- 6. ročník – ml. žiačky
ml. žiaci
1.miesto – Bogárová Nela
Bulko David
2.miesto – Sivová Nina Ondrášek Adam
3.miesto – Neupauerová Nina
Lauko Theo Max
v III. kategórii – 7.- 9. ročník – st. žiačky st. žiaci
1.miesto – Bujná Diana Ondrášek Dominik
2.miesto – Ďuráčiová Romana
Siva Peter
3.miesto – Panáková Kristína
Marcinát Jakub
Ďakujem p. učiteľkám Mgr. Pálešovej a Mgr. Porubanovej, kto-
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ré podporujú a vedú žiakov k športovým aktivitám;
 výchovno-vzdelávaciu exkurziu absolvovali žiaci 5.ročníka do
Bziniec pod Javorinou pod vedením Mgr. Marcinátovej a Mgr.
Staníkovej;
 naša škola aktívne využila systém e-Test žiakov v prírodovednej a matematickej gramotnosti počas elektronického
testovania JESEŇ 2016. Pravidelným využívaním testovania
sme od Národného ústavu certiﬁkovaných meraní vzdelávania dostali odpoveď: „Ceníme si, že sa Vaša škola zaraďuje
medzi progresívne školy, ktoré využívajú školské e-testy na
overovanie vedomostí svojich žiakov“;
 žiaci 8.a 9.ročníka sa zúčastnili interaktívnej výstavy COSMOS DISCOVERY v Bratislave a popri tom uskutočnili aj
návštevu Devína;
 30. novembra boli naši najmladší žiaci z 1.A a z 1.B slávnostne pasovaní za prvákov základnej školy. Pani riaditeľke, pani
zástupkyni, rodičom i príbuzným predviedli, čo sa za tri mesiace školskej dochádzky naučili. V krátkych ukážkach využili
poznatky, vedomosti a zručnosti z telesnej a výtvarnej výchovy, matematiky, prvouky a slovenského jazyka. Za odmenu
dostali pasovací dekrét, smajlíka, ktorého vyrobili žiaci na
keramickom krúžku a ceruzku s vlastným menom a názvom
školy, ktorú im darovala pani Martina Beňovičová. Za našich
prváčikov všetkým veľmi pekne ďakujeme;

 2.decembra v škole a 6.
decembra v materskej škole
potešil deti a žiakov Mikuláš
s anjelmi a čertmi. Kto chcel
dostať sladkú odmenu, musel
mu povedať básničku, alebo
zaspievať pesničku;
 Martin Frič, Barbora Kucharíková, Adam Mondek, Stanislav Šišovský sa zúčastnili okresnej súťaže v streľbe zo
vzduchovky. Obsadili 5.miesto z 13. zúčastnených škôl;
 v školskom kole speváckej súťaže regionálnych piesní Trenčianske hodiny
v I. kategórii sa umiestnili na:
1. mieste- Zuzana Vachánková
2.mieste - Michal Petro, Michal Oller
3.mieste - Ján Zaťko, Matej Kadák
v II. kategórii na:
1. mieste - Gabriela Sedláčková, – 2.miesto v Trenčíne
Zuzana Ollerová
2. mieste –Sára Jašová
3. mieste – Rastislav Kulich, Linda Bitterová
v III. kategórii na:
1. mieste – Sabína Fraňová – 2.miesto v Trenčíne
2. mieste - Ema Trnavská
3. mieste - Alžbeta Luptáková

ˇ
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Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Trnavskej a Mgr. Obdržalovej
za prípravu žiakov;
už tretí rok realizujeme týždenný kurz anglického jazyka s učiteľmi z Ameriky.
Tento rok po prvýkrát aj pre
žiakov 3.-4. ročníka, 5.-6.
ročníka a po predchádzajúcich rokoch opäť i pre žiakov 7.-9. ročníka. 87 žiakov
prihlásených žiakov pracovalo v 5 skupinách;

