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Vážení spoluobčania!

Želáme Vám, aby ste počas Vianoc pocítili dotyk Božej i ľudskej
lásky, aby vo Vašom príbytku vládol pokoj, aby ste počas sviatočných
dní zažili čo najviac radosti a aby Vám Nový rok 2018 priniesol veľa
šťastných dní.
Redakčná rada

opäť sa blíži koniec roka a tradične by som chcel zbilancovať
uplynulých 12 mesiacov a načrtnem moje plány do roka 2018.
Rok 2017 sa vyznačoval veľkými investíciami a projektami ale
aj tými menšími.

škodené múry, poškodená izolácia základov budovy, pozatekané a zle vyspádované terasy a pod. Vzhľadom na stav
budovy spoločenského domu považujem jej rekonštrukciu
za absolútne nevyhnutnú.

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka
v časti obce Veľké Stankovce – Priehrada. V rámci
tejto rekonštrukcie sa mi
podarilo vybaviť na Trenčianskych vodárňach a kanalizáciách, a.s. (TVK) rekonštrukciu vodovodu vrátane prípojok. Smutný som však z jednej
veci. Ešte ani nestihol vytvrdnúť asfalt a už si nemenovaný
vodič traktora odstránil zátarasy, ktoré bránili vstupu motorových vozidiel na ulicu, prešiel po nej na traktore a zanechal
v asfalte stopy po kolesách. Aj takto si niekto váži našu prácu.

- Rekonštrukcia chodníka od
kvetinárstva Mojžišová smerom k parku Jána Lipského.
Vzhľadom na to, že sa
v chodníku budovala
optická sieť, vyjednal som
od spoločnosti Slovak Telekom na jeho rekonštrukciu finančnú spoluúčasť vo výške 6 000 eur.

- Rekonštrukcia miestnej
komunikácie a vybudovanie nového chodníka
v časti obce Sedličná – Homolky.
- 1. etapa rekonštrukcie spoločenského domu pozostávajúca
z výmeny okien, zateplenia obvodového plášťa budovy, rekonštrukcie terás a sociálnych zariadení v reštaurácii a pri
veľkej sále vrátane vybudovania WC pre imobilných. V súvislosti s touto rekonštrukciou sa objavilo množstvo
problémov, s ktorými sa nerátalo. Išlo napr. o premočené múry, resp. na niektorých miestach aj ťažko po-

- Rekonštrukcia budovy
materskej školy pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa, strechy,
výmeny skiel, rekonštrukcie elektroinštalácie vrátane vnútorného osvetlenia, rekonštrukcie vykurovania
a vybudovania rekuperácie. Jedná sa o projekt financovaný z eurofondov, a preto začiatok stavebných prác bol
závislý jednak od súhlasných vyjadrení ministerstva
a jednak od možnosti a schopnosti zhotoviteľa realizovať
tieto práce. Súhlasné stanovisko nám bolo doručené začiatkom septembra. Zhotoviteľ bol schopný začať s prácami až v polke októbra. Toto sú dôvody, prečo sa nezačalo s rekonštrukciou skôr, napr. cez letné prázdniny. Obdobie rekonštrukcie bolo náročné nielen pre zamestnancov škôlky ale aj pre rodičov detí. Chcem sa preto všetkým poďakovať za trpezlivosť, ochotu a zhovievavosť.
Veľmi si to vážim.

pokračovanie na 3. strane

Vážení občania Trenčianskych Stankoviec,
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Daňové a poplatkové povinnosti v roku 2018
Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom rozhodnutím, ktoré im
bude doručené do vlastných rúk a voči ktorému je možné do 15 dní
podať odvolanie alebo námietku. Splatnosť dane a poplatku je
najneskôr do uplynutia ďalších 15 dní a to bankovým prevodom,
poštovou poukážkou. Podklady pre platbu dane bezhotovostne sú
uvedené v rozhodnutí a kvôli správnej identifikácii platby je
potrebné dôsledne a bezchybne uviesť variabilný symbol platby.
Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je podané
priznanie k dani, ktoré sa podáva do 31. januára 2018, iba ak
došlo k zmene vlastníctva (kúpa, predaj darovanie). Povinnosť
podať priznanie má osoba, u ktorej došlo k úbytku nehnuteľností,
ako aj osoba, ktorá nehnuteľnosť nadobudla. Tí občania, ktorým
sa vlastníctvo nehnuteľností k 1.1.2018 oproti minulému obdobiu
nezmenilo, priznanie k dani nepodávajú. U dani z nehnuteľnosti
sa neprihliada k zmenám, ku ktorým dochádza v priebehu roka,
rozhodujúci je stav k 1. januáru. Jedinou výnimkou je získanie
majetku dedením alebo vydražením, kedy je nový vlastník
povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia
nehnuteľnosti.
Daň za psa je vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností v jednom
rozhodnutí a platia pre ňu rovnaké pravidlá pokiaľ ide o lehoty
a spôsob úhrady. Treba však upozorniť, že v zmysle platných
právnych predpisov zmenu vlastníctva (držania) psa je treba
nahlásiť na správu daní a poplatkov do 30 dní od zmeny, aj keď
k nej došlo kedykoľvek v priebehu roka. Toto ustanovenie je zo

strany občanov často porušované a spôsobuje to značné problémy
a nedorozumenia pri vyrubovaní dane. Ohlásenie zmeny držania
psa po uplynutí 30 dní obec nemôže akceptovať a dodatočne
zohľadniť vo vyrubenej daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálne odpady platia osoby, ktoré majú
v obci trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt) a osoby s oprávnením
užívať nehnuteľnosť na území obce, aj keď tu evidovaný pobyt
nemajú (podnikatelia, majitelia víkendových domov a bytov ale aj
občania, ktorí tu bývajú na základe nájomného vzťahu či už v byte
alebo v rodinnom dome).Rovnako ako vyššie uvedené dane, aj
poplatok za odpad sa platí na základe doručeného rozhodnutia do
15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Aj v roku 2018 môže
obec poskytnúť zľavu poplatku za komunálny odpad, a to:
- osobám, ktoré sa viac ako 90 dní v roku nezdržiavajú na území
obce na základe hodnoverných dokladov preukazujúcich túto
skutočnosť;
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím na základe písomnej žiadosti a fotokópie preukazu
ZŤP. Žiadosť podávajú len tí občania, ktorým bol preukaz
ZŤP vydaný v roku 2017.
O poskytnutie zľavy treba písomne požiadať najneskôr do konca
januára 2018.
Zuzanna Tanáčová

