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Pred začiatkom podujatia
Na kolesách proti rakovine
sme v areáli pred evanjelickým kostolom zasadili strom
reformácie s tabuľkou:
„S vďakou za vieru predkov,
prosiac o Božie požehnanie
a vieru pre našich potomkov
na pamiatku 500. výročia
Lutherovej reformácie sme
zasadili dňa 30. septembra
A.D. 2017 tento libanonský
céder. Vďačný Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku
Trenčianske
Stankovce. Strom reformácie č. 210.“

starostovia z okolitých obcí
a brat dozorca Patrik
Tomík, bratia Vladko
Kubáň, Janko Jašo st.
a manželia Petruloví. Prajeme
si, aby hodnoty, ktoré sú pre
život dôležité - láska, viera,
nádej, pokoj, vládli medzi
ľuďmi bez rozdielu.
Podujatie 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine sa vydarilo po všetkých
stránkach. Krásne jesenné počasie a dobrá publicita
(možno aj stále viac rozvoniavajúci výborný guláš pripravený Slavkom Lahkým) prilá-

Symbolického sadenia sa
ujal pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja,
domáci pán starosta ako aj

kali do areálu evanjelického
kostola stovky záujemcov
o podporu boja proti zákernému rakovinovému ochore-

niu. Už dlho pred začiatkom
ich na pódiu vítala výborná
dychová kapela Bodovanka. Medzi účastníkmi
boli predseda TSK pán Jaroslav Baška, ktorý podujatie
podporil aj záštitou a dotáciou, Posol Nadácie Výskum
Rakoviny,
predsedníčka
Kruhu priateľov nadácie pani
Božidara Turzonovová,
prezidentka nadácie pani
Margita Klobušická, patrónka 15. ročníka kampane,
úspešná paralympijská špor-

tovkyňa Veronika Vadovičová, výborná slovenská
športová strelkyňa, viacnásobná medailistka zo svetových súťaží Zuzana Rehák
Štefečeková s manželom
a ďalší hostia. Po privítaní domácou organizátorkou Jarmilou Petrulovou a našim
10-ročným Miškom Červeňanom s harmonikou a peknými piesňami a pozdravných príhovoroch pána župana Jaroslava Bašku, starostu obce Trenčianske Stankovce Martina Markecha
a jeho kolegov, starostu zo
Selca Stanislava Svatíka, zástupkyne starostu z Trenčianskej Turnej Janky Poláčkovej sa slova ujali zástupcovia
nadácie Výskum Rakoviny

pokračovanie na 3. strane

Život je pohyb - „Na kolesách proti rakovine“
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24. 8. 2017
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Trenčianske Stankovce dňa 28. 6. 2017.
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 - zvýšenie kapitálových výdavkov na
vybudovanie kamerového systému vo výške 14 429,50 h dvomi položkami:
z dotácie a vlastných zdrojov pri dosiahnutí vyšších príjmov ( preplatky za energie
za rok 2016 – skutočnosť 7 984,34 h)
- Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 zvýšenie kapitálových výdavkov na projekt
Materská škola Trenčianske Stankovce - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
vo výške 25 000 h , rozpočtová položka 717 002. Finančné prostriedku budú
čerpané z prostriedkov rezervného fondu obce.
- Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 zvýšenie kapitálových výdavkov na
Rekonštrukciu ciest a verejných priestranstiev v Trenčianskych Stankovciach,
rozpočtová položka 717 002 o 32 100 h. Finančné prostriedky budú čerpané
z rezervného fondu obce vo výške 32 100 h.
- Rozpočtové opatrenie č.12/2017 zvýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie
bezbariérového prístupu do budovy Obecného úradu v Trenčianskych
Stankovciach, rozpočtová položka 717 001 o 15 800 h. Finančné prostriedku budú
čerpané z prostriedkov rezervného fondu obce.

- Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce“ realizovaného
v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
- Spolufinancovanie realizácie projektu z vlastných zdrojov minimálne vo výške
5 % z celkových výdavkov projektu.
- Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o organizácii miestneho referenda.

Upozornenie a prosba

Suma 3,3 milióna Eur sa už javila vzhľadom na vysoký počet potencionálnych
žiadateľov ako veľmi nízka, ale aj napriek tomu sme sa s poslancami obecného
zastupiteľstva jednohlasne zhodli na tom, že žiadosť o NFP podáme. Bolo nutné
vypracovať projekt rozšírenia kapacity materskej školy v súlade s požiadavkami
uvedenými vo výzve, zabezpečiť právoplatné územné ako aj stavebné povolenie, čo
sa do termínu podávania žiadosti o NFP podarilo splniť. Požadovali sme dotáciu vo
výške 360 905 Eur.
V polovici septembra tohto roku nám bolo doručené rozhodnutie, že dotácia
nebola našej obci schválená. Podaných bolo 22 žiadostí (projekty v hodnote takmer
7,5 milióna Eur), pričom schválených bolo len 7 žiadostí, z toho 6 miest a obec Horná
Súča. Náš projekt získal 51 bodov, čo je len o 1 bod menej ako tri posledné schválené
projekty. Ešte pre zaujímavosť a porovnanie uvediem, že v rámci MFO TN bolo
podaná len jedna žiadosť, a to žiadosť obce Trenčianska Turná, ktorej bola
požadovaná dotácia aj schválená.
Uvedomujem si, že v poslednom období sa do našej obce prisťahovali rodiny
s malými deťmi a záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy bude narastať.
Naozaj sme chceli potešiť tých rodičov, ktorých deti neboli alebo nebudú z dôvodu
nedostatku miest do materskej školy prijaté. Je mi naozaj veľmi ľúto, že sa obci
nepodarilo získať na rozšírenie kapacity materskej školy požadovanú dotáciu.
Myslím si však, že sa spravilo všetko pre to, aby bola dotácia udelená.
Vec sa však týmto pre mňa neskončila. Plánujem podať voči vyššie uvedenému
rozhodnutiu o nepridelení dotácie pre našu obec odvolanie, príp. pri navýšení balíka
peňazí na rozšírenie kapacity materských škôl, znovu zabojovať a uchádzať sa o dotáciu.
Martin Markech

Upozorňujeme rodičov detí navštevujúcich materskú školu v Trenčianskych
Stankovciach, že od 16. októbra 2017 sa začnú práce súvisiace so znížením
energetickej náročnosti budovy materskej školy. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie
fasády, strechy budovy, opravu soklov, zrekonštruujú sa odkvapové chodníky,
zrealizuje sa úplná rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny vykurovacích telies vo
všetkých pavilónoch budovy. Projekt ďalej rieši výmenu skiel, vetranie
s rekuperáciou tepla, rekonštrukciu zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, a to aj
kvôli montáži nových LED svietidiel. Z dôvodu celkovej rekonštrukcie kotolne sa
vykurovanie budovy zabezpečí prostredníctvom elektrických ohrievačov.
Predpokladaná a zmluvne dohodnutá doba vykonania všetkých prác je 33 dní.
Zhotoviteľ prác požadoval na dobu rekonštrukcie úplne prerušiť prevádzku
materskej školy. Na túto požiadavku sme nepristúpili a dohodli sme sa na uzavretí
jednej triedy. Z tohto dôvodu chceme požiadať rodičov detí, ktorí sú doma, aby si
po dobu rekonštrukcie budovy materskej školy nechali dieťa/deti doma, nakoľko
deti budú spojené do troch tried.
Prosíme vás o zhovievavosť, ústretovosť a trpezlivosť počas výkonu prác a tých
ľudí, ktorí sa budú pohybovať po areáli materskej školy aj o maximálnu ostražitosť.
ĎAKUJEME!