 škola už tradične pripravuje vianočný projekt, na ktorom zruční žiaci predvedú svoj talent pri výrobe vianočných ozdôb,
pečení oblátok a aranžovaní. Tento rok sme nezabudli ani
na ľudové tradície, ktoré nám v rámci projektu 13. decembra
oživili žiačky folklórneho krúžku - dievčatá boli na Luciu poobliekané celé v bielom a husími perami vymetali kúty izieb,
aby ich očistili od zlých síl;
 … mnohé ďalšie akcie v škole môžete sledovať i na našom
webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA LIPSKÉHO S MATERSKOU ŠKOLOU ĎAKUJE
 Obci Trenčianske Stankovce, pánovi starostovi JUDr.
Martinovi Markechovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a obecného podniku služieb za spoluprácu a podporu školy;
 všetkým zamestnancom školy za obetavú a dôslednú
prácu, aby do nej deti chodili radi a aby chceli v nej získavať nové vedomosti a zručnosti;
 združeniu rodičov MŠ a ZŠ a rade školy za podporu
a pomoc pri aktivitách;
 vedúcim krúžkov, ktorí sa venujú našim žiakom, aby
zmysluplne využili voľný čas;
 všetkým žiakom, ktorí reprezentujú školu na vedomostných a umeleckých súťažiach;
 občanom obce, rodičom našich detí, organizáciám
v obci, ﬁrmám, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré škole
nezištne pomáhajú:
Spoločnosti VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o.,
Trenčianske Stankovce
Viere Minárikovej – KVETA, s.r.o. Trenčianske Stankovce
Jánovi Bolechovi – Záhradnícke centrum Veľké Bierovce
COOP Jednote Trenčianske Stankovce

Ing. Pavlovi Bogárovi – STACON s.r.o. Trenčianska Turná
Dušanovi Pevnému – MONOLIT
Mgr. Milanovi Petrulovi, Ministerstvo vnútra SR
Branislavovi Hrušovskému – JAZ s.r.o. Nové Mesto n.
Váh.
Bc. Jaroslavovi Križanovi – JAMOS Trenčianske Stankovce
Centru pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Trenčín
Krajskému riaditeľstvu policajného zboru Trenčín
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín
Ing. Zuzane Hrušovskej – poisťovňa GENERALI
Ing. Janke Bočákovej
Martine Beňovičovej
Všetkým, ktorí nezištne pomáhali škole.
Všade znie ozvena Vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,
prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2017.
Prajú deti MŠ, žiaci ZŠ a všetci zamestnanci školy.

Čas Vianoc je asi najkrajší čas v roku. Príjemná vianočná atmosféra a vôňa kapra, ktorá sa šíri po celom dome. Je
nádherné vidieť usmiate tváre detí, ktoré sa tešia z rozbalených darčekov. Vianoce sú čas, keď je celá rodina spolu a keď
si pomáhajú navzájom. Mali by sme byť všetci vďační za to, čo dostaneme pod stromček, aj keď je to len malá drobnosť
a to preto, lebo je to z lásky, ktorá sa nedá kúpiť. Niektorí si myslia, že láska sa dá vyznať len nejakým vzácnym, veľkým
darom, no stačí len jedno objatie a človek už vie, že ho máte radi. Nezáleží na tom, čo dostanete, ale čo dáte a to je práve zmysel Vianoc.
Eva Daniela Jorda, žiačka ZŠ