Vianočný koncert – 12. ročník
12. ročník tradičného Vianočného koncertu, ktorý pripravila
Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou
sa začal v Spoločenskom dome v druhú adventnú nedeľu
10.12.2017 o 14. hod.
Koncert otvorila a moderovala Ľubica Ďurišová. Po jej úvodnom slove sa začal približne 90-minutový kaleidoskop piesní a hovoreného slova. Na pódiu sa vystriedali Spevácka skupina Jednoty
dôchodcov, Heligón partia Sokolka a FS Rozvadžan s detskou skupinou žiakov ZŠ. Všetky vystúpenia sa obecenstvu páčili a odme-

ňovalo ich častým a bohatým potleskom, ale asi najviac ocenilo
tých najmenších účinkujúcich.
Ako už tradične sprievodnými podujatiami Vianočného koncertu boli: podávanie punču, burza žiakov ZŠ; predaj oblátok, sladkého a slaného vianočného pečiva a predaj dekorácií.
Ďakujeme účinkujúcim za ich vystúpenia, publiku za pozorné
sledovanie programu a organizátorom za prípravu.
Oľga Šmatláková
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- 1. etapa rekonštrukcie
okolia budovy obecného
úradu – odizolovanie
budovy OcÚ, vytvorenie
16 parkovacích miest,
vybudovanie rampy pre
imobilných.
- Rozšírenie strojového
vybavenia na OPS –
jedná sa o projekt financovaný z eurofondov,
v rámci ktorého sme zakúpili traktor s prívesom, čelným nakladačom kontajnerov, stroje na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a nové kontajnery o objeme 7m3 a 20m3. Mimo projekt sme dali
zrepasovať multikáru, zakúpila sa nová kosačka na kosenie verejných priestranstiev.
- Vybudovanie kamerového systému aj vďaka dotácii
z Ministerstva vnútra SR, zakúpenie dvoch zariadení
na meranie rýchlosti áut prichádzajúcich do obce od
Trenčianskej Turnej a zo Selca.
- Doplnenie komponentov na detské ihrisko v parku
Lipského v rozsahu – dve pružinové hojdačky, pieskovisko, preliezka. V súvislosti s vybudovaním 6 bytových domov prispela na toto rozšírenie detského
ihriska spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o.

tomu mám z odvedenej práce dobrý pocit. Aj v budúcom
roku sa budem snažiť realizovať čo najviac projektov a zámerov, ktoré nám finančná situácia obce dovolí.
V nasledujúcom roku, v poslednom v tomto volebnom období
by som chcel, aby obec zrealizovala tieto zámery:
- 2. etapa rekonštrukcie budovy spoločenského domu (vykurovanie, sociálne zariadenia a iné)
- 2. etapa rekonštrukcie okolia budovy obecného úradu
- Vybudovanie pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny pri budove obecného úradu pri príležitosti 100. výročia ukončenia
I. svetovej vojny.
- Rekonštrukcia a rozšírenie budovy hasičskej zbrojnice.
- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Oddychovom
centre v Rozvadzoch (aj vďaka dotácii zo Slovenského futbalového zväzu).
- Vybudovanie lávky cez potok v Sedličnej.
- Zmeny a doplnky k územnému plánu obce.
- Územný plán zóny pre časť Predhoštáky, t.j. 1. fáza pre prípravu územia pre výstavbu rodinných domov.
- Zabezpečenie druhého všeobecného lekára pre dospelých.

Stále ešte čakáme na vyhodnotenie dvoch európskych
projektov týkajúcich sa rekonštrukcie učební v základnej
škole a zakúpenia kompostérov.

Okrem vyššie uvedeného mám informáciu z TSK, že cesta III.
triedy v Sedličnej popri zvonici, ktorá je v jeho vlastníctve, sa
plánuje na budúci rok zrekonštruovať.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí našu obec reprezentovali,
akýmkoľvek spôsobom podporovali, aktívne sa podieľali na kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa v obci uskutočnili
a v neposlednom rade chcem poďakovať aj tým, ktorí sa podieľali
na fungovaní našej obce.
S koncom roka sa blížia pre mnohých tie najkrajšie sviatky.
Sviatky radosti, pokoja, ľudskej blízkosti. Sviatky, kedy najvzácnejšia je prítomnosť našich najbližších. Skúsme sa stíšiť, upokojiť
a uvedomiť si, aké sú pravé hodnoty vianočných sviatkov.

Takmer žiadna robota, ktorá sa v obci v tomto roku vykonala sa nezaobišla bez komplikácií a prekážok. Napriek

Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2018 vám všetkým praje
Martin Markech

- Vybudovanie dvoch workoutových ihrísk – v parku
Jána Lipského a pri zdravotnom stredisku.
- Vybudovanie priechodov pre chodcov pred obecným
úradom a v Sedličnej v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK).

Reakcia na príspevok uverejnený
v časopise HLAS č. 6/2017
Zarazilo ma, keď som si prečítal článok s názvom „Slová
poslancov obce“ na strane č. 2. Konkrétne mám na mysli odpoveď poslanca obce Martina Porubana, ktorý uvádza: „Obec
úspešne žiadala o dotácie na kompostéry, ktoré by mali byť
čoskoro dostupné občanom.“ Tento príspevok pána poslanca
považujem sa zavádzajúci a klamlivý. Keďže sa vyskytli prípady, kedy sa po prečítaní HLAS-u občania pýtali, kedy im
budú kompostéry odovzdané, považujem za nutné uviesť
danú vec na pravú mieru. V súčasnosti sa žiadosť o dotáciu