Rozšírenie materskej školy
V marcovom čísle Stankovského informátora som Vás informoval o tom, že som
za našu obec podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na rozšírenie
kapacity materskej školy. V polovici septembra sme ako obec dostali vyrozumenie
o výsledku, ktorý však na moje veľké sklamanie nebol pre našu obec vôbec priaznivý
a pozitívny. Dotáciu na rozšírenie kapacity našej materskej školy nám nepridelili.
Rozšírenie kapacity materskej školy v Trenčianskych Stankovciach bol pre našu
obec najdôležitejším „európskym“ projektom roku 2017. Je to logické, lebo už dlhšie
obdobie máme v našej obci situáciu, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej
školy prevyšuje jej kapacitné možnosti.
Veľmi vhod nám prišlo, keď bola v decembri 2016 vyhlásená výzva na
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl,
inak povedané na vytvorenie nových miest v materských školách.
V rámci tejto výzvy bola pre územie celého Slovenska vyčlenená suma
úctyhodných takmer 80 miliónov Eur. Avšak z tejto veľkej sumy peňazí bolo pre účel
rozšírenia kapacity materských škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji
vyčlenených len 4 milióny Eur. V porovnaní s ostatnými krajmi suverénne najmenej.
Suma 4 milióny Eur sa ďalej rozdelila na 700 000 Eur pre mestskú funkčnú oblasť
Trenčín (MFO TN), do ktorej spadá krajské mesto Trenčín, obce Skalka nad Váhom,
Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce
a Trenčianska Turná. Zvyšok v sume 3,3 milióna Eur pripadal na všetky ostatné
mestá a obce v Trenčianskom kraji.

OZ berie na vedomie
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2017
- Správu audítora z auditu účtovnej závierky Obce Trenčianske Stankovce za rok
2016.
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 – zmeny rozpočtu v kompetencii starostu obce
a v poskytnutých dotáciách.
- Rozpočtové opatrenie č.7/2017 zvýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie
Workoutových ihrísk o 2 992 h pri dosiahnutí vyšších príjmov (preplatky za
energie za rok 2016 skutočnosť 7 984,34 h)

Župné voľby
Dňa 4. novembra 2017 sa budú konať voľby do vyšších územných celkov. Ako
starosta obce sa stretávam s bežnými problémami našich obyvateľov. Nie všetko sa
dá však vyriešiť cez kompetencie starostu, resp. obce. Aby som mohol ešte väčšou
mierou pomôcť našej obci a nášmu mikroregiónu, rozhodol som sa kandidovať na
poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V prípade zvolenia za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja budem aj
naďalej a v prvom rade vykonávať funkciu starostu našej obce. Občania našej obce
budú môcť voliť poslancov do volebného obvodu č. 9 – Trenčín. Z 55 kandidátov na
poslancov bude možné zakrúžkovať jedného až deväť kandidátov.
Možno sa to nezdá, ale župy majú dostatok dôležitých pôsobnosti, či už napr.
v oblastiach pozemných komunikácií (správa ciest II. a III. triedy), sociálnej pomoci
(prevádzka domovov sociálnych služieb), zdravotníctva, alebo v oblasti
regionálneho rozvoja (plánovanie čerpania financií z eurofondov) a cestovného
ruchu. Preto si myslím, že má význam, aby sa ľudia týchto volieb zúčastnili. Budem
rád, ak ma svojim hlasom podporíte. Kandidovať budem pod číslom 26.
Martin Markech

PSY - upozornenie
Obec Trenčianske Stankovce na
základe prijatého VZN obce
Trenčianske Stankovce 1/2013,
schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 5.2.2013, vyzýva
všetkých chovateľov psov, aby

dodržiavali povinnosti chovateľov
psov, nepúšťali ich voľne na verejné
priestranstvo obce a v prípade, že
Vám pes z dvora opakovane uteká,
vykonajte účinné opatrenia na jeho
zabezpečenie.

Nezodpovedné správanie chovateľov
ohrozuje ostatných občanov a hlavne
deti.
Nebuďte k tomuto problému
ľahostajní. Uvedomte si, že Vy – ako
chovateľ - nesiete zodpovednosť!
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Margita Klobušická a Božidara Turzonovová, ktorá odovzdala Veronike Vadovičovej
diplom, ktorým ju prijala do
stále sa rozrastajúceho Kruhu
priateľov nadácie. Moderátorskú taktovku držal pevne
v rukách Richard Dedek.
Od predpoludnia sa
v stane rýchlo míňali symbolické sprievodné symboly
kampane Na kolesách proti
rakovine prívesky, odznaky,
zrkadielka, ale hlavne krásne
zelené tričká. Takže, keď moderátor Rišo zavelil na štart
symbolickej jazdy, ulica pred
areálom kostola sa celá zazelenala farbou nádeje. 269 kolesárov sa vydalo na púť ulicou obce, od najmenších
účastníkov v kočíkoch či na
sedadlách rodičov po najstaršiu generáciu. Proti rakovine
jazdili nielen bicykle, korčule,
skejtbordy, ale aj kolesové

čudá, ako napríklad kára
s pripevnenou stoličkou, „hasičské auto“. A v ich hodnotení napokon zvíťazil „historický moskvič“ s malou
Emkou a uťahaným krstným
otcom.
Svoje neobyčajné umenie
opäť predviedol majster
sveta v cyklotriale Ján Kočiš,
ktorého skoky na bicykli sledovali početní diváci so zatajeným dychom. Najmä keď
začal na bicykli poskakovať
okolo hlavy pána moderátora ležiaceho na ceste
a potom pri preskakovaní
stále väčšieho počtu dobrovoľníkov.
Pre deti boli pripravené zábavné stanoviská po celej záhrade pri kostole. Hádzali
loptami na cieľ, blúdili po
trase s okuliarmi, ktoré navodzovali opilosť, s hasičmi triafali prúdom vody na cieľ, atď.

Prítomných potešilo aj vystúpenie speváckeho zboru
Jednoty dôchodcov pod vedením Mgr. Ladislava Žiška so
sprievodom
harmoniky,
ktoré uviedla pôsobivá báseň
Ladislava Fričovského v podaní členky zboru Boženky
Porubanovej.
Na náročnú horskú trasu
zo Stankoviec do Selca so
sprievodom členov Policajného zboru, ktorí chránili
a pomáhali počas celého podujatia, sa vydalo až 165 zelených cyklistov.
Po občerstvení v cieli sa
mnohí vracali do areálu kostola v očakávaní vystúpenia
Otta Weitera a Andrey Fischer.
Známe a chytľavé melódie
roztancovali poslucháčov
všetkých vekových kategórií.
Záverečným slovom plným vďaky voči všetkým,
ktorí nám pomohli podujatie

zorganizovať, sa prihovoril
Milan Petrula. Poďakoval sa
všetkým spoluorganizátorom, hosťom, prispievateľom.
A veru, bolo za čo ďakovať.
Výnos zbierky v Trenčianskych Stankovciach dosiahol 1482,25 n a významne
posunul celú kampaň Na kolesách proti rakovine k úspešnému zavŕšeniu. Ešte raz
veľmi pekne ďakujeme aj prípravnému tímu, v ktorom
bolo zainteresovaných 55 ľudí.
Veľká VĎAKA!
Ján Juráš
a Jarmila Petrulová
Fotografie:
ArtPro - Lendacký Rastislav

Ako je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu
„Deti majú tak strašné zážitky. Majú doma teplo od radiátorov, ale studeno vo vzťahoch. Majú doma svetlo do výborných lustrov, ale tmu vo vzťahoch. Materiálne sú zabezpečené,
ale tie deti sú nešťastné. Mám o ich budúcnosť obavu.“
Jaroslav Maxmilian Kasparu