Záložka spája školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena
v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc
2016 pre základné školy a osemročné gymnáziá 7. ročník česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš,
čítame.
Do tohto medzinárodného projektu sa naša
škola zapojila už po štvrtý krát. V tomto školskom roku nám bola pridelená Základná škola
V. Javorku v Žiline. Takmer 400 žiakov vyrá-
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balo záložky pre svojich kamarátov rôznou
technikou. Najčastejším motívom boli obľúbené rozprávkové postavy, zvieratá, ale i ﬁlmoví hrdinovia. V posledný októbrový týždeň si
žiaci záložky vymenili. Najmä mladšie deti si
ich ihneď založili do šlabikára, alebo čítanky.
Veríme, že prostredníctvom tohto projektu
ale i ďalších školských aktivít, akými sú napr.
Noc s Andesenom, Kniha za 10 centov, Starší čítajú mladším, návštevy školskej i obecnej
knižnice, čítanie mimočítankovej literatúry
a školských časopisov prispejeme k rozvoju
čitateľskej gramotnosti našich žiakov.
Mgr. Lenka Ďuďáková
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Sokolky na Festivale slnka
Keď nám vietor bičuje tvár a zima zachádza za nechty, kto
z nás by nezatúžil po lete?! Obzvlášť vtedy, keď spomienky
naň sú nezabudnuteľné...
Nezabudnuteľné leto prežili i tento rok naše Sokolky
Zuzana Jančová, Danka Mojžišová, Jana Berková, Ľubica
Hrušková a Dáša Hermanová, ktoré sa 12.‒17.7.2016 zúčastnili Festivalu slnka v Riccione v Taliansku.
Festival del Sole je najväčší medzinárodný festival v Stredomorí, na ktorom 5000 cvičencov predviedlo všetky druhy
tancov a gymnastiky.
Cvičenky z telocvičných jednôt Považskej sokolskej župy
M. R. Štefánika sa prezentovali upravenou pódiovou skladbou MY a MY. Idea celej skladby je ukrytá v jej názve: MY
‒ dievčatá, dcéry, mamy a MY ‒ staré mamy, seniorky.
Skladba je zostavená tak, aby sa na ploche mohli stretnúť
a spoločne si zacvičiť ženy všetkých generácií. Tri generácie
zastupujú i jej autorky: Emília Fialová (stará mama), Darina
Kučerová (dcéra) a Katarína Kučerová (vnučka).
Koncepcia tohoročného festivalu bola úplne iná ako minulý
rok vo Fínsku, bola voľnejšia, s choreograﬁami zameranými
na prezentáciu malých skupín (do 100 cvičencov). Vystúpenia sa realizovali na piatich špeciálne upravených pódiách,
ktoré organizátori umiestnili na rôzne miesta prímorského
letoviska Riccione. Autorky preto museli ešte pred vycestovaním na žiadosť organizátora skladbu MY a MY upraviť tak,
aby bolo možné priestorové obrazce vytvárané cvičenkami
realizovať na pódiu malých rozmerov. Upravenú choreograﬁu bolo nevyhnutné opakovane naskúšať, pretože priestorové vnímanie na pódiu je úplne iné ako na futbalovom
štadióne. Organizátori však nevyhradili cvičencom priestor
na nácviky. Preto sa v čase Festivalu slnka ulice mestečka
Riccione premenili na telocvičňu: jednotlivé skupinky účastníkov trénovali, kde to len bolo možné ‒ na parkoviskách,
v parčíkoch, na pláži i na trávnatých plochách. Snahou každej skupiny bolo predviesť dokonalú choreograﬁu, čo najviac
zaujať divákov a čo najlepšie reprezentovať svoju krajinu.