na kompostéry ešte len na Ministerstve životného prostredia
SR vyhodnocuje (neviem odhadnúť, koľko to bude trvať)
a nie je vôbec isté, či bude obec v danom projekte úspešná
a dotáciu na kompostéry dostane.
Po ukončení hodnotenia a doručení rozhodnutia budem
občanov našej obce informovať, či nám bude dotácia na zakúpenie kompostérov pridelená alebo nie.
Martin Markech
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Ježiš je dôvodom našej radosti
Nikdy nie sme počas celého roka takí veselí ťami sa stretávame, ak sme Ježišovi, ak je Ježiš v nás
a šťastní ako v tieto sväté a veľké sviatky Vianoc a my v ňom, radosť nezanikne.
a v týchto vianočných dňoch. Svoju radosť
Švajčiarska spisovateľka Anna Hoffman uváprejavujeme rôznym spôsobom i vo svojich
dza v jednej svojej poviedke skutočnú príhodu
domoch, i na svojom mieste, i v kostole.
o dievčati, ktoré sa narodilo znetvorené: poToto zdobenie našich kostolov, toto zdobestava príliš drobná, vlasy prešedivelé, oči karnie stromčekov, námestí a ulíc ozdobami
pavé, nos vykrivený. Skrátka znetvorená. Jeda blikajúcími žiarovkami, ale nielen našich,
ného dňa v hneve jej vlastná matka podotkne:
ale aj všetkých tých po svete, ktorí veria
„Nikdy sa na teba nik ani nepozrie, a tobôž
v Krista – nie je nič iné ako výraz tej pravej
aby si ťa obľúbil“.
radosti, ktorú pociťujú v tieto posvätné viaTie slová sa ako nôž zabodli dievčaťu do
nočné dni všetci, ktorí sa bezvýhradne odosrdca. Plakala,
vzdali Ježišovi Krispomýšľala dotovi, ktorí v neho
konca aj na sacelým srdcom
movraždu, ale naa celou dušou
koniec
sa zmierila.
veria, milujú ho
Rozmýšľajúc o slovách
a v ktorých on skrze svoju milosť
svojej
matky
došla
k
záveru:
„Keď je niekto
žije. Iba On, lebo je Boh z Boha, je dôvod
drzý a mrzutý, nemôžeš ho milovať, nech by
pravej a neskalenej radosti, lebo On sa aj
to bola aj vlastná matka. Ale ak je niekto ku
narodil v Betleheme, aby nám priniesol
každému milý a láskavý, nájde sa niekto,
pravú radosť.
kto ho bude ľúbiť, hoci by bol netvor ako
Hoci sa narodil ako jednoduché, slabé
som ja“. A rozhodla sa byť vždy láskavá ku
a chudobné dieťa, predsa On, práve On, vyzval
každému.
všetkých ľudí k radosti spevom anjelov, ktorí
A zakrátko sa všetkým stala milá. Jeden
nad ožiareným Betlehemom spievali príjemne
cenný mládenec, pre ktorého bola vzácnejšia
znejúcu pieseň: Sláva Bohu na výsostiach, a na
pekná duša ako vyparádená tvár, vzal si ju za
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A čo je radosť
ženu. Bola mu vzácnou sprievodkyňou v žia veselosť, ak nie pokoj v duši, pokoj v rodine,
vote a dobrou matkou jeho deti. Keď zomrela,
pokoj vo svete? A zasa cez anjelov odkaz jedpostavil jej náhrobok s nápisom: „Ty si bola
noduchým pastierom na betlehemských stráanjel môjho života“.
ňach: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť celému svetu, lebo dnes sa vám naA kto nás učí, aby sme boli ku každému
rodil Spasiteľ, Kristus Pán.
milí a láskaví, aby sme trpezlivo niesli svoje
kríže a ťažkosti, aby sme vždy a za každú cenu
Tú radosť kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý sa
išli cestou dobroty a spravodlivosti? Kto nás
narodil v Betleheme a ktorý sa rodí v dušiach
učí a kto nás naučil, ak nie ten, ktorého narotých, ktorí ho prijímajú, vyjadrujú aj naše radeniny dnes oslavujeme, a tým je Ježiš Kristus,
dostné opájajúce vianočné piesne.
naša láska a my jeho láska.- lebo z lásky k nám
Veď práve, ak chce úbohý, hriešny človek
sa stal človekom a narodil sa ako malé dieťa.
vedieť, čo je pravá radosť, čo je pravé šťastie,
Prajem Vám šťastné a milosťami naplnené
musí vedieť a všetko urobiť, aby sa celkom
prežitie
Vianoc a v Novom roku všetko dobré.
oddal Ježišovi a aby Ježiš v ňom žil, účinkoval
a pôsobil. Bez ohľadu na to, čo nás čaká v žiMgr. Viliam Chrastina,
vote, bez ohľadu na naše materiálne postavenie
správca farnosti
a zdravotný stav, bez ohľadu na to, s akými ťažkos-
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Svetlo Vianoc
Keby sme robili prieskum na tému, aké predstavy a myšlienky spájajú ľudia s Vianocami, vedeli by sme vopred vo veľkej miere odhadnúť
odpovede. Štedrý večer je spojený so stromčekom, darčekmi, večerou, rodina pohromade,
sviatočná pohoda a sviatočná atmosféra, návšteva štedrovečerných služieb Božích, vianočné piesne a koledy, betlehemy zobrazujúce
narodenie dieťaťa Ježiša, štedrovečerné a vianočné zvyky, zasnežená krajina, ale aj predvianočné prípravy a nákupy. V odpovediach by sa
zrejme našli aj zmienky o zvláštnom citovom
rozpoložení, ktoré človek cez tieto sviatky prežíva, zmienky o tom, že osamelí ľudia si cez
sviatky bolestnejšie uvedomujú svoju osamelosť... Sme radi a vďační, že koncom decembra
môžeme prežívať niekoľko dní v celkom osobitnej atmosfére bez rozdielu vierovyznania. Vianoce sú sviatky Kristovho vstupu do sveta, v ich
symbolike je mnoho svetla. Vianočné svetlá, s
ktorými sa stretáme na každom kroku, by sme
mali chápať nie iba ako sviatočnú dekoráciu, ale
ako symbol Kristovho vstupu do sveta, narodením Pána Ježiša v Betleheme. Symbol svetla i
hviezdy, ktorý vyjadruje, čo sa s Kristovým príchodom na svet vlastne stalo: S jeho príchodom
prichádza na svet svetlo.
Vianočná zvesť nás upozorňuje, že nám Ježiš
toto svetlo môže a chce dať. Nanovo môžeme
prijať istotu, že sme obklopení Božou láskou, a
táto istota nám dá silu vytrvať vo všetkom, čím
prechádzame. Lebo nie vždy sú to okamihy,
ktoré nás napĺňajú radosťou či pokojom.
Prežívame momenty, keď sa nás zmocňuje
dojem, že sa nám zatmieva svetlo pred očami.
Keď do nášho života zasiahne smrť. Pre mnohých je tmou, a to aj cez tieto sviatky, dlhá choroba, do ktorej sa dostali oni alebo ich blízki.
Choroba prináša so sebou veľké množstvo problémov najrozličnejšieho druhu. Človek myslí
na ohrozenie svojho života. Ak sa k nej pridruží
bolesť, je to ďalšia záťaž. Ďalej to môžu byť pro-

