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Cesta I/9 – dočkáme sa už konečne rekonštrukcie rozbitej „betónky“?
Cesta I/9 (predtým označenie ako I/50) v úseku medzi
Chocholnou a Mníchovou Lehotou je jedna z najhorších
a najrozbitejších ciest v našom
kraji. Považujem ju za hanbu
nášho Trenčianskeho kraja
a pokiaľ sa to dá, tak sa jej vyhýbam. Čo je smutnejšie, ide
o cestu medzinárodného významu, preto sa pýtam, ako je
možné, že táto cesta tak dôležitého významu, po ktorej prejdú
denne tisíce áut už nie je dávno
opravená?
Súčasťou tejto cesty a kritickým miestom je aj tzv. „križovatka smrti“ medzi našou obcou
a obcou Trenčianska Turná,
o ktorej sa už toho veľa popísalo,
ako aj odvysielalo v rôznych médiách. Vždy v negatívnom
zmysle. O rekonštrukcii cesty ako
aj križovatky medzi obcami Trenčianske Stankovce a Trenčianska

Turná sa hovorí už veľa rokov.
Dňa 27.4.2017 sa na pôde
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo
pracovné stretnutie za účasti
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktora Stromčeka a predsedu TSK
Jaroslava Bašku, na ktorom
došlo ku konsenzu dotknutých
strán (vrátane starostov dotknutých obcí) s návrhom technického riešenia rekonštrukcie
cesty. Podľa vyjadrenia Viktora
Stromčeka sa blížime ku koncu
príprav stavby.
No v skutočnosti to nie je až
tak jednoduché. Podľa informácií, ktoré boli na danom stretnutí
uvedené, by mal byť projekt rekonštrukcie cesty (projekt pre
stavebné povolenie) hotový do
konca roku 2017, v roku 2018
bude prebiehať verejné obstarávanie na výber dodávateľa

stavby a v roku 2019 až 2020 je
naplánovaná samotná rekonštrukcia cesty, ktorej súčasťou by
mala byť aj rekonštrukcia tzv.
„križovatky smrti“, v rámci ktorej
vzniknú dve samostatné križovatky. Teda v roku 2020 by sme
sa už mali voziť po opravenej
a bezpečnej ceste, to však len za
predpokladu, že prípravná fáza
rekonštrukcie cesty bude prebiehať za priaznivých podmienok.
Som optimista a verím, že sa konečne dočkáme cesty, za ktorú sa
už nebudeme musieť hanbiť.
Na záver mi ešte nedá nespomenúť to, že som sa na internete
dočítal, že starostovia dotknutých obcí mali neprimerané požiadavky, čo blokovalo a brzdilo
samotnú prípravu rekonštrukcie cesty. Ja osobne som sa aj
s mojím kolegom starostom
obce Trenčianska Turná Ing. Petrom Mikulom zúčastnil niekoľ-

kých stretnutí v Žiline a v Bratislave a musím podotknúť, že
sme obhajovali záujmy občanov
a žiadali riešiť rekonštrukciu
cesty komplexne. Teda okrem
iného aj riešenie pohybu cyklistov a chodcov, na ktorý pôvodný
návrh rekonštrukcie cesty akosi
pozabudol, resp. z hľadiska
úspory financií ani neriešil.
Niektoré požiadavky sa nám podarilo presadiť, niektoré nie. Požiadavky, ktoré sme predostreli
považujem za plne opodstatnené a odmietam tvrdenie, že by
sme celý proces prípravy blokovali či brzdili. Veď je v záujme
každého z nás, aby bola cesta, aj
križovatka medzi obcami Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná čo najskôr
a riadne zrekonštruovaná.

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Nedvědovci v Trenčianskych Stankovciach
- poďakovanie za koncert
Často z úst ľudí počuť, že
v tej a v tej dedine sa niečo
deje, koná... Iba v tej našej
nie!
Dňa 18.05.2017 sa v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach konal
koncert Nedvědovcov. Ja
osobne som si spomenula na
svoju mladosť, na texty
piesní, ktoré sme spievali pri
ohni, v pionierskych táboroch a pod. Mnohí z nás si zaspievali poriadne nahlas, atmosféra bola naozaj vý-

borná. Je mi ale veľkou záhadou, že na koncerte sa zúčastnilo cca 200 fanúšikov, z toho
asi len 100 domácich obyvateľov, pričom obec Trenčianske Stankovce má cca
3300 obyvateľov. Kde boli
ostatní?
Touto cestou sa chcem poďakovať - hlavne za nápad,
ako aj za zorganizovanie koncertu Nedvědovcov. Myslím,
že môžem povedať za všetkých, ktorí sme tam prišli,
slovíčko ďakujem. Neviem,

kto daný koncert organizoval,
resp. sa na organizácii spolupodieľal, ale určite má na tom
veľkú zásluhu pán starosta
JUDr. Martin Markech.
Naozaj môže ľutovať
každý, kto na daný koncert neprišiel!!!
PS: Pán starosta, nech
Vás neodradí nezáujem
niektorých občanov, len
prosím pokračujte v organizovaní podobných akcií.
JUDr. Júlia Kudláčová
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7. 4. 2017
OZ schvaľuje
- kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Trenčianske Stankovce dňa 23. 1. 2017
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa, predaj novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 1781/26, ostatné plochy o výmere 107 m2, v k. ú. Veľké Stankovce ,
manželom Jurajovi a Kataríne Gunárovým, bytom Halalovka 31, Trenčín, za
cenu 3,50 h/m2 v zmysle uznesenia OZ č. 7/2013, čo je spolu: 374,50 h. Náklady
spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúci.
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa, predaj novovytvoreného pozemku
C-KN parc. č. 1781/27, ostatné plochy o výmere 81 m2, v k.ú. Veľké Stankovce,
p. Petrovi Ľahkému, bytom Trenčianske Stankovce 111, za cenu 3,50 h/m2
v zmysle uznesenia OZ č. 7/2013, čo je spolu: 283,50 h. Náklady spojené
s prevodom vlastníctva znáša kupujúci.
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity
infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce“ realizovaného
v rámci výzvy „IROP-PO2- SC221-2016-10
- ukončenie nájomného vzťahu medzi spoločnosťou Falck Healthcare, a.s. BC
ARUBA, Galvániho 7/D Bratislava; IČO 44 571 747 a obcou Trenčianske
Stankovce, a to výpoveďou podľa čl. IV písm. d) Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 9/2016 zo dňa 12.12.2016 a v zmysle § 10 zákona č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