Súťaž Miss Trenčín 2016
V sobotu 22. 10. 2016
sa v Piano Clube v Trenčíne uskutočnil 11.ročník
regionálnej súťaže krásy
Trenčianskeho kraja Miss
Trenčín 2016 za prítomnosti
Jozefa Oklamčáka.
Zúčastnili sa na nej aj
tri dievčatá z našej obce slečny Nikola Krchníková,
Bianka Krchníková a Lucia
Rožníková. S číslom 12 si
pre ocenenie za víťazstvo
v súťaži o Miss Photogenic
a Miss Sympatia kráčala
práve naša Lucia Rožníková.
V rozhovore nám maturantka Lucka prezradila, ako sa na
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Zuzka Jančová, vedúca oddielu žien TJ Sokol Trenčianske
Stankovce si na Riccione spomína takto: „Vystupovali sme
dvakrát. Našu skladbu cvičilo 98 dievčat a žien. Pódium bolo
nainštalované na pláži, vystúpenia sa konali vždy pri západe
slnka a hudobné pauzy dopĺňal šum mora. Skutočný Festival slnka!“
Hoci väčšiu časť nákladov na horúci, romantický a nezabudnuteľný letný týždeň v Taliansku si hradili dievčatá z vlastných zdrojov, ﬁnančne ich podporili i občianske združenie
JUVAMEN, MAGNA SLOVTECA, s.r.o., Telocvičná jednota
Sokol Trenčianske Stankovce a obec Trenčianske Stankovce.
Od budúceho roka začnú členky oddielu žien TJ Sokol
Trenčianske Stankovce nacvičovať novú pódiovú skladbu,
s ktorou budú opäť reprezentovať našu obec na Všesokolskom zlete v Prahe v roku 2018. Ženy z našej obce, ale aj
z okolia, bez obmedzenia veku, nechcete sa k nim pridať,
spraviť niečo pre seba ‒ zacvičiť si pri hudbe, nájsť nové
priateľky, spoznať cudzie krajiny a na trávnatej ploche cvičiska zažiť atmosféru búrlivého potlesku divákov? M. Ch.
súťaž dostala a aká je to pre ňu skúsenosť do života: „Oslovila ma cestou zo školy v meste Trenčín pani Bačová, organizátorka kastingu. Postúpila som do finálovej dvanástky
užšieho výberu. Spoznala som veľa príjemných ľudí, mala
krásny pocit pri predvádzaní šiat zo salónu Zoja na móle,
podporu celej mojej rodiny i slová uznania od súrodencov.
V súčasnosti natáčam v Bratislave film o Cuky Luky, ktorý by
sme mali vidieť v apríli 2017. Čaká ma maturita a prijímacie
skúšky na vysokú školu. Teším sa na vianočné sviatky v kruhu mojich najbližších - rodičov, súrodencov, babky, ktorým
som nesmierne vďačná za to, že ma podporujú v tomto pre
mňa hektickom čase“.
Úspech nečaká trpezlivo na človeka pri dverách, opretý
o domový zvonček, kým mu otvoríme dvere a pustíme ho do
svojho života. Úspech je vrtošivá, hrdá dáma, ktorá sa nechá prosiť, dobývať, zvádzať. Koľko to len stojí odriekania,
potu, zatínania zubov. Ale výsledok stojí za to.
Za všetkých čitateľov Stankovského informátora Ti, Lucia,
prajem veľa úspechov. Za rozhovor ďakuje A. Navrátilová
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Vážení spoluobčania, susedia a známi!
Týmto sa chcem poďakovať v mene mojich
rodičov všetkým, ktorí nám pomohli a ešte majú
záujem pomôcť či už formou ﬁnančného daru,
brigádnickou pomocou, alebo poskytnutím užitočných predmetov.Vaše dobré skutky a dary
nám uľahčujú odstraňovať následky ničivého
požiaru a vracajú nádej na návrat mojich rodičov do normálneho života. Aj vďaka Vašim darom a pomoci sa nám podarilo zrekonštruovať
v prvej etape chodbu, kuchyňu, kúpeľňu a spálňu domu a splniť si predsavzatie na dôstojné prežitie vianočných sviatkov v svojom dome pre mojich rodičov Emíliu a Jána Tehlára. Čaká nás ešte veľa práce s obnovou domu a my veríme,
že aj s Vašou pomocou sa nám to podarí.
Prajem Vám všetkým požehnané vianočne sviatky.
Jana Berková