blémy týkajúce sa medziosobných vzťahov. Nedoriešené situácie, nevyjasnené vzťahy. Neraz
sú s tým spojené vážne ekonomické problémy.
Všetko to dokopy spôsobuje, že človek má
dojem, akoby bol ponorený do tmy a stálych
problémov a nepokojov, z ktorých sa nedokáže
dostať.
Keď nám odíde z tohto života niekto blízky,
koho sme mali veľmi radi, sme naplnení tmou
smútku. Toto cítia v rodinách, v ktorých ostáva
prázdne miesto pri vianočnom stole. Je mnoho
iných situácií tmy, v ktorých sa nachádzame, v
ktorých sa nachádzajú naši blížni. Vianočná
zvesť znamená toto: do každej situácie tmy prináša Ježiš svetlo. Ak má byť vianočná zvesť aj pre
nás účinná, mali by sme si cez tieto sviatky klásť
otázku: Aká je tá moja tma? V akej tme už dlho
chodím a nedokážem sa z nej vyslobodiť? Musíme naliehavo zatúžiť po svetle. Ak k tomuto
svojmu poznaniu vlastnej tmy pridáme modlitbu: Pane Ježiši Kriste, daruj mi svetlo, ktoré by
rozohnalo tmu môjho života, môžeme zažiť vianočný div, že toto svetlo bude nám skutočne darované a že sa začne nová kapitola nášho života.
Do všetkých rodín, v ktorých sa do vianočnej radosti mieša smútok, chce vstúpiť Pán Ježiš
so svojím svetlom. Vkladá nám do sŕdc istotu,
že tí, ktorí dnes už nemôžu sedieť s nami za vianočným stolom, majú tiež svoje Vianoce, a to
omnoho krajšie, ako sú tieto naše. Aj v tomto
ohľade platí: Každý má toľko slnka, koľko si
sám vezme. Každý má toľko Kristovho svetla,
koľko je sám ochotný prijať. Preto mi dovoľte
popriať Vám pokojné, svetlom ožiarené, láskyplné sviatky naplnené blízkosťou rodiny a
Božej blízkosti viditeľnej vo všetkom, čo prežívate a nový rok 2018 naplnený zdravím, porozumením a radosťou zo života.
Vaša Jarmila Petrulová,
evanjelická zborová farárka
Trenčianske Stankovce,
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Brat generálny biskup ECAV
v Trenčianskych Stankovciach
1. adventná nedeľa - 3. decembra 2017- bola v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce
nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj výnimočnou nedeľou tým, že pozvanie na služby Božie ako
slávnostný kazateľ prijal najvyšší predstaviteľ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku - dôstojný brat generálny biskup ECAV doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. s manželkou Oľgou.
Na službách Božích sa zúčastnil aj pán starosta Martin Markech s manželkou
a seniorálny dozorca Svetozár Naďovič s manželkou.
Začiatok nového cirkevného roka v 500-tom výročí
reformácie cirkvi a vzniku
evanjelickej cirkvi bol spojený aj s posviackou nového
centrálneho lustra v kostole
a nového kalicha ku Večeri
Pánovej. Na každom novom
začiatku sa každý človek
pýta, ako bude vyzerať naša
budúcnosť. My si prajeme,
aby tak, ako odznelo
z kázne slova Božieho - aby
sme sa nebáli žiť vo viere

v Boha, aby sme boli naplnení radosťou a pokojom
a mohli sa vždy spoľahnúť
na milujúceho Boha. Lebo
prichádza Boh náš!
Vrámci služieb Božích
bola prisluhovaná sviatosť
Večere Pánovej so spoveďou, aby sme naplnili naše
srdcia pokojom, v ktorom
chceme prežiť ďalšie dni
života. Boli to vzácne
chvíle pre nás všetkých. Po
hudobnej stránke služby
Božie boli sprevádzané
hrou organa a huslí a obohatené spevom detí z detskej besiedky a spevokolu
dospelých z nášho cirkev-

ného zboru. Prežitie spoločenstva viery pri piesňach,
modlitbách a oslave Pána
Boha na začiatku príprav
očakávania na ten druhý
advent Krista za účasti
brata generálneho biskupa, to všetko zanechalo

v našich srdciach a mysliach povzbudenie k vytrvalosti vo viere, ako aj
radosť zo vzájomného
stretnutia pri Božom slove
a sviatostiach.
manželia Petrulovci
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Obnova misií
V dňoch 23.11. – o návštevu misionárov vo
26.11.2017 mali rímskokato- farnostiach, misionári už iba
zriedkavo po roku zavítajú
do tej istej farnosti na obnovu misií.
Medzi nás prišli ohlasovať
Evanjelium dvaja misionári
zo Spoločnosti Božieho
Slova (verbisti) s pozvaním
pre každú rodinu, pre každého farníka k účasti na bohatom duchovnom programe obnovy ľudových
lícki veriaci možnosť sa po misií. Boli to:
roku opäť stretnúť s misio- •páter Peter Dušička (koornármi v našej farnosti. Išlo
dinátor európskych proo vzácne stretnutie, pretože
vincií SVD, pôsobisko:
vzhľadom na veľký záujem
Kláštor Sv. Gabriela v Möd-

lingu pri Viedni v Rakúsku)
•páter Thomas Tulung (pochádza z ostrova Flores
v Indonézii, pôsobisko:
Bratislava - Petržalka I. výpomocný duchovný, špirituál bohoslovcov SVD
v Bratislave).
Počas 4 dní sa pátri misionári denne stretávali s veriacimi v kostole na svätých
omšiach a ďalších duchovných aktivitách. Počas týchto
dni sa každý člen farského
spoločenstva mohol posilniť
vo viere a duchovne obohatiť. Za to sme po svätej omši

v nedeľu 26.11.2017 ďakovali pátrom misionárom

i nášmu pánu farárovi, ktorý
nám stretnutie s nimi v našej
farnosti sprostredkoval.
Oľga Šmatláková