V nedeľu 1.októbra sa uskutočnilo stretnutie rodín farnosti
Veľké Bierovce v Trenčianskych Stankovciach na lúke pri Božej
muke v Háji pri odbočke na chatu Betlehem ktorú sme prednedávnom požehnali.
Bolo to už druhé stretnutie rodín farnosti Veľké Bierovce. Minulý rok sa stretnutie konalo v septembri pri chate Betlehem, teraz
sa pre nepriazeň počasia posunulo až na október. Azda každý účastník si pochvaľoval nádherné nedeľné počasie a bol rád, že si našiel
čas na stretnutie. Deti, hoci chodia do iných škôl a bývajú v iných
obciach, sa mohli spoznávať, zahrať, vychutnávať prírodu, hubárčiť. Hlavným cieľom akcie bolo to, aby sa nielen deti, ale aj rodičia
vo farnosti lepšie spoznali a mohli si vzájomne pomáhať. Vďaka za
jej uskutočnenie patrí nielen všetkým zúčastneným rodinám, ale
i starostovi Obce Trenčianske Stankovce JUDr. Martinovi Markechovi za osobnú účasť a Obecnému úradu v Trenčianskych Stankovciach za podporu.
Takéto stretnutie rodín plánujeme zorganizovať aj o rok. Možno
bude účasť ešte hojnejšia, ako počas prvých dvoch rokov.
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti
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DEŇ OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Stalo sa už pekným zvykom, že
na Deň obce Trenčianske Stankovce sa stretávajú príbuzní, priatelia, známi, susedia, v areáli Hasičskej zbrojnice, na už tradičnom
varení gulášu. Gazdinky zase ponúkajú svoje kulinárske výtvory
v súťaži o najlepší koláčik, a celý
tento deň sa nesie v priateľskej atmosfére.
Inak tomu nebolo ani tohto
roku, 26. 8. 2017. Slniečko krásne
svietilo a celé podujatie sprevádzala dobrá nálada. Do súťaže vo
varení gulášov sa prihlásilo 8
družstiev. Na poludnie začala
súťaž o najlepší guláš a preberali
sa vzorky od adeptov na najlepší
kysnutý koláč.
Členovia Klubu Jednoty dôchodcov v Trenčianskych Stankovciach a p. Slávko Ľahký sa postarali o kulinársky zážitok v podobe
chutných gulášov, varených pre
verejnosť. Členovia súťažných
družstiev zase využili všetky
možné, dostupné
i tajné receptúry, takže v každom kotlíku sa uvaril guláš
zvláštny a jedinečný.
Apropo koláčik.....
Keď už sme začínali uvažovať o tom, že súťaž
o najlepší koláčik do budúcnosti musíme zrušiť
z dôvodu nezáujmu, dočkali sme sa obrovského
prekvapenia v podobe historicky najvyššieho
počtu prinesených súťažných vzoriek a to presne 16.

A verte, že bolo na čo pozerať
a bolo čo ochutnávať .... pastva pre
oči, aj pre maškrtné jazýčky. Presvedčili sme sa, že vynikajúce koláče
z kysnutého cesta či už slaného alebo
sladkého, majú stále svoje miesto
v kuchyni slovenských gazdiniek.
A v areáli hasičskej zbrojnice
a „na kole“ bolo veselo. Spevácka
skupina Jednoty dôchodcov otvorila
popoludnie svojím vystúpením, na
nich nadviazala hudobná skupina
Senická heligónka, ktorá spríjemňovala „varenie“ nielen kuchárom
a „kuchtíkom“, ale i všetkým prítomným. A spievalo sa, i tancovalo.
Veríme, že tých najmenších sme
potešili atrakciami v podobe bubliniek v bazéne, ale aj oooobrovskej
šmýkalky, kde sa mohli vyšantiť do
sýtosti. Oko účastníkov mohlo s úľubou spočinúť na „hand made“ výrobkoch či už z oblasti bižutérie, hračiek
alebo z dreva, ale mohli ste si zakúpiť aj cukrovinky, či oblečenie.
Večer po dlhom a horúcom dni
patril hudbe a dobrej nálade,
o ktorú sa postarala hudobná skupina Duo Sonet, občerstvenie
zabezpečili stankovskí hasiči.
Dovoľte mi, aby som v mene organizačného výboru
poďakovala všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh Dňa
obce Trenčianske Stankovce 2017. Ďakujeme.
Mgr. Ľubica Ďurišová, prednostka OcÚ
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Obecný deň 2017 – Výsledky súťaží
V rámci „Obecného dňa 2017“,
v sobotu 26.08., prebehli už tradičné súťaže vo varení gulášu
a pečení – tento rok – kysnutého
koláča.

Súťaž o najlepší kysnutý koláč:
Tentokrát sme vyhlásili súťaž „O najlepší kysnutý koláč“. Súťaže
sa zúčastnilo rekordných 16 súťažiacich so sladkými i slanými kysnutými koláčmi:
Porota v zložení: Lýdia Ľahká, Emília Holičková, Anna Terchovanová,
Anna Hudeková, Mária Kaššová, Zuzana Červeňanová a Žaneta Bučková
po dlhom a ťažkom zvažovaní rozhodla nasledovne:
1. miesto – Gazdovský syrový (rozumej tvarohový) koláč tradičný
od 81 ročnej Anny Dobiašovej z Veľkých Stankoviec č. 637
2. miesto – Babkine buchty od Petry Brezovskej, rod. Sivákovej zo
Sedličnej 134, t.č. z Bratislavy
3. miesto– Slaná špirála so šunkou a bazalkou od našej novej mladej
spoluobčianky Nikolety Šulíkovej z Veľkých Stankoviec č. 669

Z vlažného mlieka, cukru a kvasníc urobíme kvások. Po vykysnutí kvásku pridáme ostatné suroviny. Ručne miesime cca 15 min.
a vypracujeme polotuhé cesto, ktoré necháme prikryté utierkou
na teplom mieste kysnúť. Po nakysnutí cesto preložíme na dosku,
znova premiesime a necháme ešte cca 10 min. podkysnúť.
Cesto rozdelíme na 3 – 4 kusy (podľa toho, aký máme
plech), rozvaľkáme a prenesieme na vymastený plech. Na cesto
nanesieme tvarohovú plnku, posypeme pomletými orechmi
a škoricovým cukrom. Na plechu koláč necháme znova podkysnúť cca 10 min. a okraje koláča (cesto) pomastíme. Pečieme
v rúre na 200° C.
Aj ďalšie víťazné recepty na kysnuté koláče budú postupne zverejňované.

Súťaž vo varení gulášu
Do tejto súťaže sa tento rok zapojilo len 8 družstiev:
Zálesáci, Trio MTM, Chovatelia, Susedia, Arbat, Inštalatéri, Prievidzskí
baníci – Komunisti a Muzikanti.
Porota v zložení: Ivan Maňo, Milan Hudec, Darina Bogárová, Milan
Tehlár, Ján Snopek, MUDr. Ivan Beňovič a Ing. Martin Poruban rozhodla
nasledovne:

Zvláštnu cenu za vzhľad získala Silvia Horniaková, rod. Tanáčová
z Veľkých Stankoviec č. 606 za koláč Štedrák.