VIANOCE S KNIHOU
Predvianočné obdobie je naozaj zvláštne, zo všetkých strán
reklama, ktorá nás nabáda pre koho a aký kúpiť darček. A pritom je to jednoduché, myslím si ja osobne. Knihou naozaj nič
nepokazím, aj ten najzarytejší „antičitateľ“ rád zalistuje v klasike, knižných novinkách z beletrie, v encyklopédiách či v inej literatúre. A všetky vydavateľstvá ponúkajú knihy v dostatočnom
množstve, dokonca až tak, že v nich strácame prehľad.
V našej knižnici pravidelne dopĺňame knižný fond, snáď vás
budem inšpirovať.
Aké knihy pribudli?
PRE DOSPELÝCH:
J. BANÁŠ – Kód 7, MACHÁČOVÁ A. – Keď láska zabíja, ONDRIOVÁ I. – Značka: Neľúbená, OPREMČÁKOVÁ Š. – Tanec
na hrane, RIEČANSKÁ L. – Nebo, peklo, raj, REDONDOVÁ D.
– Dedičstvo kostí (voľné pokračovanie vynikajúcej knihy Neviditeľný strážca), TUČKOVÁ K. – Žitkovské bohyne, FULMEKOVÁ D. – Materská, PRONSKÁ J. – Janičiarova žena, DÁN
D. – Smrť na druhom brehu, GILLEROVÁ K. – Ilúzia šťastia,
BJORK S. – Sova.
PRE DETI A MLÁDEŽ:
Denník odvážneho bojka 9 Dlhá cesta, Harry Potter a prekliate dieťa, Taylorová – Dni krvi a trblietavých hviezd.
NÁUČNÁ LITERATÚRA:
KLUBERT T. - Slovenská armáda v II. sv. vojne.
Viem, že orientačne nám pomôžu stránky vydavateľstiev či
kníhkupectiev. Ja som sa nechala inšpirovať TRENDOM, ktorý
(vychádzajúc z prieskumu u známych osobností) odporúča niekoľko skutočne zaujímavých titulov. Napríklad:
Umberto Eco – Nulté číslo, Adamík M., Bacigalová E. – Maverick, Sveen gard – Posledný pútnik (naozaj odporúčam, aj
pokračovanie Peklo je otvorené)
Či sa už rozhodnete pre osvedčenú klasiku, alebo literatúru
zo súčasnosti, verím, že váš knižný darček bude prijatý s takou láskou, s akou ho vy budete vyberať. A aj keď bude kniha
chvíľu odložená na poličke, príde čas, kedy sa do nej obdarovaný pohrúži a stane sa čítanou. Veď knihy skutočne žijú a my
s nimi v ich príbehoch.
S poďakovaním za priazeň, ktorú zachovávate voči našej knižnici, za mnohé z krásnych podujatí, ktoré sme zrealizovali a za
nových čitateľov Vám želám nádherné a pokojné sviatky. V Novom roku veľa čitateľského elánu. Vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ
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ŠŤAVNATÝ ČOKOLÁDOVO
-ORECHOVÝ ZÁKUSOK
Cesto:
5 ks vajcia celé
1 hrnček cukor kryštálový
štipka soli
2/3 hrnčeka olej stolový
1 hrnček múka polohrubá výberová
1 balíček kypriaci prášok do pečiva
2/3 hrnčeka orechy vlašské mleté
1/3 hrnčeka kakao
Na pokropenie koláča:
1/2 hrnčeka káva uvarená osladená
Čokoládová Ganache poleva:
180 ml šľahačková smotana 33%
200 g čokoláda na varenie
2 PL maslo
na potretie zákuska džem pikantný
Postup prípravy receptu
Vo väčšej miske si rozšľaháme celé vajcia s cukrom a štipkou soli. Do vyšľahaných vajec prilejeme olej a prešľaháme.
Múku si zmiešam s práškom do pečiva (stačí aj len 2/3 balíčka) a vmiešame do vyšľahaných vajec. Prisypem orechy,
zmiešané s kakaom a vmiešam do zmesi. Hotové cesto vylejeme do pekáča (na plech), vyloženého papierom na pečenie a vo vyhriatej rúre pečieme pri 180o C asi 20 - 25 minút.
Medzitým si uvaríme dobre silnú kávu (zrnkovú, ale môže
byť aj neska) a poriadne ju osladíme. Hotový upečený - ešte
horúci koláč - lyžicou riadne pokropíme všetkou uvarenou
kávou. Po vychladnutí potrieme pikantným džemom (marhuľový, ríbezľový...) a navrstvíme čokoládovú Ganache polevu.
Príprava polevy: Smotanu zohrejeme v mikrovlnke alebo
v hrnci tesne pod bod varu. Pozor- nevariť! Odstavíme, pridáme do nej na malé kúsky nalámanú čokoládu, necháme
chvíľu stáť 1-2 minúty, nemiešame! Pridáme zmäknuté maslo a pomaly, opatrne miešame, kým nám vznikne hladká a lesklá hmota. Môžeme ochutiť rumom, koňakom či vanilkou.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Mgr. Lucia Pisklová
Ing. Róbert Beták

VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Michal Lipták
č. 381
Nela Navrátilová
č. 758
Ondrej Slezák
č. 692
Barborka Kašíková
č. 712
Paula Oráviková
č. 711
Dominika Žiaková
č. 904
Nella Breznická
č. 622
Soňa Mikolášková
č. 425