Spomienková slávnosť pri príležitosti
Pamiatky zosnulých
Najťažšie chvíle v našom živote sú tie, keď nás
Každoročne v piete a s vďakou spomíname na tých, ktorí
opustí niekto veľmi blízky. Vraciame sa k tomu ťaž- nás predišli do večnosti, a ktorí nám stále veľmi chýbajú.
Tak i tento rok sme si spomienkovou slávnosťou v nekému okamihu a kladieme si otázky, na ktoré často
odpoveď prinesie až čas. Aj keď tento bolesť stlmí, deľu 29. októbra 2017 uctili pamiatku našich drahých
spomienky zostanú a my veríme, že nezostalo nič ne- zosnulých.
D. Z.
dopovedané.
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KALENDÁRNY ROK KONČÍ....
Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka - Vianoc! Pre každého známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny.
Aj my v škole sa snažíme o príjemnú vianočnú atmosféru. Veď práve
deti sa na tieto sviatky veľmi tešia. Vianočná výzdoba v priestoroch školy,
tried, školskej družiny a jedálne – to všetko pripomína blížiace sa Vianoce
A čo sme ešte okrem toho v škole stihli:
• zapojili sme sa do dvoch dobrovoľných finančných zbierok - Beh Terryho Foxa – zbierka na Ligu proti rakovine a Biela pastelka – zbierka
pre Úniu nevidiacich a slabozrakých;
• uskutočnili sme súťaž o Najkrajšie jabĺčko a výstavu Dary záhrad.
Žiaci prvého a druhého stupňa priniesli do školy 34 najkrajších jabĺčok rôznych odrôd zo svojich záhrad a plody rôznych veľkostí, tvarov
a farieb;
• októbrové jesenné počasie prialo ďalšej aktivite „Svetlušky“ – 6. ročník lampiónového sprievodu obcou, ktorý začínal pred školou.
Na trávnatej ploche sme naaranžovali a osvetlili 43 tekvíc, ktoré deti
priniesli a pred pochodom obcou všetci zúčastnení zahlasovali o najzaujímavejšiu tekvicu. Potom sprievod s viac ako 100 deťmi a rodičmi
išiel časťou Veľké Stankovce. Po návrate pri škole deti, ktoré boli
úspešné v súťaži dostali malú odmenu. Víťazom o najkrajšiu tekvicu
sa stal Lukas Galko. Ani ostatní zúčastnení neobišli bez odmeny.
Všetci dostali sladkosť a zohrial ich teplý čaj, ktorý pripravili naše
pani kuchárky. Ďakujem pani učiteľkám za organizáciu tejto obľúbe
• po piatykrát sa škola zapojila
do medzinárodného projektu
„Záložka spája školy“. Ďakujem pani učiteľke Mgr. Lenke
Ďuďákovej za organizáciu;
• 26.10. si škola prevzala dar od
pána predsedu TSK Ing. Bašku,
učebné pomôcky, o ktoré sme
prejavili záujem prostredníctvom projektu Hrdina remesla na podporu polytechnizácie vyučovania – notebook, pracovné náradie
a aku skrutkovač;
• v októbri sme začali realizovať projekt celkovej rekonštrukcie materskej školy. Ďakujeme pánovi starostovi JUDr. Markechovi, ktorý sa
zapojil do výzvy a získal finančné prostriedky z európskych fondov
na celkovú rekonštrukciu vykurovania, elektroinštalácie, strechy, výmenu okenných skiel za trojsklá, inštalovanie vzduchotechniky a zateplenia všetkých pavilónov. Z finančných prostriedkov obce boli
všetky priestory vymaľované. Ďakujem i všetkým rodičom, že boli
tolerantní a ústretoví k obmedzenej prevádzke. Poďakovanie patrí
všetkým zamestnancom materskej školy za prípravu priestorov pred
prácami a po skončení projektu, za upratovanie a sprevádzkovanie
chodu materskej školy. Taktiež pracovníkom odboru obecných služieb za ochotu a pomoc pri týchto prácach.
• V dňoch od 23.-27. novembra žiaci 3. - 9. ročníka našej školy mali
možnosť znova absolvovať týždňový kurz konverzačnej angličtiny.
Kurz viedli kvalifikovaní lektori Guy Cheetham (UK), Nathaly Gomez
(Columbia) a Luke Clark (UK), ktorí viedli výučbu zábavnou formou
s použitím rôznych metód vyučovania. Kurz bol zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby a nadobudnutie sebaistoty rozprávať po anglicky. 50 žiakov, ktorí sa kurzu zúčastnili, prežili užitočný
a zároveň veľmi príjemný týždeň.
„Angličtina na kurze bola úplne iná ako v škole. Bolo nám veľmi
dobre, hrávali sme sa rôzne hry, komunikovali sme navzájom, na-

učili sme sa veľa nových slovíčok. Bol to super zážitok.“, potvrdili
i dve žiačky Lea a Nina.