1. miesto – Muzikanti

Víťazný recept – Gazdovský syrový koláč tradičný
Cesto:
1 kg polohrubá múka, 1 kocka kvasníc, cca 6 dcl mlieka, 3 žĺtky,
z 3 bielkov sneh, 1 maslo, 1 ČL soľ, 3 – 4 PL cukor, hrozienka
Plnka:
4 ks Bánovecké tvarohy tučné hrudkovité, 3 žĺtky, hrozienka,
1 šľahačka, vanilkový cukor, kryštálový cukor podľa chuti

3. miesto – Susedia

2. miesto – Prievidzskí baníci - Komunisti

Milým prekvapením bolo 1. miesto mladých Muzikantov. Ich guláš
bol skutočne vynikajúci. Len tak ďalej, chlapci.
Ďakujeme všetkým zúčastneným v oboch súťažiach za účasť a spestrenie Obecného dňa 2017.
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK OPÄŤ OTVORIL BRÁNY ŠKÔL
Nuž tak, skončil sa čas oddychu a leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové
korčule, ruksaky vymenili žiaci na dlhých desať mesiacov za knihy, zošity, perá
a iné veci potrebné pri vyučovaní.
Urobili sme spoločne bodku za letnými prázdninovými dňami a pripomenuli
si, že čas veľmi rýchlo plynie. Veď len pred niekoľkými dňami bežali žiaci s vysvedčeniami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dňom plným oddychu a už
kolotoč začína znova…
4. septembra 2017 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie nového školského roka. Po vypočutí hymny Slovenskej republiky, príhovore spolužiakov, riaditeľky, pána starostu
JUDr. Martina Markecha a predsedu rodičovského združenia pána Juraja
Janču sa 387 žiakov z Trenčianskych
Stankoviec, Krivosúd – Bodovky, Veľkých Bieroviec, Opatoviec, Selca, Trenčianskej Turnej a Trenčína odobralo
do svojich tried.
Pri vstupe do školy pán starosta
slávnostne uvítal prváčikov, ktorý prechádzali pripravenou bránou.
Do materskej školy nastúpilo 99 detí, o ktoré sa starajú pani učiteľky
v 1.triede – Dagmar Ľahká a Monika Sedláčková, v 2. triede Bc. Marta Jančová
a Jarmila Mojžišová, v 3. triede Dana Čuláková a Ľubica Slobodová, v 4. triede
Martina Divincová a Eva Jančová.
V októbri nás čaká rekonštrukcia materskej školy. Ďakujem pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, že sa zapojil do výzvy a bol úspešný. Zároveň
chcem poprosiť rodičov našich detí, aby boli tolerantní a vychádzali nám
v ústrety pri sťaženej prevádzke, veď odmena bude v krajšej škôlke zvonku i vo
vnútri.
V organizácii a personálnom obsadení v tomto školskom roku máme v MŠ
novú pani učiteľku Moniku Sedláčkovú, ktorá zastupuje pani učiteľku na MD Bc.
Martinu Škárovú. Do školy sa po MD vrátili Mgr. Slávka Kalabová - špeciálna pedagogička a učiteľka matematiky, Mgr. Adela Brhlíková - učiteľka anglického jazyka a dejepisu, Mgr. Magdaléna Pástorová- učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Od septembra začali na škole vyučovať Mgr. Ivana Maksinová – učiteľka
biológie a chémie a Mgr. Vladimír Ondrovič – učiteľ telesnej a športovej výchovy.
Na iné pôsobisko odišla Mgr. Miriam Petrová. Na dôchodok odišli Mgr. Mária
Kršjaková, Mgr. Mária Porubanová a Ing. Vojtech Irša.
Triednictvo v škole:
1.A trieda

Mgr. Monika Svatíková

učiteľka 1. - 4.

1.B trieda

Mgr. Gabriela Trnavská

učiteľka 1. – 4.

2.A trieda

Mgr. Terézia Kadáková

učiteľka 1. – 4.

2.B trieda

Mgr. Lenka Ďuďáková

učiteľka 1. – 4.

3.A trieda

Mgr. Eva Trúnková

učiteľka 1. – 4.

3.B trieda

Mgr. Lenka Pazderová

učiteľka 1. – 4.

4.A trieda

Mgr. Zuzana Mikušincová

učiteľka 1. – 4.

4.B trieda

Mgr. Karin Fábryová

učiteľka 1. – 4.

5.A trieda

Mgr. Daniela Staníková

uč.II.st. SJL- MAT

5.B trieda

Mgr. Mária Bobotová

uč.II.st. ANJ

6.A trieda

Mgr. Ida Lobotková

uč. II.st. CHEM - ENV -BIO

6.B trieda

Mgr. Adela Brhlíková

uč.II.st. ANJ - DEJ

7.A trieda

Mgr. Božena Marcinátová

uč.II.st. SJL- OBN

7.B trieda

Mgr. Soňa Čutorová

uč.II.st. GEG - DEJ

8.A trieda

Mgr. Ivana Mayerová

uč. II.st. NEJ - TCHV

8.B trieda

Mgr. Zuzana Pálešová

uč. II.st. TEV -trénerstvo

9.A trieda

Ing. Zdenka Kytová

uč. II.st. TCHV - MAT

9.B trieda

Mgr. Mária Obdržalová

uč. II.st SLJ – HUV

Učitelia bez triednictva:
Mgr. Katarína Bohušová

SJL – ANJ

Ing. Slávka Kalabová
Mgr. Magdaléna Pástorová
Mgr. Ivana Maksinová
Bc. Adriana Fabiánová
Mgr. Jarmila Petrulová
Mgr. Lucia Sedláčková
Mgr. Viliam Chrastina

MAT – ŠP
SJL – HUV
uč. II.st BIO-CHEM
asistent učiteľa
kňaz - vyuč. NBV
katechétka NBV , OBN, výchovná poradkyňa
kňaz – vyuč. NBV

Prevádzkoví zamestnanci:
Gabriela Chochlíková

ekonomická pracovníčka , mzdová pracovníčka

Ingrid Králiková

administratívna pracovníčka školy

Ľubomír Struhár

správca PC

Miroslav Jančo

školník, údržbár, kurič

Zuzana Jančová

upratovačka ŠKD

Ľubica Lukáčiková

upratovačka

Zuzana Jančová

upratovačka

Gabriela Sedláčková

upratovačka

Dana Kadlečíková

upratovačka MŠ

Viera Kadlečíková

upratovačka MŠ

Miroslav Jančo

kurič MŠ

Mgr. Alena Ježíková

technik BOZP a PO (ext. prac.)

Elena Gabrišová

vedúca ŠJ

Katarína Pevná

hlavná kuchárka

Slávka Hašková

Kuchárka

Edita Štvrtecká

Kuchárka

Janka Bočáková

Pomocnica

Mária Krištofovičová

Pomocnica

Marcela Husárová

Pomocnica

Podľa inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu sa
budú učiť žiaci v 1.-3. ročníku a na II. stupni v 5.- 7. ročníku. V rámci disponibilných hodín sme v 3. ročníku posilnili slovenský jazyk a literatúru a matematiku.
V 7. ročníku tiež slovenský jazyk a literatúru, druhý cudzí jazyk (nemecký a ruský)
a pracovné vyučovanie.
Na začiatku septembra si žiaci našej školy prevzali vzdelávací poukaz a naspäť
sme od nich prijali 242 poukazov. Budú pracovať v 15 krúžkoch – aerobik, angličtina
hrou, biblický krúžok, florbal, folklór, futbal, hasičský, karate, keramický krúžok, lukostrelecký, mažoretky, moderný tanec, volejbal, výtvarný a zdravé varenie.
Základná umelecká škola z Nemšovej ponúka našim žiakom v škole hru na gitare,
tanečný a výtvarný krúžok.

Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa
bude konať 11. apríla 2018 (streda).
Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl (T 5 -2017)
sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie
9 – 2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský
jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9.ročníka základných škôl, vrátane
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný
termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).
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V tomto školskom roku budú mať žiaci:
Posledný deň
Termín
vyučovania
pred začiatkom prázdnin
prázdnin

jesenné

27. október 2017
(piatok)

30. október
– 31. október
2017

2. november
2017 (štvrtok)

vianočné

22. december
2017
(piatok)

23. december
2017
– 5. január 2018

8. január 2018
(pondelok)

polročné

1. február 2018
(štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018
(pondelok)

Banskobystrický
kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

16. február 2018
(piatok)

19. február – 23.
február 2018

26. február 2018
(pondelok)

Košický kraj
Prešovský kraj

23. február 2018
(piatok)

26. február – 2.
marec 2018

5. marec 2018
(pondelok)

Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

2. marec 2018
(piatok)

5. marec – 9.
marec 2018

12. marec 2018
(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018
(streda)

29. marec - 3.
apríl 2018

4. apríl 2018
(streda)

letné

29. jún 2018
(piatok)

2. júl
– 31. august 2018

3. september
2018
(pondelok)

jarné

Prázdniny

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

V polovici septembra sme sa zapojili do zbierky Biela pastelka a podporili sme
Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Uskutočnili sme už tradičný Beh
Terryho Foxa, s účasťou celej školy s dobrovoľnou zbierkou na konto Ligy proti
rakovine.
Rodičovské združenie prispelo pre všetkých žiakov na vystúpenie artistickej skupiny z Ukrajiny. Súbor artistov ponúkol deťom zaujímavý a pestrý program s akrobatickými, ale aj zábavnými vystúpeniami. Do programu sa zapájali aj naše
deti, čo ešte viac umocnilo výsledný
zážitok.
26. septembra na Deň európskych
jazykov pani učiteľky pripravili pre žiakov aktivity, aby si uvedomili, aké dôležité je poznať a učiť sa cudzí jazyk.
V škole sme zorganizovali výstavu plodov a zeleniny zo záhrad pod názvom
PLODY NAŠEJ ZÁHRADY. Žiaci priniesli do školy rôzne druhy zeleniny a ovocia, ktoré
vystavili na chodbe, kde si ich ostatní mohli prezrieť.
Zo života školy sa môžete dozvedieť na webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Na záver chcem poďakovať za sponzorskú pomoc a podporu všetkým rodičom
našich žiakov.
Veľmi pekne ďakujem i všetkým, tým, ktorí nám pomáhali a prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské združenie. Úprimné poďakovanie
za poukázanie dvoch percent z dane patrí tiež spoločnosti VAILLANT GROUP –
VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce.
Zaželajme si v tomto školskom roku veľa úspechov, aby bol plný zaujímavých
projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne
si želám, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Prajem všetkým zdravie, pohodový a úspešný školský rok. Žiakom menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. Prajem
im mnoho úspešných dní počas celého školského roka.
Mgr. Darina Sýkorová

Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky
V pondelok 25. 9. 2017 žiaci 8. A
a 8. B využili ponuku Kancelárie NR
SR sprístupniť priestory verejnosti
a zúčastnili sa exkurzie v parlamente. V sprievode vyškoleného
pracovníka Mgr. Ľubomíra Adamišina sa mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parlamentnej
práce priamo na mieste. Prezreli si
priestory parlamentu, jeho výzdobu a z balkóna rokovacej sály aj
priestory, v ktorých prebieha ple-

nárne zasadnutie. Stretli sa s poslancom NR SR Ing. Ľubomírom Petrákom CSc. - predsedom Výboru NR
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport, s ktorým diskutovali o aktuálnom dianí v školstve. Zaujímalo
ich najmä testovanie deviatakov.
Súčasťou exkurzie bola aj jazda
historickým „Prešporáčikom“ po
Hradnom okruhu. Prehliadka začala na Hviezdoslavovom námestí
pri historickej budove SND a končila

na Bratislavskom hrade, kde si žiaci
prezreli hradné priestory a barokovú záhradu.
Žiakom sa exkurzia veľmi páčila
a upevnili si svoje vedomosti z občianskej náuky a dejepisu v 7. ročníku.
Radi by sme sa poďakovali pani
JUDr. Simone Mastelovej, poslankyni miestneho obecného zastupiteľstva, za sprostredkovanie a rezervovanie termínu exkurzie.

Ovocný deň v 2. B triede
To, že zelenina a ovocie prispievajú k dobrému zdraviu, vedia už
malí škôlkari. Ich kvalita v obchodoch je však na rôznej úrovni. Veľakrát ani označenie BIO sa nevyrovná kvalite našich domácich
jabĺk, hrušiek, sliviek, či hrozna.
Chuťovo sa o tom mohli presvedčiť
aj žiaci 2. B triedy tunajšej základnej školy, ktorí si dňa 28. 9. spolu
so svojou triednou učiteľkou pripravili "Ovocný deň". Za výdatnej

pomoci rodičov, najmä mamičiek,
či babičiek, priniesli pohostenie od
výmyslu sveta. Jablkové, slivkové,
či iné ovocné koláče zaplnili
školské lavice a hostina sa mohla
začať. Ale ešte pred tým si žiaci
sami pripravili z prineseného ovocia krásne ovocné taniere v podobe rôznych tváričiek, tort, zvieratiek. A aby toho nebolo málo zapili to 100% hroznovou šťavou,
ktorú priniesol ich spolužiak.

Potom prebehlo hlasovanie o najkrajšie jabĺčko. Nuž všetky boli
krásne, ale najviac hlasov dostal
Matej. Jedli sme do popuku, ale
dobrôt bolo neúrekom, a tak sme
pozvali aj kamarátov prvákov
i druhákov. Určite chutilo všetkým,
o čom svedčili plné líca. Ďakujem
všetkým rodičom za pomoc pri príprave tohto netradičného dňa
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Lenka Ďuďáková

Mgr. Ivana Mayerová,
Mgr. Zuzana Pálešová
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Pod Tvojim krížom pokoj pre dušu hľadám...
Všetci, ktorí prišli v dobrej
viere stráviť spoločné chvíle 23.
júla 2017 do časti chotára
„Kruhy“ za obcou Rozvadze, sa
stali svedkami milej slávnosti
posviacky obnoveného kríža.
Kríž osamotený v náručí líp,
osadený v zemi a týčiaci sa
k nebu, akoby ukazoval na Božiu
láskavosť a dobrotu. Viac ako
tristoročná tradícia jeho existencie znamená zároveň pohnuté
osudy našich predkov, ich životné príbehy plné vášne i nenávisti, túžob a snov.
Členovia FS Rozvadžan za
podpory Obce Trenčianske Stankovce a niekoľko nadšencov sa
rozhodli toto pamätné miesto
našej minulosti obnoviť, vyčistiť
a hlavne zrenovovať tak, aby bol
zachovaný pôvodný vzhľad kríža.
Posviacka kríža sa uskutočnila v už uvedený deň, za prítomnosti veriacich našich oboch

cirkví, nielen z našej ale aj z neďalekých obcí, ako aj zástupcov
obecnej samosprávy. Členovia
FS Rozvadžan spolu s viacerými
ďalšími občanmi ku krížu prišli
v sprievode z Rozvádz. Na čele
sprievodu niesli sochu Panny
Márie.
Samotný slávnostný akt posviacky vykonali evanjelická farárka pani Jarmila Petrulová, katolícky farár pán Viliam Chrastina za prítomnosti vysokoškolského kaplána a nášho rodáka
pána Juraja Sedláčka.
V mene všetkých, ktorí sa podieľali na obnove kríža a za vedenie obce sa prihovoril prítomným poslanec pán Dušan Pevný.
Mnohé spomienky na detstvo
a mladosť sa nielen jemu, ale aj
celým generáciám spájajú s čarovným miestom, kde kríž stojí.
V sprievodnom programe recitovala S. Siváková, príleži-

tostné piesne zneli v podaní členov FS Rozvadžan a Speváckej
skupiny Jednoty dôchodcov.
Programom sprevádzala Ľ. Mikulášová.
Kríž bol v priebehu svojej
existencie viackrát obnovovaný
a preto bola nesmierne dojímavá spomienka najstaršej pamätníčky požehnania kríža
z roku 1934. Pani Ondráškovú
tam priniesla mamička ako bábo
v nôške, preto si na vtedajšiu
krásnu udalosť nespomína, ale
bola jej súčasťou.
Napriek nestálemu počasiu
sa celým podujatím niesla
hlboká viera a nádej, i neukrývaná radosť. Vynovený kríž
akoby vyzýval ku vzájomnému
porozumeniu medzi nami
v duchu kresťanského ekumenizmu a tolerancie. Nech zostane pre nás znamením lásky,
odpustenia i nádeje. Aby každý,

kto zablúdi na toto miesto našiel
pokoj, oblaženie tela i ducha.
Aby tento kríž ako symbol našej
spásy zostal navždy v našej
mysli a v srdci.
Ľubica Mikulášová
Foto: Mária Červeňanová