- ukončenie nájomnej zmluvy č.2/2009 zo dňa 1.6.2009 s pani Holíčkovou
Marcelou dohodou.
- kúpu pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 290/124, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 262 m2, zapísaného na LV č. 88, k.ú Sedličná,
obec Trenčianske Stankovce, okres Trenčín vrátane prístupovej komunikácie
a chodníka postaveného na uvedenej parcele a vrátane stavebného objektu
priepust od spoločnosti MONOLIT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Námestie sv.
Anny 360/10, Trenčín, IČO: 34 125 388 za cenu 1,2 h s DPH. Všetky náklady
spojené s prevodom pozemku znáša predávajúci: spoločnosť MONOLIT
Slovakia, s.r.o., IČO: 34 125 388.
- mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Trenčianske Stankovce vo
výške 10% z mesačného platu hlavného kontrolóra a to s účinnosťou
od 1. 5.2017
OZ berie na vedomie
- vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov 2016.
- správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku
a záväzkov obce k 31.12.2016 a Zápisnicu o neupotrebiteľnosti majetku.
OZ ruší
- uznesenie č. 18/2016 investičný zámer – nákup viacúčelového vozidla
v maximálnej obstarávacej cene 25 000 h s DPH a to formou leasingu.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7. 6. 2017
OZ berie na vedomie
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2017
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom
v období marec až máj 2017.
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 7.4.2017.
- Zmenu rozpočtu Základnej školy Jána Lipského s Materskou školou
Trenčianske Stankovce k 1. 6. 2017.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - výdavky na zlepšenie bezpečnosti
cestnej premávky v obci v sume 3.700,–i. Zvýšenie kapitálových
výdavkov o 3.700,–i navrhujeme čerpať presunom z položky 713004.
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - zvýšenie kapitálových výdavkov na
vypracovanie projektovej dokumentácie o 14.000,–i. Zvýšené kapitálové
výdavky vo výške 14.000,–i navrhujeme čerpať z prostriedkov
rezervného fondu obce.
- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Trenčianske
Stankovce č. 3/2013.
- Uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie
nehnuteľností medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
a obcou Trenčianske Stankovce, ktorej predmetom je úprava spôsobu
vykonávania práv vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

-

-

-

k nehnuteľnosti resp. k časti pozemkov- parcely registra „C“, parcelné
č. 68 a 448/1 v k.ú. Malé Stankovce, zapísaných na LV č. 231, oprávneným
(Slovak Telekom, a.s.) tak, aby povinný (obec Trenčianske Stankovce) bol
obmedzený vo svojich právach len v nevyhnutnej miere, ako aj dohoda
účastníkov tejto dohody o výške a spôsobe úhrady primeranej
jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.
Náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností vo forme
zriadenia a prevádzkovania telekomunikačného vedenia činí jednorazovo
čiastku 6.000,–i.
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Technické vybavenie
odborných učební ZŠ Trenčianske Stankovce“, realizovaného v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
(kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
Trenčianske Stankovce;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci - povinné
spolufinancovanie bude vo výške 3.905,61 i;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2017
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Trenčianske Stankovce dňa 7. 6. 2017.
- Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 158 034 l na tvorbu
rezervného fondu.
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kompostéry pre obec
Trenčianske Stankovce“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO1-SC1112017-23“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 4 383 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
OZ berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
- správu audítora o overení IÚZ a KÚZ za rok 2016.
- správu Komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že verejný funkcionár
- starosta obce JUDr. Martin Markech si splnil 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. podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
za rok 2016 riadne a včas.
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Financovanie, investovanie a zodpovednosť
za majetok obce
Efektívne, transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom obce
je jednou zo základných povinností starostu obce a rovnako tak poslancov. Na základe schválenia investičných zámerov poslancami, zabezpečil
starosta obce realizáciu projektov, ktoré boli úspešné v rámci poskytnutia finančných prostriedkov z Európskej Únie. Je to zásluha najmä starostu obce a tiež poslancov v rámci kolektívneho rozhodovania.
Investície z finančných prostriedkov EÚ s čiastočným spolufinancovaním z vlastných zdrojov:
1) Projekt zvýšenia energetickej účinnosti budov - zateplenie materskej
škôlky - nenávratný finančný príspevok vo výške 456 846,98 h
2) Projekt posilnenia technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu - nenávratný finančný príspevok vo výške 344 234,40 h
Najvýznamnejšie investičné akcie a opravy obecného majetku z
vlastných zdrojov:
- Oprava cesty spolu s výmenou vodovodného potrubia v časti obce
Veľké Stankovce –Priehrada. Veľkú zásluhu na vybavenie výmeny
vodovodného potrubia má starosta obce, keďže vodovodné potrubie nebolo súčasťou rozpočtu.
- Izolovanie obvodových múrov budovy obecného úradu.

- Rekonštrukcia Spoločenského domu - sociálne zariadenia, výmena
okien a zateplenie budovy.
- Oprava cesty v časti obce Sedličná od súpisného čísla 60.
- Oprava chodníka v časti obce Malé Stankovce – časť pod Lipami.
- Parkovacie plochy v okolí obecného úradu.
- Príprava osadenia pamätníka obetiam prvej a druhej svetovej
vojny v blízkosti obecného úradu.
Rekonštrukciu a opravu si vyžadujú prevažne budovy v majetku obce
Trenčianske Stankovce - Spoločenský dom, budovy obecného úradu, základnej školy a materskej školy, požiarnej zbrojnice, domu služieb, budovy obecného podniku služieb a domu smútku.
Stav dlhovej služby obce: V súčasnosti Obec Trenčianske
Stankovce nie je zadlžená voči bankám.
Vytvorený prebytok za rok 2016: 158 034 l
Spolu rezervný fond k 31.12.2016: 595 459,56 l
Poslanci rozhodujú hlasovaním, ktorý návrh predložený v písomnej
forme na obecnom zastupiteľstve bude, alebo nebude zrealizovaný. Príslušné kroky potrebné k realizácií návrhu odsúhlaseného väčšinou poslancov vykonáva starosta obce.
Martin Kudla

Prečo sa pripojiť na verejnú kanalizáciu
v našej obci
Je potrebné na úvod uviesť, že problematika pripojenia na verejnú
kanalizáciu je dôležitá hlavne v záujme ochrany podzemných vôd a životného prostredia. Prax ukázala, že realita slovenskej obce vo forme
nepríjemného zápachu a znehodnoteného životného prostredia je spôsobená predovšetkým nezákonnými a neprofesionálnymi praktikami
zneškodňovania odpadových vôd s koncovkou na poliach a v potokoch.
Stále pretrváva využívanie žúmp, ktoré sú netesné, a odpadové vody
presakujú do podložia a znečisťujú podzemné vody. V porovnaní nákladov na pravidelný vývoz žúmp s nákladmi na stočné je napojenie na verejnú kanalizáciu jednoznačne ekonomicky výhodnejšie.
Ak je v obci vybudovaná kanalizácia, štát nás zákonom zaväzuje sa
na ňu pripojiť. Je to pochopiteľné už len z dôvodu nesmiernych finančných prostriedkov investovaných do jej výstavby, ktoré neboli náhodné,
ale programovo smerovali k zvýšeniu životnej úrovne obce a ochrane
spodných vôd a životného prostredia. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jedným zo základných procesov tvorby a ochrany zdravého
životného prostredia.
V našej obci bola v máji 2016 skolaudovaná splašková kanalizácia
v rámci projektu “Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie
pitnou vodou v trenčianskom regióne”. Jednotlivé aktivity tohto projektu boli zostavené tak, aby spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej TVK) zabezpečila naplnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii aj svojim akcionárom. Medzi ne patril aj záväzok, že obce uvedené v aglomeráciách budú do roku 2015 odkanalizované.
Vzhľadom na finančnú náročnosť budovania kanalizácií bol tento
projekt spolufinancovaný z EÚ. Financovanie projektu sa skladalo

