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Gúľa sa k Vám tichučko,
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky,
zaželať Vám krásne sviatky.

Vážení spoluobčania!
Želáme Vám pokojné a príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov!
Redakčná rada

V závere roku 2018 sa budú konať komunálne voľby. Preto sa
v tomto roku budeme viac ako v iných rokoch zaujímať o to, ako
funguje obecná samospráva – vo všeobecnosti i konkrétne v našej
obci. Možno niektorí z Vás uvažujú o kandidatúre na post starostu
alebo poslanca obecného zastupiteľstva, iní sa zasa zamýšľajú nad
tým, ako tí, ktorým dali dôveru v minulých komunálnych voľbách
naplnili svoje predvolebné sľuby a zámery. V troch číslach Stankovského informátora, ktoré by mali vyjsť do komunálnych volieb dáme preto priestor starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, aby Vás informovali o fungovaní obecnej samosprávy.
V tomto čísle oslovujeme starostu obce a pýtame sa ho:
1. Ako vyzerá pracovný deň starostu (aké činnosti
vykonáva, ako dlho trvá, ...)
2. Významným zdrojom financií pre obec sú Eurofondy.
Aká je postupnosť krokov pri ich získavaní, čerpaní
a vyhodnotení?
3. Ako sa zhodujú resp. odlišujú Vaše predstavy o práci
starostu pred nástupom do funkcie a po troch
rokoch pôsobenia v tejto volenej funkcii?
1. Na jednoduché otázky v tomto prípade neexistujú jednoduché odpovede. Na začiatku chcem uviesť, že obecné zastupiteľstvo svojim
uznesením č. 47/2014 určilo výkon funkcie starostu pre volebné
obdobie 2014-2018 v rozsahu celého pracovného úväzku, t.j. 37,5
hodín týždenne. Keď sa tak na tým zamyslím, tých 37, 5 hodín za
týždeň je pramálo. Ak by som sa zameral len na základne veci fungovania obce, stačilo by to. Ale keďže som si na začiatku stanovil
určité ciele a priebežne ich podľa vyskytujúcich sa príležitostí rozširujem, pracujem častokrát aj po nociach a cez víkendy. Okrem
toho vznikajú situácie, ktoré musím riešiť okamžite bez ohľadu na
to, či je noc, víkend, štedrý deň alebo mám dovolenku.

Zadefinovať, ako vyzerá bežný pracovný deň starostu je veľmi
zložité. Každý deň je totiž úplne odlišný. Program konkrétneho
dňa si určujem buď vopred alebo v priebehu daného dňa. Bežnou situáciou je, že v jednom momente riešim dve tri veci naraz,
popritom mi zvoní telefón a za chvíľu mám byť na dohodnutom
stretnutí. Na stretnutiach riešim predovšetkým veci spojené s napĺňaním rozpočtu obce. Každá investičná akcia si vyžaduje pred
realizáciou ešte často zložitú prípravnú fázu, čo je väčšinou spojené s vybavovaním rôznych stanovísk, potvrdení, prieskumu
trhu, alebo súťaže na výber realizátora investičnej akcie.
Počas dňa sa stretávam aj s občanmi našej obce pri riešení
ich problémov. V súvislosti s európskymi projektami často cestujem, predovšetkým do Bratislavy a do Žiliny.
Okrem pracovného týždňa sa cez víkendy zúčastňujem na
stretnutiach alebo schôdzach organizácií a na spoločenských
akciách, či už v našej obci alebo v širšom okolí.
2. Získanie dotácie a realizácia projektu je veľmi zložitý a časovo
náročný proces. V prvom rade musí byť na určitý účel vypísaná
výzva, v ktorej sa zadefinujú pravidlá - kto je oprávnený čerpať
dotáciu, v akej maximálnej možnej výške a za akých podmienok.
Následne je potrebné zhodnotiť, či daný projekt má pre obec význam alebo nie, a ak áno, či vôbec obec spĺňa podmienky uvedené vo výzve. Nasleduje podanie žiadosti o dotáciu, ktorú nám
vždy pripravuje externá spoločnosť. Termíny na podanie žiadosti od dátumu vyhlásenia výzvy sú väčšinou šibeničné, pričom v závislosti od projektu sa niekedy vyžaduje k dátumu podania žiadosti mať začaté aj stavebné konanie alebo aj začaté
verejné obstarávanie na výber realizátora projektu.
Potom nasleduje na riadiacom orgáne kontrolná fáza, t.j. či je
žiadosť v poriadku, a či obsahuje aj všetky požadované prílohy.
Po tejto fáze odborní hodnotitelia hodnotia, ako sú naplnené

pokračovanie na 3. strane
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.8.2017.
• Zloženie inventarizačných komisií.
OZ berie na vedomie
• Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2017.