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Magdaléna Dohálová vo veku 87 rokov
Jozef Mojžiš
vo veku 88 rokov
Jozef Kadák
vo veku 60 rokov
Karolína Kršíková
vo veku 79 rokov
Jozef Zlatoš
vo veku 70 rokov
Jarko Medvedík
vo veku 74 rokov
Česť Vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji...

od 15.10.2016 do 15.12.2015

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Simona Brezanová a Xavier Bouillon
Blahoželáme a želáme veľa lásky
a spoločného šťastia!
PRISŤAHOVALI SA
Jaroslava Dovalová
Ing. Martin Ragula
Ing. Andrea Ragulová + deti Nela a Martin
Eva Machovičová
Andrej Malych
Monika Ďurišková
Hovorka, Hovorková
ODSŤAHOVALI SA
Ing. Ivona Pevná + dcéra Alexandra
Mgr. Martina Kičková + syn Matias

NAŠI JUBILANTI
od 01.11.2016 do 31.12.2016
93 rokov –
90 rokov –
85 rokov –
80 rokov –
75 rokov –

70 rokov -

Štefan Zahumenský
Anna Pevná
Emília Hajtúnová
Ondrej Kapuš
Anna Bednáriková
Štefan Maňo
Viera Berková
Mgr. Ľubica Naďovičová
Eva Fabiánová
Margita Gavendová
Emília Majorová
Božena Jančová
Mgr. Terézia Rozvadská
Dušan Vachánek

Mgr. Ondrej Peťkovský
Ing. Milan Kudla
65 rokov – Anna Pazderová
Janka Ďurišová
Božena Betáková
Miroslav Ľahký
60 rokov – Anna Beňová
Stanislav Olešák
Zdenka Tanáčová
Milan Kapuš
Oľga Hrušovská
Blahoželáme a želáme predovšetkým pevné
zdravie do ďalších rokov života!
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Diamantový sobáš – 60 rokov
spoločného života (22.12.2016)
Ján a Pavlína Hermanovci
Strieborný sobáš
– 25 rokov spoločného života
Ing. Peter a Daniela Gunárovci
Ľuboš a Jana Uhlíkovci
Do ďalších spoločných rokov života želáme
predovšetkým zdravie a rodinnú pohodu!
Štatistika k 15.12.2016
Počet obyvateľov spolu – 3.275
- z toho MUŽI
1.620
- z toho ŽENY
1.655

OZNAMY

PARKOVANIE VOZIDIEL

Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach upozorňuje
občanov:
- ktorí nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo
darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, že sú
povinní podať daňové priznanie na DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2017;
- na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA (nový pes, utratenie psa);
- na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA KOMUNÁLNY ODPAD.

Samospráva denne sleduje, ako niektorí vodiči motorových vozidiel odstavujú svoje dopravné prostriedky, resp.
inú stavebnú techniku na miestnych komunikáciách a pri
kontajneroch určených na triedený zber.
Narastajúci počet áut v domácnostiach a áut využívaných
na služobné účely v poslednom období má za následok,
že autá odstavené na uliciach bránia prejazdu áut a ľudom
bránia v možnosti využívať chodníky. Komplikácie nastávajú pri prejazde vozidla odvážajúceho komunálny a triedený
odpad, sanitiek, hasičov a iných záchranných a bezpečnostných zložiek. V zimných mesiacoch pri údržbe ciest
a odhŕňaní snehu, pri pohybe chodcov a mamičiek s kočíkmi.
Vyzývame majiteľov áut, aby parkovali autá na svojich pozemkoch. Ak sa tento stav nezmení, budeme nútení problémy riešiť zvýšenou kontrolou prostredníctvom polície.

Úľava sa týka študentov: študujúcich na území SR i v
zahraničí, dlhodobo pracujúcich resp. zdržiavajúcich sa
v zahraničí a držiteľov preukazu ZŤP-S V TERMÍNE DO
31. JANUÁRA 2017. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v kancelárii č.13 alebo na č. tel.:
032/6576628.
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