• žiaci 4.ročníka sa zúčastnili preventívnej aktivity „Tvoja správna
voľba“, ktorú pre nich pripravilo Krajské riaditeľstvo policajného
zboru v Trenčíne. Ďakujeme Mgr. Adámikovej a Mgr. Petrulovi, ktorí
túto interaktívnu tvorivú dielňu pre žiakov realizovali;
• 6. decembra v telocvični školy potešil svojím príchodom deti z materskej školy a žiakov Mikuláš s anjelmi a čertmi. Kto chcel dostať
sladkú odmenu, musel mu povedať básničku, alebo zaspievať pesničku;
• naše dievčatá: Balušková Viktória, Bujná Diana, Kucharíková Barbora, Liptáková Lenka, Marcinechová Soňa, Panáková Vanesa, Rozvadská Natália a Švecová Alžbeta reprezentovali školu vo florbale
a v obvodnom kole obsadili 2. miesto – gratulujeme a ďakujeme dievčatám i pani učiteľke Mgr. Pálešovej za prípravu;
• chlapci: Balaj Martin, Benka Maroš, Berec Nikolas, Bujný Šimon, Frič
Martin, Husár Viliam, Mondek Adam, Sedláček Ľuboš, Szabó Ján, Šišovský Stanislav a Tretinár Alex v okresnom finále vo florbale obsadili 6.miesto, gratulujeme a ďakujeme žiakom i pánovi učiteľovi
Mgr. Ondrovičovi za prípravu;
• v školskom kole speváckej súťaže regionálnych piesní Trenčianske
hodiny
v I. kategórii sa umiestnili na:
1. mieste- Oller Michal
2. mieste - Jančová Dorota, Berková Ema
3. mieste - Hromníková Hana, Kulichová Kvetoslava
v II. kategórii na:
1. mieste - Pappová Zdenka
Jašová Sára
2. mieste –Petrulová Petra Eva, Zajac Matúš
3. mieste –Kulich Rastislav, Zavadzanová Ema
v III. kategórii na:
1. mieste –Fraňová Sabína – umiestnila sa na 2.mieste v Trenčíne
Sedláčková Gabriela
2. mieste - Klinčúch Pavol
3. mieste - Klinčúchová Paulína,
Bitterová Linda
Ďakujem pani učiteľkám
Mgr. Trnavskej, Mgr. Obdržalovej
a Mgr. Sedláčkovej za prípravu
žiakov;
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• 23. novembra sa konalo školské kolo 28. ročníka olympiády anglického jazyka, v ktorom si naši žiaci mohli overiť svoje jazykové vedomosti. Olympiády sa zúčastnili žiaci 6.-9. ročníka, ktorí boli rozdelení
do dvoch kategórií: v kategórii 1A (žiaci 6.-7.ročníka) súťažilo 16 žiakov, v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 15 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomná časť (posluch s porozumením, čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika) a ústna časť (rozprávanie príbehu podľa obrázku). Jazykové kompetencie žiakov hodnotila porota, ktorú tvorili vyučujúce anglického jazyka.
Výsledky
Kategória 1A
Kategória 1B
1.miesto: Vendžurová Adriana
1.miesto: Kubáň Samuel
2.miesto: Mandinec-Lordan Charlie 2.miesto: Kadlecajová Sára
3.miesto: Hatlas Martin
3.miesto: Kadlec Marek
Všetkým účastníkom ďakujeme, víťazom gratulujeme.
• chlapci: Balaj Martin, Benka Maroš, Bujný Šimon, Fábry Martin, Husár
Viliam, Mondek Adam, Rožník Tomáš a Šišovský Stanislav v obvodnom kole vo volejbale obsadili 3.miesto, blahoželáme a ďakujeme
chlapcom i pani učiteľke Mgr. Pálešovej za prípravu;
• naši žiaci sa už v novembri začali venovať nácviku programu na „Vianočnú akadémiu školy“, ktorá je prezentáciou ich umeleckých a tvorivých zručností. Pod vedením pani učiteliek Mgr. Obdržalovej
a Mgr. Marcinátovej vytvorili pásmo , ktoré žiaci nacvičovali so svojimi triednymi učiteľmi. Ich herecké a spevácke snaženie sme mohli
oceniť 22. decembra;
• nie všetky deti majú talent na spev alebo malé javiskové formy umenia, a preto sme im vytvorili priestor na prezentáciu ich talentu
v iných činnostiach – v projekte Čaro Vianoc, kde mohli realizovať
svoje nápady a výrobky ponúkať v priestoroch školy a po kultúrnom
programe v spoločenskom dome, kde si ich mohli návštevníci vianočnej akadémie zakúpiť. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu našich detí;
• ... mnohé ďalšie akcie v škole môžete sledovať i na našom webovom
sídle materskej i základnej školy, www.zs.trencianskestankovce.sk
To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú atmosféru v našich domovoch a našich rodinách. Zachovajme si
posvätnú úctu k sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Želáme Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želáme
Vám aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Tým najmenším želáme, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali svojich rodičov.
Mgr. Darina Sýkorová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA LIPSKÉHO
S MATERSKOU ŠKOLOU ĎAKUJE
• Obci Trenčianske Stankovce, pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného
úradu za spoluprácu a podporu školy;
• všetkým zamestnancom školy za obetavú a dôslednú prácu, aby do nej
deti chodili radi a aby chceli v nej získavať nové vedomosti a zručnosti;

• združeniu rodičov MŠ a ZŠ a rade školy za podporu a pomoc pri aktivitách;
• vedúcim krúžkov, ktorí sa venujú našim žiakom, aby zmysluplne využili voľný čas;
• všetkým žiakom, ktorí reprezentujú školu na vedomostných a umeleckých súťažiach;
• občanom obce, rodičom našich detí, organizáciám v obci, firmám,
spoločnostiam a inštitúciám, ktoré škole nezištne pomáhajú:
• Spoločnosti VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o.,
Trenčianske Stankovce
• Viere Minárikovej – KVETA, s.r.o. Trenčianske Stankovce
• Jánovi Bolechovi – Záhradnícke centrum Veľké Bierovce
• COOP Jednote Trenčianske Stankovce
• Ing. Pavlovi Bogárovi – STACON s.r.o. Trenčianska Turná
• Dušanovi Pevnému – MONOLIT
• Mgr. Milanovi Petrulovi, Ministerstvo vnútra SR
• Bc. Jaroslavovi Križanovi – JAMOS Trenčianske Stankovce
• Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Trenčín
• Krajskému riaditeľstvu policajného zboru Trenčín
• Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín
• Ing. Zuzane Hrušovskej – poisťovňa GENERALI
• Martine Beňovičovej
Všetkým, ktorí nezištne pomáhali škole.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
Prajú deti MŠ, žiaci ZŠ a všetci zamestnanci školy