• Rozpočtové opatrenie č. 13/2017.
• Rozpočtové opatrenie č.14/2017.
• Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období jún až september 2017.

Pokračovanie zo dňa 29.11.2017
OZ schvaľuje
• Z dôvodu osobitného zreteľa, odpredaj spoluvlastníckeho
podielu 7956/282428 z parc. č. 327/218 o výmere 4360 m2 –
orná pôda k. ú. Malé Stankovce pre p. Jozefa Janiša,
Trenčianske Stankovce č. 336.
• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2016/2017 predloženú ZŠ J. Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce 405.
• Všeobecno záväzné nariadenia č. 2/2017 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Trenčianske Stankovce.

• Za členku a tajomníka Komisie finančnej a správy obecného
majetku pri OZ Trenčianske Stankovce p. Galinu Dobiašovú.
OZ neschválilo:
• Žiadosť p. Romana Mojžiša, Trenčianske Stankovce 915 o odkúpenie
časti pozemku.
• Žiadosť p. Júliusa Pavloviča, Trenčianske Stankovce 352 o prenájom
časti pozemku.
OZ:
a) berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 6/2013;
b)ruší VZN č. 6/2013 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách.

Dňa 13 .12.2017
OZ schvaľuje
• Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce na rok 2018.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
• Dodatok č. 1/2017 k VZN 2/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
• Dodatok č.1 k VZN č. 6/2016 o poskytovaní finančných
príspevkov obce príspevku na stravovanie nasledovne :
Výška príjmu
Do 480 h vrátane
Nad 480 h

Výška príspevku
1,20 h
1,00 h

• Dodatok č.3 k VZN Obce Trenčianske Stankovce č. 3/2013
o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov,
pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce.
• Súčasne sa ruší Dodatok č.1, schválený uznesením OZ dňa
26.11.2016.

• Od 1.1.2018 zmenu výšky platu starostu obce Trenčianske Stankovce.
• Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Trenčianske
Stankovce s účinnosťou od 1.1.2018.
• Na základe žiadostí nájomníkov v SD a z dôvodu rekonštrukčných
prác na budove SD a z toho vyplývajúceho obmedzenia, zľavu
z nájomného na dobu 2 mesiace, každý mesiac vo výške 50 % .
• Na základe žiadostí p. Zdenky Pecháčkovej, PEDOS- Trenčianske
Stankovce 362, z dôvodu stavebných prác vykonávaných v okolí
obecného úradu a z toho vyplývajúceho sťaženého prístupu ku
predajni, zľavu z nájomného na dobu 1 mesiaca, vo výške 50 %.
• Rozpočtové opatrenie č.15/2017.
OZ berie na vedomie:
• Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce na roky 2019 - 2020.
• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného
rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2017, 2018 a 2019 a Návrh
rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2018 – 2019.

Dňa 10.01.2018
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 29.11.2017
a 13.12.2017.
• Do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánu Obce
Trenčianske Stankovce vypustiť v rámci regulačných blokov
z prípustných regulatív funkciu bývania v bytových domoch.
• Súhlasí so záväzkom, ktorý spočíva v tom, že proces obstarávania
schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
• Vypracovanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie za účelom zmien a doplnkov č. 2 ÚP
Obce Trenčianske Stankovce
• Spolufinancovanie oprávnených nákladov dotácie na spracovanie
územno-plánovacej dokumentácie.
• Zapracovanie žiadostí o zmenu územného plánu do obstarávaných
zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Trenčianske Stankovce.
• Odpredaje
novovytvorených
pozemkov manželom
Bouchnerovým, obaja bytom Trenčianske Stankovce 918,
manželom Letkovým, bytom Trenčianske Stankovce 917,
manželom Pružincovým, obaja bytom Trenčianske Stankovce 916,
Romanovi Mojžišovi, bytom Trenčianske Stankovce 915, Monike
Laukovej, 913 11 Trenčianske Stankovce 914, manželom
Pazderovým, bytom Trenčianske Stankovce 913, manželom