z 81,77 % z oprávnených nákladov (t.j. 46 437 925,68 h) z kohézneho
fondu EÚ a štátneho rozpočtu, 18,23 % (t.j. 10 727 964,32 h) financovala
spoločnosť TVK, ktorá použila vlastné prostriedky a úver. Časť prostriedkov vložili samotné mestá a obce, v ktorých sa realizovala výstavba kanalizácie a vodovodov do základného imania.
Celkový náklad na výstavbu kanalizácie v Trenčianskych Stankovciach bol 1 210 830,39 h, pričom aj obec Trenčianske Stankovce sa podieľala na spolufinancovaní a to čiastkou 65 144 h. Celková dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie je 5 894,75 m.
Finančné prostriedky na projekt boli poskytnuté za určitých podmienok a jednou z nich je aj napojenie na vybudovanú sieť na úrovni
85%. Momentálne je úroveň napojenia v našej obci 61%. Súčasťou prísneho monitorovania projektu je povinnosť TVK odovzdať do 15. novembra 2017 správu na Ministerstvo životného prostredia SR a následne
aj na Európsku komisiu, kde je kontrolované percento napojenia (85%)
ako jedna z hlavných podmienok pridelenia finančných prostriedkov.
Okrem prísnych podmienok, ktoré sa na tento projekt vzťahujú, aj
v súčasnosti platná slovenská legislatíva ukladá povinnosť pripojiť sa obyvateľom obcí, v ktorých je vybudovaná kanalizácia, pričom žumpy a domové čistiarne sú už akceptované len ako stavby na
dobu určitú.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti TVK v spolupráci s obcou Trenčianske Stankovce vyzýva občanov, aby sa aktívne podieľali na splnení
podmienok stanovených EÚ a zabezpečili zrealizovanie pripojenia svojej
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Podrobné inštrukcie o pripojení
sa získate na www.tvkas.sk alebo na Zákazníckej linke TVK
0850 850 109.
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Street workout
cvičenie s váhou vlastného tela
Pri tejto športovej činnosti netreba drahé stroje na posilňovanie,
uzatvorené priestory, s tým spojené náklady na ich prevádzku a návštevu. Na začiatku tohto fenoménu boli ľudia obmedzovaní len svojou
predstavivosťou. Cvičili na lavičkách v parkoch, na schodoch, dokonca
aj na „prachároch“. Veď kto z nás sa netočil na zábradlí pri futbalovom
ihrisku v areáli základnej školy?
Dnes sa toto cvičenie tak rozšírilo, že samosprávy stavajú špeciálne
ihriská na tieto cvičenia. Na Slovensku začali tieto ihriská vyrastať ako
huby po daždi. Veľké mestá ich majú ako súčasť detských ihrísk, areálov
škôl a parkov.
Minulý rok obec Trenčianske Stankovce začala s rozširovaním detských ihrísk, ktorých nikdy nie je dosť, predtým sa podarilo postaviť
multifunkčné ihrisko v parku J. Lipského. A tak som premýšľal ako ďalej,
čo by obec mala ponúknuť svojim občanom aj žiakom ZŠ J. Lipského.
A najlepšie niečo, čo môžu využívať ľudia bez rozdielu veku. Fitnes
centrá najmä v Bratislave praskajú vo švíkoch, dokonca malá posilňovňa

v suteréne obecného úradu je denne vyťažená. Keď som videl koncept
a spôsob cvičenia na street workoutovom ihrisku, bolo mi jasné, že tento
typ cvičenia na čerstvom vzduchu je vhodný pre všetky vekové skupiny
a najviac by vyhovoval ako ďalší spôsob aktívneho oddychu v našej obci.
V roku 2016 prebehli prvé návrhy a debaty o tomto ihrisku. Toto ihrisko
sa dostalo aj do rozpočtu obce na rok 2017 jednohlasne, vďaka podpore
poslancov aj starostu obce.
Je ťažko vybrať tú správnu lokalitu na takéto ihrisko. Mojou predstavou bolo, aby toto ihrisko bolo blízko ZŠ Jána Lipského, ak by chceli toto
ihrisko využiť napríklad počas telesnej výchovy. Po naštudovaní základných materiálov bolo hneď jasné, že obec z vyčlenených 12 000 h postaví jedno veľké ihrisko alebo dve menšie. Keďže naša obec je na väčšom území, dohodli sme sa na pracovnej porade, že postavíme dve menšie ihriská. Lokality už prišli automaticky. Parčík pri zdravotnom stredisku a park Jána Lipského.
V súčasnosti starosta obce vybavuje potrebné administratíve kroky,
aby sme ako obec mohli zakúpiť a osadiť toto vybavenie. Verím, že čoskoro sa dočkáme otvárania takéhoto ihriska a budú ich môcť využívať
deti, mladí aj dospelí občania našej obce bez akýchkoľvek obmedzení či
časových alebo finančných, keďže tieto ihriská
budú na verejných priestranstvách. Viem,
že si toto cvičenie nájde svojich
priaznivcov a ja osobne sa
veľmi teším na aktívny
oddych na takomto
ihrisku.
Martin Poruban

Podporme spolu folklór
V dňoch 9. - 10. 6. 2017 sa v Mníchovej Lehote konali Trenčianske
folklórne slávnosti. Ide o sviatok tradičnej ľudovej kultúry. Na týchto
slávnostiach vystúpili rôzne folklórne skupiny, folklórne súbory a zoskupenia. Nielen zoznam účinkujúcich bol veľmi lákavý, ale aj samotné
počasie podujatiu prialo, čoho dôkazom bolo slnečné sobotné popoludnie.
Aj keď nie som rodáčka z Trenčianskych Stankoviec, bývam tu s rodinou už vyše 6 rokov. Vždy ma veľmi poteší, keď medzi účinkujúcimi
na „akejkoľvek folklórnej akcii“ je aj FS Rozvadžan z Trenčianskych
Stankoviec a vidím na pódiu vystupovať známe tváre, našich spoluobčanov. Určite mnohí z vás už počuli nejednu pieseň v ich podaní, resp.
videli naživo ich vystúpenie... Skutočne je sa na čo pozerať a čo počúvať
a nebolo tomu inak ani na folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote.
Veľká vďaka všetkým, ktorí svoj čas a ostatné úsilie venujú
tomu, aby sa v Trenčianskych Stankovciach zachoval folklór.
Na internetovej stránke FS Rozvadžan som si prečítala, že pozývajú
nových záujemcov všetkých vekových kategórií do daného súboru.
Teda je jedno, z ktorej časti, či zo Sedličnej, či z Veľkých, či z Malých
Stankoviec, či z Rozvádz, či z nových bytoviek, či z rodinného domu, či
z dolného alebo horného konca, kto má čas a odvahu, dvere sú preňho
otvorené. Zatiaľ patrím k tým, ktorí nemajú odvahu, resp. čas a pod.
aktívne sa zapojiť ako člen súboru. Ale touto cestou chcem aspoň pozvať

všetkých obyvateľov Trenčianskych Stankoviec, že aj keď nie sme aktívnymi členmi daného súboru, mohli by sme byť aspoň pasívnymi
členmi a urobiť aspoň to, aby sme prišli na miesta, kde náš súbor vystupuje a svojím potleskom ich prišli potešiť a podporiť.
FS Rozvadžan je skutočne pýchou našej obce, lebo nie každý sa môže
pochváliť, že účinkuje na rôznych festivaloch, slávnostiach za hranicami
našej obce, či nášho kraja, alebov televízií v programe „Kapura“ a pod.
Viete vôbec kde a aké vystúpenia počas najbližších dní bude absolvovať FS Rozvadžan? Určite nie, ale ja som sa na internetovej stránke
obce – život v obci – voľný čas – FS Rozvadžan dozvedela, že FS Rozvadžan bude vo Svinnej dňa 23. 6., či dňa 1. 7. na Bukovci alebo dňa 15. 7.
v Starom Hrozenkove, či dňa 23. 7. o 12.30 vysviacka kríža v Tr. Stankovciach, či vystúpenie na Veľkej Javorine - Stretnutie Čechov a Slovákov dňa 30.7.2017. Myslím, že FS Rozvadžan by na internetovej stránke
obce mal byť medzi základnými menu položkami a taktiež by naši občania obce mali byť o aktivitách súboru informovaní prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
Je čas prázdnin, slnka, folklórnych festivalov, tak nezabudnime, nájdime si čas, príďme aspoň ako obecenstvo potleskom poďakovať členom FS Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec za to, ako robia folklór.