PONUKA VYUŽITIA TELOCVIČNE V ZŠ
Deň

Čas

pondelok 16:30-18:00
18:00-20:00

Druh cvičenia

Miesto

Futbal - žiaci

telocvičňa

Volejbal - SOKOL

telocvičňa

17:30-18:30

Karate juniori

malá telocvičňa

18:30-20:00

Joga

malá telocvičňa

16:00-17:30

Futbal- žiaci

telocvičňa

17:30-19:00

Hasiči - žiaci

telocvičňa

19:00-20:00

Jumping

telocvičňa

17:00-18:00

Cvičenie s deťmi -Slniečka

malá telocvičňa

1815-19:15

Cvičenie- BODYWORK

16:30-18:00

Futbal – žiaci Veľké Bierovce

telocvičňa

18:00-19:00

Kruhový tréning

telocvičňa

19:00-20:30

Futbal – muži Veľké Bierovce

telocvičňa

17:30-18:30

Karate deti

malá telocvičňa

18:30-20:30

Karate seniori

malá telocvičňa

16:00-17:30

Lukostrelci - žiaci

telocvičňa

18:00-19:00

Jumping

telocvičňa

19:00-21:00

Vaillant

telocvičňa

17:00-18:30

Karate juniori

malá telocvičňa

18:30-20:00

Qigong

malá telocvičňa

17:30-19:00

Futbal - žiaci

telocvičňa

19:00-20:00

Rozvadžan

telocvičňa

20:00-21:00

Stolný tenis

telocvičňa

17:00-18:30

Karate deti

malá telocvičňa

18:30-20:30

Karate seniori

malá telocvičňa

sobota

17:00-20:00

Vaillant

telocvičňa

nedeľa

17:00-18:30

Karate deti

malá telocvičňa

18:30-20:30

Karate seniori

malá telocvičňa

utorok

streda

štvrtok

piatok
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Nech už je tu Svätý Mikuláš
Mikuláš sa raduje - fujavice zaduje, odnesie
ich kúsok ďalej, no kam? Predsa do Trenčianskych Stankoviec! Prinesie on našim malým
mandarínky, čokoládu, čačky - mačky na parádu, všelijaké nové hračky. Veď o tom snívajú
celý rok aj postojačky. Zaduj, víchor! Vločky
splaš! Nech už je tu Svätý Mikuláš!
Pred blížiacim sa sviatkom Svätého Mikuláša pripravila Obec Trenčianske Stankovce
v spolupráci s kultúrnou komisiou dňa
3.12.2017 o16.00 hod. v Spoločenskom dome
Mikulášske popoludnie. Všade je čistučko, tento
rok aj bielučko, čižmičky sú vyleštené a pripravené. Svätý Mikuláš už môže prísť! A prišiel
v sprievode svojej početnej družiny anjelov, čertov i malých škriatkov a rozsvietil nám vianočný stom pred obecným úradom. Vypočul si
veľmi pekné básničky i pesničky, ktoré si deti
pre neho pripravili a bolo ich veru neúrekom.
Rozdal veľa, veľa sladkých balíčkov, anjelici dali
na líčka veľa srdiečok a čertíci mazali deťom
čierne šmuhy po líci. Svätý Mikuláš mal teraz
pred Vianocami veľa práce s balením balíčkov,
tak sme sa mu pekne poďakovali a pošuškali
sme mu radu. Veď viete akú? „Ďakujeme Svätý
Mikuláš, že si prišiel aj medzi nás, pošuškáme ti
malú radu - ponáhľaj sa, už čas letí, čakajú ťa
všetky deti a o rok zas nezabudni na nás.“
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová

Október – Mesiac
úcty k starším
Pestrofarebná malebnosť jesene patrí k životu prírody. Tak aj farebnosť života človeka
vo farbách múdrosti, skúsenosti, spokojnosti
a životného bohatstva by mala patriť k jeseni
života každého z nás. Príroda je pôvabná
v každom ročnom období a aj človek v jeseni
života rozdáva krásu svojej osobnosti, lebo
každý vek má svoje čaro. Staroba nejestvuje,
je iba večné detstvo zrelosti, čaro – prekrásne čaro zrelosti.
S radosťou – tak ako každoročne - sme 16.
októbra 2017 pre našich jubilujúcich občanov
pripravili malé posedenie, na ktorom vystúpil
žiaci ZŠ a Mgr. Ladislav Žiško s Dankou Hrušovskou. Poďakovaním a úprimnými slovami sa prítomným jubilantom prihovoril starosta obce.
Na záver sme všetkým jubilantom zaželali
pevné zdravie a radosť v kruhu svojich blízkych.
D. Z.

Kalendár podujatí v obci
Trenčianske Stankovce 1. polrok 2018
1.

Vianočný koncert BODOVANKY v evanjelickom kostole o 16.00 hod.

17. december 2017

2.

Stolnotenisový turnaj

30. december 2017

3.

Výročná členská schôdza Dobrovoľný hasičský zbor

13. január 2018

4.

Ples hasičov

20. január 2018

5.

Výročná členská schôdza Telocvičná jednota SOKOL

26. január 2018

6.

Výročná členská schôdza Jednota dôchodcov

28. január 2018

7.

Ples športovcov

3. február 2018

8.

Obecná zabíjačka

10. február 2018

9.

Výročná členská schôdza Urbárske a pasienkové spoločenstvo M. Stankovce

25. február 2018

10.

Výročná členská schôdza Lesné družstvo-pozemkové spoločenstvo M.Stankovce

4. marec 2018

11.

Výročná členská schôdza Pozemkové spoločenstvo Rozvadze

11. marec 2018

12.

Noc s Andersenom

23. marec 2018

13.

Poľovnícka výstava v Spoločenskom dome

14.

Výročná členská schôdza Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti V. Stankovce

8. apríl 2018
13. máj 2018

15.

Deň matiek

16.

Medzinárodný deň detí

17.

Tankové dni Laugarício 2018

23.-25.marec 2018

jún 2018
30. jún 2018
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...Aby boli pokojné a radostné!

Slaný koláč – špirála
od Nikol Šulíkovej
– 3. miesto v súťaži o najlepší
„Kysnutý koláčik 2017“
Cesto:
500 g hl. múka, 1 ks droždie, 1 ČL kryštál. cukor, 2 ČL soľ,
350 ml plnotučné mlieko
Plnka:
200 g šunky, 200 g syra napr. eidam, 60 g čerstvá bazalka,
olivový olej
Postup:

Do vlažného mlieka pridáme 1 ČL cukru, droždie
a necháme nakysnúť (cca
15 min.). Potom pridáme
múku, soľ, vypracujeme
cesto a necháme kysnúť cca
30 min. Na pomúčenej
doske si cesto vyvaľkáme
na hrúbku 1 cm, potrieme
olivovým olejom po celej

dĺžke, poukladáme lístky
čerstvej bazalky, šunku, syr
a necháme ešte podkysnúť
10 min., zabalíme ako
závin, z oboch strán rozkrojíme a zatočíme do strán
ako špirálu. Potrieme
žĺtkom a pečieme 30 min.
pri 200˚C.
Dobrú chuť.