PREVÁDZKY V OBCI
POTRAVINY COOP JEDNOTA

POTRAVINY ZUZKA (DSP)

POTRAVINY MP - MARKET

POTRAVINY - NICOL ONE

PONDELOK 6.00

11.00

PONDELOK

7.00

18.00

PONDELOK

5.00

12.00

PONDELOK

6.00

18.00

UTOROK

6.00

18.00

UTOROK

7.00

18.00

UTOROK

5.00

18.00

UTOROK

6.00

18.00

STREDA

6.00

18.00

STREDA

7.00

18.00

STREDA

5.00

18.00

STREDA

6.00

18.00

ŠTVRTOK

6.00

18.00

ŠTVRTOK

7.00

18.00

ŠTVRTOK

5.00

18.00

ŠTVRTOK

6.00

18.00

PIATOK

6.00

18.00

PIATOK

7.00

18.00

PIATOK

5.00

18.00

PIATOK

6.00

18.00

SOBOTA

6.00

11.00

SOBOTA

7.00

12.00

SOBOTA

5.00

12.00

SOBOTA

6.00

12.00

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

8.00

11.30

NEDEĽA

7.30

11.30

NEDEĽA

MASO - ÚDENINY ILAVSKÝ
PONDELOK zatvorené

zatvorené

PEDOS (v budove Obecného úradu)

OVOCIE - ZELENINA

LEKÁREŇ

PONDELOK

7.30

12.00

PONDELOK

8.00

16.00

PONDELOK

7.30

15.30

UTOROK

7.00

17.00

UTOROK

7.30

16.00

UTOROK

8.00

16.00

UTOROK

7.30

15.30

STREDA

7.00

17.00

STREDA

7.30

16.00

STREDA

8.00

16.00

STREDA

7.30

15.30

ŠTVRTOK

7.00

17.00

ŠTVRTOK

7.30

16.00

ŠTVRTOK

8.00

16.00

ŠTVRTOK

7.30

15.30

PIATOK

7.00

17.00

PIATOK

7.30

16.00

PIATOK

8.00

16.00

PIATOK

7.30

15.30

SOBOTA

6.30

11.00

SOBOTA

6.30

11.00

SOBOTA

8.00

11.00

SOBOTA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené
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OBECNÝ ÚRAD

POŠTA

PONDELOK

7.30

15.30

11.45

12.15

PONDELOK

7.30

15.30

UTOROK

7.30

15.30

11.45

12.15

UTOROK

7.30

15.30

STREDA

7.30

17.00

11.45

12.15

STREDA

7.30

17.00

ŠTVRTOK

7.30

15.30

7.30

15.30

ŠTVRTOK

nestránkový deň

PIATOK

7.30

SOBOTA

zatvorené

14.00

SOBOTA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

KVETINÁRSTVO KVETA

11.45

12.15

KVETINÁRSTVO MOJŽIŠOVÁ

PIATOK

KVETINÁRSTVO - Záhradkárske potreby SOŇA

KADERNICTVO JANČOVÁ IVETA

PONDELOK

8.30

16.30

PONDELOK

8.00

12.00

PONDELOK

8.00

17.00

PONDELOK

15.00

20.00

UTOROK

8.30

16.30

UTOROK

8.00

17.00

UTOROK

8.00

17.00

UTOROK

15.00

20.00

STREDA

8.30

16.30

STREDA

8.00

17.00

STREDA

8.00

17.00

STREDA

15.00

20.00

ŠTVRTOK

8.30

16.30

ŠTVRTOK

8.00

17.00

ŠTVRTOK

8.00

17.00

ŠTVRTOK

9.00

14.00

8.30

16.30

9.00

14.00

PIATOK

PIATOK

8.00

17.00

PIATOK

8.00

17.00

PIATOK

SOBOTA

zatvorené

SOBOTA

7.00

12.00

SOBOTA

7.30

12.00

SOBOTA

na objednávky

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

NEDEĽA

zatvorené

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

HOLIČSTVO - KADERNICTVO ANNA - EVA
párny týždeň

KADERNICTVO MIRIAM

nepárny týždeň

14.00

18.00

podľa objednávky

UTOROK

14.00

18.00

podľa objednávky

PONDELOK

12.00

19.00

UTOROK

12.00

19.00

7.00

14.30

STREDA

14.00

18.00

podľa objednávky

STREDA

12.00

19.00

7.00

14.30

ŠTVRTOK

14.00

18.00

podľa objednávky

ŠTVRTOK

12.00

19.00

7.00

14.30

PIATOK

12.00

19.00

7.00

14.30

PIATOK

14.00

18.00

podľa objednávky

7.00

12.00

8.00

12.00

podľa objednávky

SOBOTA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

zatvorené

PONDELOK

SOBOTA
NEDEĽA

zatvorené

obednajšia prestávka

TEXTIL HANA

KOZMETIKA (v Spoločenskom dome)