JUDr. Júlia Kudláčová
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Chovateľská prehliadka OPK Trenčín
v Trenčianskych Stankovciach
Po prvýkrát našu chovateľskú prehliadku otvorila ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriela Matečná. Takáto udalosť bola pre nás výnimočná a výrazne nás povzbudila
do našej ďalšej činnosti. Celou výstavou pani ministerku previedol predseda OPK Trenčín Ing. Pavol Arpáš a predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín Daniel Matečný. Potom sa nám prihovoril i starosta obce Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech.

V poľovníctve fungujeme dva okresy Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom. Tento rok sme opäť usporiadali chovateľskú prehliadku
trofejí v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach. Bola
to prehliadka s výnimočnou účasťou poľovníkov a nepoľovníckej
verejnosti - detí materskej školy a žiakov základnej školy.
Vystavovali sme 821 trofejí. Početnosť jelenej, danielej a muflónej zveri nám zatiaľ neustále narastá. U diviačej zveri sme nárast početnosti zastavili a teraz sa sústredíme na to, aby sa JKS čo
najviac priblížili NKS. Početnosť srnčej zveri nám už štvrtú poľovnícku sezónu klesá. Výrazný úbytok srnčej zveri zaznamenávame,
okrem iných príčin, veľkým počtom zrazených jedincov na cestách. Odporúčame na najviac rizikových miestach používať pachové odrádzadlá, ktoré sú účinné.

Nedarí sa nám napĺňať najvyššie vekové triedy trofejovej zveri.
Je ich neustály nedostatok a pravdepodobne i z dôvodu ich neevidovaného úniku. U diviačej zveri nám vychádza jeden ulovený
kanec na 90 ulovených jedincov diviačej zveri. Cez to všetko sme
dosiahli medailové trofeje u 23 jeleňov, 5 trofejí srncov, 13 trofejí
kancov a 11 trofejí muflónov. Na chovateľskej prehliadke sa zúčastnili i žiaci základnej školy a deti materskej školy, ktoré tu vystavovali svoje kresby s tematikou prírody a zveri. Prvú prednášku tu absolvovali i kandidáti z poľovníctva.

Našou úlohou do budúcnosti bude skvalitniť poľovnícke plánovanie chovu a lovu zveri, skvalitniť správny selektívny odstrel
a disciplínu pri love. Týmto chceme prispieť k skvalitneniu populácie zveri a možnosti dochovať viac trofejovej zveri vo veku kulminácie.
Daniel Matečný
Predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín
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ŠKOLSKÝ ZVONČEK OHLÁSIL KONIEC...
Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov zatvárajú a školskému roku 2016/2017 zazvonil 30. júna posledný zvonec. Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia.
Posledný štvrťrok školského roka sa ešte uskutočnili niektoré tradičné podujatia.
Predškoláci v škole – prišli pred zápisom na povinnú školskú dochádzku, aby
si vyskúšali, ako zvládnu prácu od septembra. Boli veľmi šikovní, čo dokázali na hodine telesnej výchovy v telocvični, v učebni pri práci s počítačom i v triede na hodine
čítania.
V júni sme im odovzdali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania –
inak povedané máme pripravených nových prváčikov, ktorí zasadnú v septembri do
školských lavíc. Na rozlúčkovom programe boli hraví, optimistickí a odvážni - určite
budú takí aj v škole a určite na svoju škôlku nezabudnú. Ďakujeme pani učiteľkám
za prácu a starostlivosť.
V deviatom ročníku sa žiaci v dejepise učia o 2. svetovej vojne. Na vysokej profesionálnej úrovni prišiel našim žiakom priblížiť toto obdobie pán generál Ing. Svetozár Naďovič, ktorý bol v slávnostnej uniforme a rozprával veľmi zaujímavo. Celý
čas mal pozorných poslucháčov z radov našich deviatakov a niektorí prejavili i záujem dať sa na profesionálnu cestu vojakov. Veľmi pekne mu ďakujeme za oživenie
hodiny dejepisu tým, čo v učebnici nenájdeme.
Koncom apríla predstavila našim žiakom umelecká spoločnosť LETart production
výchovno-motivačné predstavenia s environmentálnym a protidrogovým zameraním
Dr. Zembolí a Trinásta komnata.
Dr. Zembolí je multimediálny výchovný koncert určený žiakom 1. stupňa. Program sa odľahčenou formou zaoberal otázkami ekológie, ľudskou chamtivosťou a nezodpovednosťou, ktorá mení náš život a životné podmienky na nepoznanie. Vtipné
texty poukazovali na zlé ľudské vlastnosti a veselé postavičky priniesli so sebou napätie, ale i humor a dobrú náladu. Na konci je ale vždy ponaučenie, že každý z nás je
nielen tvorcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej Zeme.
Program Trinásta komnata vtiahol
starších žiakov 2. stupňa do sveta, ktorý
môže znamenať pre nejedného zvedavca
krutý koniec a veľa bolesti. Je to svet
drog, ktorý sa v programe prirovnáva ku
trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý
mladý človek. V programe má 12 správnych komnát svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina, šport, umenie, príroda, vzdelanie, spravodlivosť, . . . Kto otvorí tieto správne dvere a vkročí dnu, nemá
potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty. I keď počas koncertu mohli žiaci len
veľmi krátko sprostredkovane nazrieť do jej útrob, prostredníctvom príbehov zo života spoznali neskutočné prázdno, ktoré v nej vládne.
Tieto zaujímavé predstavenia mali motivovať žiakov, aby viac premýšľali o kvalite
svojho života a skutočných ľudských hodnotách.
Na Deň Zeme, boli opäť 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. 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.