Rok s rokom sa stretáva a my všetci sa tešíme na Vianoce. Vnímame nielen nadchádzajúce chvíle oddychu, radosti zo spoločných
rodinných stretnutí, tešíme sa zo žiariacich detských očí. Symbol
Vianoc krásne ozdobený a vysvietený stromček, darčeky, ale aj hektické obdobie príprav nám dospelým pripomína detstvo a tí najmenší, tešiac sa na chvíľu keď rozbalia darčeky, sú motívom, aby
sme všetko zvládli a potom si užívali skutočne pokojné a radostné
sviatočné dni.
Ak patríte k tým, ktorí dodržiavajú milú tradíciu obdarovať svojich blízkych knihou, ponúkam vám niekoľko tipov, pravdaže je to
môj subjektívny výber (nechala som sa inšpirovať nielen známymi
osobnosťami, ale aj knihami, ktoré som sama prečítala a odporúčam aj čitateľom).
A ešte, knihy treba čítať a to nielen na Vianoce. Tak tu je niečo
z ponuky, ktorú nájdete vo všetkých kníhkupectvách.
Paula Hawkins – DO VODY (román od autorky trileru Dievča vo
vlaku)
Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlík – POSTEL, HOSPODA, KOSTEL (hovorí o viere, hlbokej pokore pred Bohom, kresťanských hodnotách, trochu provokuje, ale ku knihe sa budete
vždy vracať)
Vita Jamborová – POTOMKOVIA BOHOV (dobrodružná romantická
fantasy zo slovenského prostredia)
Frederick Backman – MUŽ MENOM OVE (skvelé čítanie)
Gail Honeymannová – PODSTATE SOM CELKOM V PORIADKU
(vtipná i smutná kniha, príbeh tridsaťročnej ženy, ktorá žije osamelý život)
Jozef KARIKA – ČIERNY ROK – vojna mafie (bohatstvo, násilie,
smrť)
Juraj Červenák – DRAČIA KRÁĽOVNÁ, OCEĽOVÉ ŽEZLO (veľkolepá
historická fantasy)
Václav Neuer – NENAPRAVENÝ OMYL(/vyčíňanie monštra v ľudskej koži)
.....a množstvo ďalších kníh od známych slovenských autorov.
A čo pribudlo do našej knižnice?
K. Holetzová – SVORKA, McKinley – LÁSKA V PLAMEŇOCH,
K. Kingsburyová – ČAS TANCOVAŤ, I. Pačutová – VYKUPITEĽ
DUŠÍ, T. Keleová-Vasilková – PRIATEĽKY, J. PRONSKÁ – KUMÁNSKA PRINCEZNÁ, M. Fartelová – ODÍĎ Z MOJICH SNOV, L. SASKOVÁ – ZLATOKOPKA 3, A. SAPKOWSKI – ZAKLÍNAČ, posledné
želanie, D. Dán – CIGARETKA NA DVA ŤAHY, J. Banáš – SOMÁR JE
ŠVAJČIAR
V ROKU 2017 ZÍSKALA NAŠA KNIŽNICA Z FONDU NA PODPORU
UMENIA FINANČNÉ PROSTRIEDKY, Z KTORÝCH BUDE DOPLNENÝ
KNIŽNÝ FOND. PRIBUDNE TAK ASI 6O EXEMPLÁROV KNÍH ROZLIČNÉHO ŽÁNRU PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE!
Verím, že knihy našej knižnice si nájdu svoje miesto a v rukách
čitateľov sa zmenia na zdroj zábavy, získania nových vedomostí
a budú inšpirovať k nielen vianočnému oddychu.
So želaním prežitia sviatkov v zdraví a radosti
Vaša Ľubica Mikulášová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ:
Marko Šišovský
č. 201
Vanesa Beňová
č. 500
Viktória Červeňanová
č. 344
Vanessa Vnenčáková
č. 538
Alžbeta Škárová
č. 792
Klára Ondrišková
č. 498
Milan Blažek
č. 516
Alex Marcinát
č. 426
Agáta Porubanová
č. 636
Izabela Zemánková
č. 722
Matúš Masaryk
č. 135
Sára Púčeková
č. 500
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI:
Miroslav Gorčík a Ing. Sandra Hamajová
Juraj Slatina a Lenka Mituchová
Michal Panuška a Lucia Piršelová
Peter Bariš a Jana Kútna
Blahoželáme a želáme veľa lásky
a rodinného šťastia!
PRISŤAHOVALI SA:
Sandra Gorčíková
Mgr. Erika Tučková + deti Šimon a Tomáš
Ing. Ľubomír Kucko
Mgr. Miroslava Kucková
Lenka Slatinová
Vladimír Mašán
Vladimír Pikna
Ing. Marek Kollárik
Mgr. Markéta Kolláriková + deti Alex a Sára
Stanislav Jantula
Milan Kulich
Jana Kulichová
Michal Kulich
Jana Kulichová
Romana Slivková
Marek Dobiaš
Gabriela Jánošíková + synovia Juraj a Patrik
ODSŤAHOVALI SA:
Ing. Eva Mináriková
Filip Minárik

Ing. Janka Jančová + deti Janka, Juraj, Ján
Milan Podmanický
Lucia Panušková rod. Piršelová
Ing. Rastislav Chupáč
Ing. Ľubica Chupáčová + deti Lucia a Magdaléna
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Emília Hajtúnová
Oliver Kollár
Jozef Zahumenský
Katarína Mareková
Emília Maňová
Ing. Milan Kudla
Rudolf Krčmárik
Renáta Karaffová
Jozef Kurtiš

vo veku 90 rokov
vo veku 89 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 70 rokov
vo veku 66 rokov
vo veku 46 rokov
vo veku 68 rokov

Česť ich pamiatke,
nech odpočívajú v pokoji.
NAŠI JUBILANTI:
94 rokov – Štefan Zahumenský
Anna Pevná
91 rokov - Anna Juríková
90 rokov - Anna Ondrišková
85 rokov - Anna Škúciová
Helena Letková
Katarína Vančová
Ján Mojžiš
Ľudmila Škytová
80 rokov - Anna Zemánková
Emília Tehlárová
Vladimír Juráček
75 rokov - Vladimír Sedláček
Rudolf Hladký
Štefan Jančo
Anna Jančová
Jana Zlatovská
70 rokov - Mária Vachánková
Rudolf Sládok
Ľubica Pevná
Helena Sedláčková

Mgr. Anna Magdinová
Johana Gubová
Štefan Križan
Mgr. Helena Selucká
Mária Husárová
Anna Vašková
Helena Ševčíková
65 rokov - Kamila Záhumenská
Božena Kutajová
Marta Hašková
Anna Urbánková
Tibor Škrha
Ján Haško
Brigita Ľahká
Milan Ondrčka
Eva Jančová
Elena Zahumenská
Ján Letko
Milan Sivák
60 rokov - Ľubomír Králik
Peter Chochlík
Milan Hudec
Ľudmila Mináriková
Anna Tódová
Viera Fábiková
Ján Mojžiš
František Marcinát
Ing. Jarmila Vlasáková
Gabriela Opatovská
Eva Petrová
Emília Mojžišová
Jarmila Pevná
Milan Zemánek
Petr Loucký
Štefan Medvedík
Anna Kubišová
Blahoželáme!
Štatistika k 15. 12. 2017:
Počet obyvateľov k 30.9.2017 spolu – 3.330
- z toho MUŽI - 1.643
ŽENY - 1.687

Vianočný turnaj v stolnom tenise
30. decembra 2017 (sobota)
Začiatok o 8,00 hod.
Telocvičňa Základnej školy.
Len pre obyvateľov Trenčianskych Stankoviec.
Štartovné: 2 h
O občerstvenie postarané.
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