PONDELOK

13.00

17.00

12.00

13.00

PONDELOK

9.00

17.00

podľa objednávky

UTOROK

9.00

17.00

12.00

13.00

UTOROK

9.00

17.00

podľa objednávky

STREDA

9.00

17.00

12.00

13.00

STREDA

9.00

17.00

podľa objednávky

ŠTVRTOK

9.00

17.00

12.00

13.00

ŠTVRTOK

9.00

17.00

podľa objednávky

PIATOK

9.00

17.00

12.00

13.00

PIATOK

9.00

17.00

podľa objednávky

SOBOTA

8.00

11.00

SOBOTA

8.00

11.00

podľa objednávky

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

TEXTIL GABY FASHION

Pavol Maráček - EMPÍRIA

obedňajšia prestávka

FEROPLECH

PONDELOK

9.00

17.00

PONDELOK

7.00

18.00

PONDELOK

7.15

16.00

11.00

11.30

UTOROK

9.00

17.00

UTOROK

7.00

18.00

UTOROK

7.15

16.00

11.00

11.30

STREDA

9.00

17.00

STREDA

7.00

18.00

STREDA

7.15

16.00

11.00

11.30

ŠTVRTOK

9.00

17.00

ŠTVRTOK

7.00

18.00

ŠTVRTOK

7.15

16.00

11.00

11.30

PIATOK

9.00

17.00

PIATOK

7.00

18.00

PIATOK

7.15

16.00

11.00

11.30

SOBOTA

8.00

12.00

SOBOTA

7.30

13.00

SOBOTA

8.00

11.00

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

STAVEBNINY MONOLIT

PNEUSERVIS DAMO SLOVAKIA

PNEUSERVIS PNEUAGRE

PREDAJŃA BICYKLOV

PONDELOK

7.00

16.00

PONDELOK 7.00

16.00

PONDELOK 8.00

16.30

PONDELOK 9.00

16.00

UTOROK

7.00

16.00

UTOROK

7.00

16.00

UTOROK

8.00

16.30

UTOROK

9.00

16.00

STREDA

7.00

16.00

STREDA

7.00

16.00

STREDA

8.00

16.30

STREDA

9.00

16.00

ŠTVRTOK

7.00

16.00

ŠTVRTOK

7.00

16.00

ŠTVRTOK

8.00

16.30

ŠTVRTOK

9.00

16.00

PIATOK

7.00

16.00

PIATOK

7.00

16.00

PIATOK

8.00

16.30

PIATOK

9.00

16.00

SOBOTA

zatvorené

SOBOTA

zatvorené

SOBOTA

8.00

12.00

SOBOTA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené

NEDEĽA

zatvorené
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..... Niečo z pohľadu občana 1
Keď sme sa prisťahovali do Trenčianskych Stankoviec a začali stavať dom,
tak na začiatku som najčastejšie prišla do kontaktu s ľuďmi, ktorých všetci
v dedine dobre poznajú, ale hlavne ich potrebujeme, a to denno-denne. Kto
je to?
No predsa zamestnanci obecného podniku služieb. Neviem, odkedy daný
podnik vykonáva svoju činnosť, ani koľko zamestnancov má, ale všimli ste
si, čo všetko dokážu robiť pre našu obec?
Jeden deň ich vidím kopať hrob, veď niekto zomrel, treba to urobiť. Na
druhý deň ráno idem skoro ráno do práce a už vidím, že zamestnanec obecného podniku služieb vyťahuje v niektorom rodinnom dome žumpu. Idem
k zubárovi a už ich vidím pokladať dlažbu pri zdravotnom stredisku. V obci
sa stavia máj a už sú tu opäť naši pracovníci obecného podniku služieb. Idem
vytiahnuť popolnicu v deň vývozu smetí a koho stretnem? Znova tí istí muži,
ale dnes už vyvážajú smeti. Koná sa nejaká akcia v našej dedine, treba pripraviť lavice a pod. - znova tí istí muži. A je jedno, či je sobota, nedeľa, sviatok,
ráno, či piatok. Koľkokrát som videla, že niekto zabudol pripraviť smetnú
nádobu zo svojho dvora v deň, keď sa vysypáva, ale nebol to žiaden problém
pre „našich“ zamestnancov, ktorí ochotne nádobu z dvora vybrali a vysypali.
Myslím, že žiadna firma by takto ochotne nereagovala, smetná nádoba by
zostala plná vo dvore.... A takto by sme mohli ešte dlho pokračovať.
V blízkosti môjho bydliska býva jeden z týchto „našich“ zamestnancov
obecného podniku služieb a veľakrát sa doma čudujeme, čo všetko musí
v obci zabezpečovať, pri akých všetkých akciách je náš sused nápomocný,
a to aj na úkor vlastnej rodiny. Veď zväčša na akcie konané obcou sa snažíme
prísť všetci spolu ako rodina, ale v ich rodinách to určite nejde, nakoľko mám

pocit, že keď sa niečo deje v obci, tak oni sú tam tiež, ale vždy „služobne“.
Neviem, či si uvedomujeme, aké je to veľmi výhodné pre obec, pre občanov, že v našej dedine sa zachoval obecný podnik služieb. Je to výhodné z hľadiska ekonomického, nakoľko sa domnievam, že cena práce, za ktorú vykonajú práce títo zamestnanci je omnoho nižšia, ako keby to dala obec urobiť
nejakej inej firme, ale hlavne sú aj „poruke“, teda hneď a teraz a nie až neskôr
a potom...
JUDr. Júlia Kudláčová
Doslov ...
Prevádzka, podnik služieb, OPS-ka....pojem, ktorý v obci Trenčianske
Stankovce zľudovel...
Už v sesťdesiatych rokoch minulého storočia pri miestnom národnom výbore fungovala prevádzka, neskôr zase pri obecnom úrade - obecný podnik
služieb.
V roku 2004, došlo uznesením OZ Obce Trenčianske Stankovce ku zrušeniu Obecného podniku služieb ako príspevkovej organizácie zriadenej obcou
a jeho pracovníci sa stali zamestnancami Obce Trenčianske Stankovce.
Nech už boli názory a dôvody na zrušenie obecného podniku služieb akékoľvek, jedna vec je nespochybniteľná ... čas ukázal, že vytvoriť na Obci-obecnom úrade, Odbor obecných služieb, bol dobrý krok. Veď tí „naši chlapi“ sú
pre obec veľkým prínosom a pomocou, nech už sú našimi občanmi vnímaní
ako „chlapi z prevádzky“, alebo „OPS-kári.“
Mgr. Ľubica Ďurišová, prednostka OcÚ

..... Niečo z pohľadu občana 2
Viete, že telocvičňa pri Základnej škole J. Lipského ako aj ďalšie
priestory slúžia pre potreby školy počas vyučovacieho procesu, ale následne po skončení vyučovania sú vyťažené a slúžia občanom v Trenčianskych Stankovciach? Ak ste doteraz nevedeli, do telocvične chodia
cvičiť pravidelne ženy – či už na kruhový tréning, či na trampolíny, tak-

tiež muži - volejbalisti, futbalisti. V dedine sa nájdu zanietenci pingpongu, jogy .... Ak máte niekto niekedy čas, chuť a pár drobných, príďte
sa pozrieť a zapojte sa.
JUDr. Júlia Kudláčová

SAMUEL CHRASTINA
- Majster Európy v 3D lukostreľbe
Asi viete, že v našej obci už niekoľko rokov pracuje oddiel 3D lukostreľby. Je súčasťou TJ Sokol Trenčianske Stankovce. Za pomerne krátky
čas svojej existencie jeho členovia už veľakrát úspešne na rôznych súťa-

žiach prezentovali nielen seba, ale aj našu obec.
Môžu sa pochváliť viacerými víťazstvami a medailovými umiestneniami.
Iniciátorom vzniku tohto oddielu a jeho najúspešnejším členom je 18-ročný Samuel Chrastina
(Sedličná). Napriek svojmu mladému veku má už doma vo
svojej izbe veľkú zbierku medailí z rozličných 3D lukostreleckých pretekov. Najcennejšiu z nich si do zbierky pridal toto leto za víťazstvo na
Majstrovstvách Európy HDH IAA (Historical 3 Dimensional Hunting International Archery Asociation), ktoré sa konali v dňoch 9.-15. júla 2017
v prekrásnom prostredí rakúskeho vidieka, v dedinke Straβ im Attergau
neďaleko Salzburgu.Šampionátu sa zúčastnilo okolo 450 pretekárov z 9
krajín. Súťažili v piatich vekových kategóriách, v deviatich divíziách
lukov, na troch rôznych tratiach počas troch po sebe nasledujúcich dní.
Samkovi k titulu MAJSTER EURÓPY srdečne blahoželáme a prajeme
mu ešte veľa ďalších úspechov!
Oľga Šmatláková

11

október 2017

Reklamy
Kruhový tréning a Jumping Už aj v našej obci máme kominára!
v Trenčianskych Stankovciach

GABY FASHION

Miesto: telocvičňa Základnej školy J. Lipského
v Trenčianskych Stankovciach

Dňa 16. 6. 2017 bola v priestoroch Ilavský
otvorená nová predajňa textilu.
Predajňa sa nachádza na poschodí nad
súkromnou škôlkou SIMA.