Na stavaní májov v obci sa už tradične svojím vystúpením prezentujú deti z folklórneho krúžku materskej a základnej školy, ktoré nacvičovali pani Elena Gabrišová a Janka Bočáková. Zapojili sa i do regionálnej súťaže a prehliadky detských
folklórnych súborov v Trenčianskej Turnej, kde obsadili bronzové pásmo.
Naša škola sa opäť zapojila do medzinárodného projektu „Noc s Andersenom“.
Netradičný večer i noc v triedach sa rozhodlo stráviť 112 detí z 1. stupňa. Ďakujem
pani učiteľkám za organizáciu a pani kuchárkam za pripravené chutné raňajky pre
deti.
Aktívni boli i naši športovci – v malom futbale žiačok ZŠ – FUTBAL CUP sa
umiestnili na 2. mieste v okresnom kole. Školu reprezentovali: Diana Bujná, Hana
Ďuržová, Barbora Kucharíková, Lívia Letková, Soňa Marcinechová, Vanesa Panáková,
Alžbeta Švecová, Kristína Panáková.
Chlapci: Šimon Bujný, Adam Mondek, Tomáš Rožník, Ján Szabó, Stanislav Šišovský, Timotej Kadlec, Martin Klinčúch, Jakub Marcinát, Dominik Ondrášek a Peter Siva
reprezentovali tiež v malom futbale starších žiakov a obsadili 3. miesto s postupom do okresného finále.
V malom futbale mladších žiakov - David Bulko, Ondrej Cagalinec, Theo Max
Lauko, Marek Kadlec, Aleš Letko, Patrik Mojžiš, Erik Nagy, Adam Ondrášek, Denis Pazdera, Vratislav Sliva a Michal Szabó v okresnom kole obsadili 2. miesto.
V okresnom kole vybíjaná žiačok naše dievčatá: Nela Bogárová, Lenka Liptáková,
Viktória Mojžišová, Nataša Punová, Lenka Serišová, Nina Sivová, Aneta Sládková, Ema
Šišovská, Alžbeta Švecová, Lucia Vrzalovská a Pavlína Breznická obsadili 2. miesto.
Tanečná skupina KORZO - Monika Manová, Simona Chochlíková, Vanesa Ďurišová, Ema Lečejová, Ema Hudecová, Markéta Benková, Jasmína Kubáňová, Kristína
Fábryová, Jessica Kubaščíková a Alžbeta Luptáková sa umiestnili v bronzovom
pásme v krajskej súťaži a prehliadke moderného tanca pod názvom DEŇ TANCA
Trenčianskeho kraja 2017.
Aj jún sa niesol v znamení zaujímavých aktivít.
V piatok 2. júna oslávili naši žiaci v areáli školy svoj sviatok celodenným programom, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Hneď zrána pripravili pani učiteľky pre žiakov 1. stupňa niekoľko stanovíšť, na ktorých si deti zasúťažili, vyskúšali svoju obratnosť i tvorivosť, ale hlavne sa dobre pobavili. Žiaci 2. stupňa si zase mohli zmerať
svoje sily v medzitriednych turnajoch vo vybíjanej a volejbale v telocvični školy.
Ale skutočné napätie prišlo o 10. hodine, keď do areálu za sprievodu húkačiek
dorazili príslušníci Policajného zboru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ
v Trenčíne a Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, ktorí pripravili pre žiakov
školy 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. Asi najatraktívnejšie bolo pre nich vozenie v policajnom aute okolo školy.
Dopoludňajší program plný napätia
a súťaživého ducha vystriedala v popoludňajších hodinách uvoľnenejšia atmosféra tanečných rytmov pri diskotéke
na ihrisku, ktorú zabezpečil pán V. Ondrovič a maľovanie na tvár, o ktoré sa
postarali naše pani učiteľky.
Aký by to bol sviatok detí, keby jeho súčasťou nebola aj sladká odmena. Pre všetkých žiakov ju zabezpečili rodičovské združenie a Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým paniam učiteľkám za organizáciu a prípravu atraktívneho dopoludnia, pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi
a pánovi predsedovi RZ Jurajovi Jančovi.
Deti tiež potešila cukrová vata, ktorú si mohli zakúpiť pri budove ŠKD.
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Veľké poďakovanie chceme vyjadriť
mjr. Mgr. Ivanovi Markovi, pplk.
JUDr. Pavlovi Kadlečíkovi 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.

Každoročne škola organizuje zber papiera. Najaktívnejší žiaci boli odmenení
cenami zakúpenými obcou a z finančných prostriedkov zo zberu. Ďakujeme pánovi
starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, OBCI Trenčianske Stankovce a predsedovi RZ Jurajovi Jančovi.

Majstrovstvá školy v ľahkej atletike patria medzi najvýznamnejšie školské
športové súťaže. V piatok 10. júna bojovali o tituly majstrov školy žiaci v 4 disciplínach. Do súťaží sa zapojilo 82 žiakov z 5. - 9. ročníka.
Výsledky:
Beh na 500 m
Mladšie žiačky
1. Lucia Vrzalovská, 6. A
2. Aneta Sládková, 6. B
3. Viktória Mojžišová, 6. B

Staršie žiačky
1. Karin Janušková, 8. B
2. Alžbeta Švecová, 7. B
3. Sofia Malovcová 7. A

Beh na 800 m
Mladší žiaci
1. Jakub Polhorský, 6. B
2. Adam Ondrášek, 6. B
3. Martin Januška, 6. A

Starší žiaci
1. Dominik Ondrášek, 9. A
2. Šimon Bujný, 8. A
3. Timotej Kadlec, 9. A

Šprint na 60 m
Mladšie žiačky
1. Viktória Mojžišová, 6. B
2. Paulína Breznická, 6. A
3. Barbora Masárová, 5. B

Staršie žiačky
1. Romana Ďuráčiová, 9. A
2. Barbora Kucháriková, 8. B

Mladší žiaci
1. David Bulko, 6. A
2. Adam Ondrášek, 6. B
3. Aleš Letko, 6. B

Starší žiaci
1. Dominik Ondrášek, 9. A
2. Peter Siva, 9. B
3. Martin Balaj, 8. B

Hod kriketovou loptičkou
Mladšie žiačky
1. Martina Vlková, 6. A
2. Lívia Letková, 5. B
3. Nela Bogárová, 6. A

Staršie žiačky
1. Barbora Kucháriková, 8. B
2. Hana Ďuržová, 9. A
3. Alexandra Behranová, 9. B

Mladší žiaci
1. David Bulko, 6. A
2. Adam Ondrášek, 6. B
3. Jakub Polhorský, 6. B

Starší žiaci
1. Martin Balaj, 8. B
2. Martin Klinčúch, 9. B
3. Marek Panák, 9. A

Skok do diaľky
Mladšie žiačky
1. Viktória Mojžišová, 6. B
2. Paulína Breznická, 6. A
3. Barbora Masárová, 5. B
3. Linda Bitterová, 5. B

Staršie žiačky
1. Barbora Kucháriková, 8. B
2. Romana Ďuráčiová, 9. A
3. Alexandra Behranová, 9. B

Mladší žiaci
1. David Bulko, 6. A
2. Jakub Polhorský, 6. B
3. Martin Mojžiš, 6. A

Starší žiaci
1. Peter Siva, 9. B
2. Dominik Ondrášek, 9. A
3. Adam Peter, 7. A

Posledný júnový piatok si žiaci odniesli vysvedčenia za celoročnú prácu.
Z 368 žiakov:
•
samé jednotky malo 88 žiakov,
•
prospelo s vyznamenaním 78 žiakov,
•
prospelo veľmi dobre 78 žiakov,
•
prospelo114 žiakov,
•
6 žiakov bude robiť opravné skúšky,
•
4 žiaci boli neklasifikovaní,
•
41 žiakov dostane pochvalu od riaditeľky školy,
•
37 žiakov pochvalu od triednej učiteľky,
•
10 žiakov napomenutie od triednej učiteľky,
•
11 žiakov pokarhanie od triednej učiteľky,
•
5 žiakov pokarhanie od riaditeľky školy,
•
6 žiakov bude mať zníženú známku zo správania 2. stupňa,
•
1 žiak zníženú známku zo správania 3. stupňa.
V tento deň so školskými lavicami sa rozlúčili aj deviataci, ktorí začnú po letných
mesiacoch novú etapu v laviciach stredných škôl.
Všetkých 30 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané stredné školy a učilištia. Prajem im všetkým, aby si po náročnom školskom roku leto poriadne užili
a mali krásne prázdniny a veľa úspechov na novej ceste za vzdelaním.
Asi najťažší rok v základnej škole majú za sebou prváci. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. Aj piataci zvládli náročný prvý rok na druhom stupni. Nech sa všetkým darí i v ďalších školských rokoch.
Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom základnej i materskej školy, vychovávateľkám za ich prácu v tomto školskom
roku. V neposlednom rade chcem poďakovať aj všetkým nepedagogickým zamestnancom. Bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime.
Naše poďakovanie patrí i pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi a poslancom Obecného zastupiteľstva, pracovníčkam Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach, ktorí prejavujú záujem o našu školu a vychádzajú nám všestranne v ústrety.
Ďakujeme 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. 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 Martina, 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. Škárová Martina, Jančová Eva, Ľahká Dagmar, Mojžišová Jarmila,
Slobodová Ľubica.
Za ich podporu im ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
A záverečné poďakovanie patrí rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu
vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti.
Opäť je tu vytúžený koniec roka.
Končí sa obdobie náročnej, ale zaujímavej a nesmierne dôležitej práce. Vymení
ho obdobie pohody, oddychu, spoznávania nový miest, možno aj prvých lások.
Všetkým prajeme krásne prázdniny, veľa slnečných dní, nové priateľstvá, veľa
úsmevu a oddychu.
Mgr. Darina Sýkorová
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STAVANIE MÁJA
Tradíciu stavania mája sme
neporušili ani tento rok. Napriek nepriaznivému počasiu sa
organizátori zhostili svojej
úlohy tak, ako sa patrí a 28. apríla 2017 sa týčil nad obcou majestátny máj, ktorý zdobil centrum obce. Ako symbol víťazstva
jari nad zimou, ochrana dobrej

úrody a ochrana pred všetkým
pred zlým. A pochopiteľne, ako
symbol lásky a vzájomnej spolupatričnosti. Stužky naviazali
žiaci Základnej školy J. Lipského.
Májová tradícia je spojená
s dobrou náladou. Nechýbal pohárik i chutný koláčik a hlavne

vystúpenie FS Rozvadžan i Speváckej skupiny dôchodcov. Prizerajúci sa diváci spod dáždnikov odmenili účinkujúcich vrelým potleskom.
Potom sme prijali pozvanie
pána starostu do priestorov
Obecného úradu. Z jeho okien
sa dlho niesol spev, spomínalo

sa, plánovalo a v knižnici si prišli
na svoje deti pri rozprávkach.
Myslím, že toto bolo jedno
z podujatí, ktoré podporuje nielen dávne tradície, ale pomáha
utužovať naše vzťahy, blízkosť
s ľuďmi, ktorá sa nám v dnešnej
dobe akosi vytráca.
Ľubica Mikulášová

DEŇ MATIEK
Milé naše mamy, milé staré mamy!
Matka - najkrajšia bytosť na svete. Spýtajte sa koho chcete - dieťaťa, dospelého - všetci vám povedia, že mama je najkrajšia. Možno
už nie vonkajšou krásou, lebo už je staršia - ale tým, čo nosí vo svojom srdci: nekonečnou láskou, nehou a túžbou urobiť pre nás všetko
i keď už dávno nie sme deti. Dňa 14. 5. 2017 o 15. hod. Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou privítala na
malej slávnosti ku Dňu matiek v Spoločenskom dome milé mamy
i staré mamy. Po úvodnej piesni od HS Radovanka odznela báseň
mamám, vystúpili mažoretky zo ZŠ Jána Lipského, tanečný odbor
ZUŠ Nemšová, husličky, FS Stankovčan, slečna Natálka pod vedením
p. Obdržálovej, p. Jančovej, P. Svatíkovej, p. Gabrišovej, p. Bočákovej, p. Letkovej.
Mamám sa prihovoril starosta obce JUDr. Martin Markech: . . . ,,K Vášmu sviatku
želám pevné zdravie, veľa šťastia, vnútornú pohodu, pokojný
a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí.
Želám vám, aby ste vždy mali
koho ľúbiť, koho pohladiť a aby
mal kto pohladiť vás. "
Kytica pozdravov našich najmenších deťúreniec z MŠ v Trenčianskych Stankovciach Vám vyjadrila jedno veľké, láskou naplnené ďakujem.
Každá mamička či starká pri
odchode dostala od našich
pánov z komisie kvietok.

Sú slová, ktoré sa dajú
vysloviť srdcom a sú želania, ktoré chceme vysloviť práve vám, milé
mamy a staré mamy: „Želáme vám, aby vás deti
a vnúčatá nikdy nehnevali, alebo iba málo,
máličko. Majte sa v rodine všetci radi a nech
to trvá dlho - predlho,
navždy. Nech si ku Vám
vždy nájde cestu zdravie, šťastie a radosť. “
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová
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TANKOVÉ DNI LAUGARÍCIO 2017 – 5. ROČNÍK
V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2017 sa
v našej obci konali Tankové dni
Laugarício. Išlo v poradí o 5. ročník divácky veľmi atraktívneho
podujatia, ktorého hlavným organizátorom je Marián Simeon.
V stredu a vo štvrtok do areálu
prichádzali účastníci s technikou, registrovali sa a budovali
tábory. V piatok pokračovala registrácia účastníkov, prezentovali sa dobové tábory, nacvičovala hlavná ukážka, boli voľné
jazdy.
Sobota 1. 7. bola hlavným
dňom pre divákov. Tých do
areálu, ktorý bol otvorený od 7.
30 hod, zavítalo viac ako 15 000.
Program začal o 10. 00 hod. sláv-

nostným výstrelom, príhovormi
a predstavením všetkej zúčastnenej techniky (viac ako 200
kusov originálov alebo replík
historickej techniky – najzaujímavejšia z nej replika nemeckého stredne ťažkého tanku
Panther). Potom už nasledoval
pestrý program s ukážkami
práce Vojenskej polície a Ozbrojených síl SR, preletom stíhačky,
streľbou a prejazdom techniky.
Hlavným bodom celého programu bola bojová ukážka –
Oslobodenie západného Slovenska. Proti sebe v nej bojovala
nemecká a sovietska armáda,
pričom použila aj tanky a samohybné delá.

Vrstvený šalát
recept
Suroviny:
1 pohár sterilizovaného zeleru (nastrúhaný – nie kocky), 1 plechovka sterilizovanej kukurice, 1 plechovka ananásu, 2 – 3 jablká
(podľa veľkosti), 3 vajíčka uvarené natvrdo, 1 kelímok kyslej smotany, 3 PL (aj viac) tatárskej omáčky, 20 – 30 dkg šunky (šunkovej
salámy), pór, tvrdý syr na posypanie
Postup prípravy:
V miske postupne vrstvíme suroviny v tomto poradí:
scedený zeler, scedená kukurica, scedený a nakrájaný

ananás, na kocky nakrájané
jablká. Ďalšia vrstva sú vajíčka - natvrdo uvarené a pretlačené cez mriežku. Nasleduje kyslá smotana, zmiešaná s tatárskou omáčkou.
Ďalšiu vrstvu bude tvoriť na
slížiky pokrájaná šunka (saláma) a na ňu na slížiky pokrájaný pór. Nakoniec pridáme vrstvu nastrúhaného
syra. Každú vrstvu po položení jemne pritlačíme. Šalát
necháme uležať v chladničke
- najlepšie cez noc.