Deň, čas a druh cvičenia:
Pondelok 17,00
Kruhový tréning
Utorok 19,00
Jumping
Streda
18,00
Kruhový tréning
Štvrtok 18,00
Jumping

Kominárstvo
Trenčianske Stankovce ponúka tieto služby:
- čistenie a kontrolu komínov

Otváracie hodiny sú Po- Pi 9.00 - 17.00.
Vyberiete si so širokého sortimentu
pre dámy, pánov i deti.
Tešíme sa na Vás.

- potvrdenie o vykonaní čistenia
a kontroly komína
- vložkovanie komínov

Vstup: 3 h

- frézovanie komínov

Kontakt:
facebooková stránka
- Jumping Trenčianske Stankovce
Mobil: 0903 773 605 (formou SMS)

- výstavbu viacvrstvých komínov
- rekonštrukcie komínov

Všetkých, ktorí majú chuť a odhodlanie si zacvičiť, srdečne medzi nás pozývam.
Veronika Križková

- odborné poradenstvo
Tel.: 0903 40 11 33
e-mail:mirdur@centrum.sk

ŽIVOT S KNIHOU
S jeseňou prichádza obdobie, kedy
sa plní knižnica návštevníkmi viac ako
v letnom období. Žiaci a študenti vyhľadávajú podklady k projektom, vyberajú
knihy do čitateľských denníkov a dospelí hľadajú vhodnú tému na spestrenie dlhých večerov. A hlavne je tu zasa
neopakovateľná atmosféra, ktorú vytvára vzťah knihovníka s čitateľom, záujem detí o knižné novinky (veru o
niektorých som nemala prehľad),
alebo polemika na tému historických či
romantických príbehov. Niekedy by z
výmeny takýchto názorov vznikol celkom zaujímavý „románik“. Úsmevné sú
otázky najmenších čitateľov, či som prečítala všetky knihy v knižnici. To veru
nie, ani nie všetky z tej tisícky čo mám
doma. Ale majú svoje miesto, príležitostne poradia, ako napr. kuchárske
knihy, encyklopédie, alebo si zalistujeme v obrázkových knihách. A hlavne
knihy sú výborným spoločníkom do postele, ktorý vás poláska pekným príbehom, nabudí krásne sny.

S mnohými nás spájajú citové spomienky, niekedy na radostné, alebo aj
smutné chvíle, keď nás život zabolel.
Jednoducho kniha má miesto v našom
živote a keď je už polička preplnená a
kniha nám nebude chýbať, posunieme
ju našej knižnici, alebo dáme na poličku odložených kníh. A vždy sa nájde
záujemca, ktorému urobíme radosť.
Verím, že poteším čitateľov aj knižnými titulmi, ktoré pribudli do knižnice.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH
L. Gahérová POLÁSKANIE,
M. Fartelová ČREPINY SPOMIENOK,
A. Macháčová A TERAZ MA POBOZKAJ,
K. Croftová STRATENÁ,
E. Ferrante PRÍBEH NOVÉHO PRIEZVISKA,
D. Machala VETERNÉ TOPÁNKY,
R. Harris KONKLÁVE

KRÁSNA LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
J. Asher MŔTVE DIEVČA NEKLAME,
B. Jobus PLAJKO,
J. Kinney DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA 10
Do konca roka pribudnú nové
knihy D. Dána, J. Pronskej, T. Keleovej-Vasilkovej, J. Kariku, ale aj zahraničná literatúra ako piata časť Milénia – Muž, ktorý hľadal svoj tieň , tretia časť ságy E. Ferrante a iné ...aj odborná literatúra. A samozrejme pripravujeme prekvapenie pre mladých
čitateľov.
Verím, že si milí čitatelia budete mať
z čoho vyberať, že zakúpené knihy
splnia vaše očakávania.
Zároveň sa ospravedlňujem za dočasné obmedzenie prevádzky knižnice.
Ale verte mi, veľmi sa na každého z vás
teším.
Vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ:
Lívia Habánková
č. 425
Magdaléna Holičková
č. 825
Almas Alenizi
č. 540
Mathias Letko
č. 130
Luciana Minárčicová
č. 499
Emília Ema Mojžišová
č. 39
Sára Beňovičová
č. 399
Ondrej Beňovič
č. 898
Klaudia Ježíková
č. 130
Karolína Králiková
č. 616
Mathias Berko
č. 970
Patrik Beňo
č. 497
Michaela Horniaková
č. 606
Lívia Habánková
č. 425
Zara Palatinusová
č. 499
Ján Havier
č. 137
Martin Škyta
č. 610

Alexander Piláthy
Stanislav Jantula
Andrea Jantulová
Patrícia Habánková
Mgr. Mária Hikelová
Ján Vaško

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI:
Michal Vavruš a Silvia Zlatovská
Lukáš Krištof a Simona Tvrdá
Radovan Machunka a Jana Máliková
Patrik Otrubák a Marianna Karneková
Mário Mikuš a Lenka Pagáčová
Filip Birás a Denisa Bučková
Peter Panák a Zuzana Ľahká
Lukáš Breznický a Jana Šedíková
Andrej Malych a Monika Ďurišková
Juraj Barták a Michaela Breznická

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jozefína Mináriková
Magdaléna Oravcová
Emília Lorencová
Bohuslav Horňáček
Ján Kadlečík

Blahoželáme a želáme veľa lásky
a rodinného šťastia!
PRISŤAHOVALI SA:
Róbert Podmanický
Mária Beňovičová
Ing. Andrej Patka
MUDr. Zuzana Patka Gruntová

ODSŤAHOVALI SA:
Ing. Ivana Zelníková
Peter Balaj
Mgr. Róbert Drengubiak
Ing. Jaroslav Žiak
Ing. Katarína Žiaková
+ dcéry Simona a Dominika
Michal Karaffa
Zuzana Panáková rod. Ľahká
+ synovia Marek a Dominik
Ľubica Durajová

vo veku 90 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 89 rokov
vo veku 65 rokov
vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke,
nech odpočívajú v pokoji.
NAŠI JUBILANTI:
94 rokov – Anna Zahumenská
85 rokov – Ružena Hrušovská
Mária Mahríková
80 rokov – Anna Krchnavá
Ing. Radovan Stoklasa
Ján Jančo
Ján Kulich
Ján Haško

75 rokov – Ladislav Porubský
Anna Pevná
Emília Žiačková
Zuzana Jurenková
Angela Vašková
70 rokov – Anna Dedíková
Anna Kulichová
Milan Mikláš
Ján Januška
Vladimír Vaško
Mária Králiková
65 rokov – Anna Krčmáriková
Anna Ďurišová
Jozef Janiš
Mgr. Ján Bočák
Alojzia Králiková
Pavol Haško
Ľuboš Buček
Ing. Miroslav Hrušovský
Mária Dohňanská
60 rokov – Rudolf Pevný
Magdalena Husárová
Karol Ježík
PharmDr. Božena Janišová
Ing. Jozef Mojžiš
Marián Šedivý
Mária Siváková
Drahoslava Zemánková
Anton Mojžiš
Blahoželáme!

Štatistika k 30. 9. 2017:
Počet obyvateľov k 30.9.2017 spolu – 3.318
- z toho MUŽI - 1.635
ŽENY - 1.683

Jubilejné sobáše od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017
Diamantový sobáš

Zlatý sobáš

Strieborný sobáš

– 60 rokov spoločného manželského života

– 50 rokov spoločného manželského života

– 25 rokov spoločného manželského života

František a Helena Letkoví

Ján a Anna Dedíkoví
Peter a Janette Žuffoví
Jaroslav a Ingrid Králikoví
Jaroslav a Eva Stopkoví
Blahoželáme a želáme najmä zdravie,
lásku a rodinnú pohodu
do ďalších rokov spoločného života!
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