Po dlhých mesiacoch práce
pri príprave podujatia boli pre
organizátorov potešujúce bohatá návštevnícka účasť za pekného počasia i bezporuchovosť
zúčastnenej techniky. Nás, občanov Trenčianskych Stankoviec
potešilo atraktívne podujatie,
na ktoré nebolo treba cestovať
a spropagovalo našu obec.
Prajeme organizátorom, aby
sa im darilo aj pri príprave ďalšieho ročníka podujatia Tankové

dní Laugarício. Nech sa im splní
aj doteraz nesplnený sen
o účasti ťažkého nemeckého
tanku Tiger.
Oľga Šmatláková
Zdroje článku a fotografií (Foto:
Erik Stopka):
https://nastrencin. sme.
sk/c/20573277/rekordne-tankove-dni-laugaricio-2017.
html#storm_gallery_65718
http://www. tanklaugaricio.

Smutný pohľad
na vŕbu v Sedličnej
V piatok ráno 23. júna sa
mnohí ľudia zobudili skôr, než
obvykle. Spôsobil to silný nárazový vietor. Netrval dlho, ale zanechal mnoho škôd. Jeho náporom neodolala ani vŕba v Sedličnej. Desaťročia strážila vstup na
cintorín. Po radikálnom reze

pred niekoľkými rokmi sa
krásne zazelenala. Silný vietor ju
však zlomil, a tak sa všetkým
okoloidúcim naskytol smutný
pohľad na vŕbu ležiacu na zemi.
Bude nám všetkým pri vstupe na
cintorín chýbať.
Oľga Šmatláková
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AUTHOR MARATÓN 2017
V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH
Možno viete a možno ani neviete, že v sobotu 17. júna 2017 sa v našej
obci konalo zaujímavé podujatie – AUTHOR maratón. Išlo o druhý ročník športového podujatia pre prívržencov horskej cyklistiky a behu konaného pod záštitou predsedu TSK. Organizátorom podujatia bol Sportkemp, o. z. Trať v krásnom lúčnom a lesnom prostredí mala dĺžku 27
km, prevýšenie bolo 700 m. Štart bol o 10. 00 hod. pri zadnom vchode
Spoločenského domu v centre našej obce. Po absolvovaní celej trate sa
pretekári po poľnej ceste vedľa katolíckeho kostola dostali do cieľa,
ktorý bol na rovnakom mieste ako štart. Organizátori by chceli z podujatia AUTHOR Maratón urobiť tradíciu. Pre rok 2018 majú v pláne pripraviť aj dlhšie trate.

Od prvej chvíle, ako som začal vybavovať tento ročník Author maratónu, som sa stretával s ľuďmi, ktorí sa nám snažili vždy pomôcť,
či už to bol predseda TSK, starosta obce Trenčianske Stankovce, pracovníci PD Trenčianske Stankovce, lesníci alebo urbári. Bohužiaľ,
deň pred pretekom sa našiel aj nejaký „dobrák“, ktorý nám pokradol
a zničil smerové tabule a stužky na trati. Podarilo sa nám však trať
znovu označiť.
Bližšie informácie o celom podujatí i o ďalších športových aktivitách
organizátora nájdete na webovej adrese:
http://www. trencianskypolmaraton. sk/sk/author-maraton.
Sme radi, že sa v našej obci
snáď začala ďalšia tradícia. A ako
sa toto podujatie dostalo do Trenčianskych Stankoviec? Vďaka aktivite Mgr. Martina Vlnku, ktorý sa
minulý rok spolu s rodinou prisťahoval do našej obce. Ako športovec pri behu i na bicykli spoznával
jej okolie, naplánoval podujatie,
prerokoval zámer so starostom
obce a dotiahol myšlienku až do
úspešnej realizačnej fázy. Veríme,
že sa podaria aj plány podujatia
pre rok 2018.

Chcel by som sa prostredníctvom obecných novín poďakovať našim
partnerom, ktorí nás podporili: Trenčiansky samosprávny kraj, Author, CYKLOSHOP, EEA, PROGMA, MITICKÁ, CENTRAL KEBAB.

Oľga Šmatláková
Pripájame slovo organizátora Martina Vlnku:
„Chcel by som sa poďakovať všetkým pretekárom, ktorí si prišli vyskúšať úplne novú trať Author maratón Trenčín v Trenčianskych Stankovciach. Trať sme
vyberali tak, aby ju zvládli aj
rekreační cyklisti. Počasie
nám prialo, lepšie sme ani nemohli mať. Boli aj chyby, z ktorých sme sa poučili a v budúcnosti sa ich budeme snažiť odstrániť.

Veľké poďakovanie patrí
aj všetkým dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali.
Ďakujeme!
Uvidíme sa na budúci rok. “
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Pochod chotárom
Tradícia Pochodu chotárom bola založená pred jedenástimi rokmi.
Na počiatku bola myšlienka zoznámiť s našou obcou a jej okolím tých,
ktorí sa k nám prisťahovali. V súčasnosti sme myšlienku zoznámenia sa
s obcou spojili s úmyslom pokochať sa krásami nášho chotára a s nostalgickými spomienkami na detstvo, mladosť. . .
Pochod chotárom sa uskutočnil v sobotu 13. 5. 2017 (v duchu tradície:
sobota po 8. 5. ). Štartovalo sa od hrobu Jána Lipského. 28 odhodlaných
turistov si spravilo prvú zastávku pri bytovkách, v ktorých býva starosta
obce JUDr. Martin Markech. Keďže sa nemohol pochodu zúčastniť, musel
sa "vykúpiť" fľaškou slivovice.

Druhá zastávka bola v Sedličnej, u Beňovičovcov. Bývalú pani starostku Ing. Evu Beňovičovú sme návštevou neprekvapili: pred domom
nás už čakal prestretý stolík s dobrotami (aj tekutými). Na Beňovičovie
schodoch sme si spravili tradičnú spoločnú fotografiu a konečne sme
opustili urbanizovanú časť obce.
Vodcom bola Ing. Beňovičová - veď kto iný pozná lepšie chotár než domorodkyňa a bývalá starostka! Trasa pochodu viedla poľnou cestou zo Sedličnej smerom k lesu, v ktorom sme pokračovali po násype lesnej železničky.

Lesná železnička sa začala stavať v roku 1912. Viedla zo Selca, cez
Trenčianske Stankovce, Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu a Soblahov až do píly v Trenčíne - Kubrej. Slúžila na transport dreva z lesov.
Trasa železničky bola budovaná veľmi premyslene. Naložené drevo bolo
dopravené na pílu samospádom. Železnička sa využívala do začiatku 2.
svetovej vojny. Po vojne obyvatelia rozobrali koľajnice aj podvaly. Dodnes sa zachoval v niektorých úsekoch násyp (štreka) aj niektoré mosty.
Neobišli sme ani prírodnú pamiatku Považského Inovca - Malostankovské vresovisko. Cieľom nášho tohoročného pochodu chotárom bola
chata manželov Dutkovcov, kde nás už čakal rozvoniavajúci guláš, ohník
a ražne pripravené na opekanie. Posilnení sme si zaspievali zopár ľudových pesničiek z nášho regiónu a pobrali sme sa domov s presvedčením,
že každý našiel, čo hľadal: šport, zábavu, príjemnú spoločnosť, nových
priateľov, kultúrne vyžitie, nové vedomosti o obci, v ktorej žijeme
a hlavne prekrásny výhľad na slnkom zaliaty Stankovský chotár.
Tak čo, pridáte sa k nám o rok aj vy?
PaedDr. Miroslava Chrastinová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 1.4.2017 do 30.6.2017
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ:
Eliška Hudecová
794
Natália Vašková
386
Nina Tunegová
427
Jaroslav Gašparík
851
Marcus Nosek
500
Sofia Kopáčová
68
Juraj Mlčúch
590
Miroslav Širila
924
Zara Pevná
502
Timur Obert
841
Eliška Ďurišová
839

Jana Füsiová
Jarier Wanonous
Ing. Radovan Stoklasa
Eva Stoklasová
Mgr. Monika Škytová
Mgr. Miroslava Beňová
Tomáš Beňo

ODSŤAHOVALI SA:
Peter Marienka
Andrej Bogár
Daniela Rigden
Ing. Radoslav Koprivňanský
Roman Bitter
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI:
Marcel Martišek
Tomáš Barinec a Natália Zajacová
Max Sebastian Keith Rigden a Daniela Škúciová Tomáš Mitický
Michal Vnenčák a Mária Mináriková
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Miroslav Tomík a Iveta Mišurová
Oľga Cibulíková
vo veku 93 rokov
Blahoželáme a želáme veľa lásky
Emília Mojžišová
vo veku 73 rokov
a rodinného šťastia!
Eva Ľahká
vo veku 63 rokov
Česť ich pamiatke,
PRISŤAHOVALI SA:
nech
odpočívajú v pokoji.
Ondrej Ondriška
Mgr. Veronika Ondrišková
NAŠI JUBILANTI:
Mgr. Marta Kohlíková
95 rokov – Pavlína Zahumenská
Lukáš Filip
92 rokov – Jozef Chudý
Tomáš Filip
90 rokov – Jozefína Mináriková
Mária Coníková + dieťa Lea
Mgr. Alexandra Murgašová + deti Laura a Sandra 85 rokov – Božena Porubanová
80 rokov – Zuzana Ďurišová
Stanislav Nagy, ml.
Anna Berková
Karol Benedikovič
Anna Bočáková
Michaela Benedikovičová
Agnesa Heráková
Michal Benedikovič
75
rokov
–
Emília Svatíková
Eva Benedikovičová
MUDr. Ivan Beňovič
Natália Barincová
Mgr. Margita Klabníková
Mikuláš Bača
Bc. Marián Hrudka
Andrea Bačová

Jaroslav Mojžiš
Marta Holičková
70 rokov – Ing. Karol Lauko
Alica Godálová
Božena Medvedíková
Mária Nagyová
Marta Janušková
Jozef Letko
65 rokov – Jana Škrhová
Jozef Urbánek
Mária Mináriková
MUDr. Milan Markech
Miroslav Šácha
Marianna Bočáková
Ing. Milan Sopoliga
Viera Sedláčková
Dušan Bezunk
Ing. Peter Palko
60 rokov – Ján Surovský
Ing. Ľubomír Poruban
Elena Ďurišová
PharmDr. Marta Škytová
Jarmila Kaššová
Eva Kubišová
Mária Mahríková
Ján Bachorec
Ľubomír Mandinec
Anna Vlková
Ján Bočák
Pavol Breznický
Blahoželáme!
Štatistika k 30. 6. 2017:
Počet obyvateľov k 31.12.2016 spolu – 3.304
- z toho MUŽI - 1.629
ŽENY - 1.675

KEĎ DOVOLENKA, TAK S KNIHOU
Prichádzajú neopakovateľné chvíle, na ktoré sa tešia dospelí i deti, čas prázdnin, dovoleniek
a relaxu. Niektorí z nás strávia voľný čas doma, dakto sa vyberie k moru, alebo za poznávaním
ďalekej exotiky, iný objavovať históriu našej krajiny, ďalší na hory. Je jedno kam sa vyberiete,
v batožine by rozhodne nemal chýbať náš verný spoločník a tým je nepochybne kniha. Pretože
ako povedal jeden múdry muž: „Okrem človeka neexistuje na svete úžasnejšia vec ako kniha“.
Verím, že toto si uvedomili aj piataci, ktorí navštívili ako poslední knižnicu v tomto školskom roku. A že najviac odpovedí na svoje otázky, veľa nezabudnuteľných zážitkov nachádzame
práve v knihe. Mojim želaním je, aby deti našli cestu do priestorov knižnice, vypestovali si trvalý
vzťah ku knihám a ich návštevy v našich priestoroch boli pravidelné.
V knižnici pribudli knižné tituly, ktoré vám môžu byť dobrým spoločníkom.
PRE DETI A MLÁDEŽ:
BLYTON E. - Slávna 5 v karaváne, ŠMOLKOVIA – Šmolkovská olympiáda, ČUKOVSKI K. –
Doktor Jojbolíto, ANDERSEN S. – Dospelosť je mýtus
PRE DOSPELÝCH:
MACHOVÁ K. – Nevesta, NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ P. – Manželky a tie druhé,
NESBQ JO – Smäd, PRONSKÁ J. – Srdcom a mečom, BOHINSKÁ B. – Tajné životy1, FISCHEROVÁ – Mengeleho dievča, JAMBOROVÁ V. – Sršeň vrahom,

CAMERON B. – Psia duša, ĎURANOVÁ M. – Všetci to vedia, KUPKA J. – Krvavé jahody,
FILAN B. – Káva do Felliniho, ONDRIOVÁ I. – Kto skrotí Kláru, FERRANTE E. – Genialná priateľka, RIMMEROVÁ K. – Spoznal som ťa bosú, ČERVENÁK J. – Vlk a dýka
NÁUČNÁ LITERATÚRA:
MURPHY J. – Moc nášho podvedomia, TOOLLE E. – Nová zem, objavte v sebe zmysel,
HABAJ M. – Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť, KIŠŠ I. – Sociálna etika
. . . A ďalšie, ktoré pribudnú, ako obľúbený Dominik Dán a jeho KORENE ZLA, John Boyne
(írsky spisovateľ, ktorý píše provokatívne knihy pre mládež) a CHLAPEC V PÁSIKAVOM PYŽAME,
Róbert Harris KONKLÁVE. A určite to budú novinky slovenských autoriek, niečo pre deti a fantazijná literatúra pre mládež. Myslím, že je sa na čo tešiť a prečo navštíviť našu knižnicu.
Želám príjemné dovolenkové dni, detským čitateľom nádherné a slnečné prázdniny. Užite si
ich v zdraví, načerpajte energiu do ďalších (niekedy veru hektických) dní. No a všetkým, ktorí vezmú
do rúk knihu, aby prežili krásne chvíle s príbehmi plnými dobra, lásky, humoru, ale aj napätia.
Počas prázdnin ponúkame detským čitateľom dopoludnia plné hier a zábavy, návštevu inej
knižnice, alebo kultúrnej či prírodnej pamiatky. Informácie budú včas zverejnené.
Ako vždy, aj počas leta sa teší na stretnutie
Vaša Ľubica Mikulášová
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