Struškovým, obaja bytom Trenčianske Stankovce 912.
• Prenájom časti budovy Zdravotného strediska Trenčianske
Stankovce, pre ICHTOS s.r.o., so sídlom Okružná 565/78, 018 51
Nová Dubnica, IČO: 363 458 57, za účelom poskytovania
všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých.
• Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zvýšenie kapitálových výdavkov
na projekt Materská škola Trenčianske Stankovce - Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy vo výške 79 000 Ř, rozpočtová
položka 717 002. Finančné prostriedky budú čerpané
z prostriedkov rezervného fondu obce.
• Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zvýšenie kapitálových výdavkov
na Rekonštrukciu Spoločenského domu v Trenčianskych
Stankovciach, rozpočtová položka 717 002 o 40 000 Ř. Finančné
prostriedky budú pokryté z rezervného fondu obce.
• Predaj novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 412/2 trvalé
trávnaté porasty o výmere 2001 m2, v k. ú. Malé Stankovce , za
cenu 0,24736 Ř/m2 , čo je spolu zaokrúhlene: 495,00 Ř, manželom
Porubanovým, bytom Trenčianske Stankovce 48
OZ berie na vedomie:
• Predložené žiadosti o zmenu územného plánu obce Trenčianske Stankovce.
OZ volí:
- na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 za prísediacich okresného súdu Trenčín
1. Mgr. Danielu Jurčovú, bytom Trenčianske Stankovce 638
2. Mgr. Ľubicu Ďurišovú, bytom Trenčianske Stankovce 865
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ukazovatele projektu. Až po tomto hodnotení dostaneme buď
rozhodnutie o udelení dotácie alebo rozhodnutie o neudelení
dotácie. Po doručení rozhodnutia informujem na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov a v Stankovskom informátore občanov buď o pridelení alebo nepridelení dotácie.
Ďalej nasleduje fáza uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie
s riadiacim orgánom, kontrola dokumentácie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvy (kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo)
so spoločnosťou, ktorá bola úspešná v rámci verejného obstarávania. Po realizácií napr. stavby nasledujú rôzne kontroly, vyhotovujú sa monitorovacie správy, podávajú sa na riadiaci orgán
žiadosti o platbu. Po vyplatení poslednej platby nasleduje ešte
5-ročné monitorovacie obdobie, počas ktorého sa zasielajú na
riadiaci orgán monitorovacie správy, ako obec dodržiava ukazovatele, ktoré sa v žiadosti o dotáciu zaviazala dodržiavať. Ide
o tzv. udržateľnosť projektu. To je asi tak v skratke popísaný celý
proces. Ide však o všeobecný popis a procesy sa môžu líšiť.

3. Pred nástupom do funkcie starostu som mal možnosť byť
v našej obci počas jedného volebného obdobia aj poslancom.
Funkcia poslanca je vykonávaná popri zamestnaní, poslanec sa
zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovných
porád, môže byť predsedom alebo členom komisie.
Funkcia starostu je od funkcie poslanca diametrálne odlišná.
Ako poslanec som si neuvedomil (ani som to nemohol vedieť),
čo všetko vyžaduje a obsahuje práca starostu, keďže ide o každodennú činnosť v obci a pre obec, výkon povolania.
Po troch rokoch funkcie si uvedomujem, že niektoré veci sa nedajú riešiť tak rýchlo a jednoducho, ako by som si predstavoval
a chcel. Aj keď je toto povolanie častokrát stresujúce a časovo náročné, mám túto prácu rád. Vždy, keď sa v obci niečo podarí zlepšiť, či vybudovať, mám z toho veľkú radosť a motivuje ma to do
ďalšej práce. Je mi jasné, že občanov nezaujímajú reči ale výsledky.
Za redakčnú radu sa pýtala: Oľga Šmatláková
Odpovedal: JUDr. Martin Markech, starosta obce

Odpoveď na článok Martina Markecha
v Stankovskom informátore č. 4/2017
V Stankovskom informátore č. 4/2017 bol zverejnený článok starostu obce Martina Markecha pod názvom “Reakcia na
príspevok uverejnený v časopise HLAS č. 6/2017”, kde autor
poukazuje na údajne klamlivý a lživý príspevok poslanca Martina Porubana. Účelom tohto článku je dať celú záležitosť na
pravú mieru a uviesť čitateľov do jej širšieho kontextu a zároveň načrtnúť možné riešenie, ktoré by napomáhalo predchádzať podobným nedorozumeniam v budúcnosti.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obce Trenčianske Stankovce, ktoré sa konalo dňa 28.06.2017 bola starostom obce prezentovaná záležitosť, týkajúca sa podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zaobstaranie spolu
750 ks kompostérov v dvoch rôznych objemoch, ktoré by mali
byť určené pre rodinné domy. Z prezentácie celej témy kompostérov a tiež z odpovedí na otázky položené poslancami na
uvedenom zasadnutí nadobudli viacerí poslanci obce dojem,
že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude úspešná
a kompostéry budú obcou čoskoro zaobstarané.
Vychádzajúc iba zo všeobecných informácií, poskytnutých
starostom obce na uvedenom zasadnutí som potom odpovedal
na otázku redaktora časopisu Hlas “Aké kroky by sme mali
podniknúť v obci , aby sa minimalizoval nelegálny vývoz odpadu po rôznych jarkoch, potokoch, lúkach či cestách? Ako
vplývať na občanov, aby tieto veci nerobili?” nasledovne:
“Vývoz nelegálneho odpadu je celospoločenský problém
na Slovensku. V našej obci sa snažíme poskytovať služby
spojené s vývozom odpadov tak, aby ľudia mali maximálny
komfort a hlavne aby sme vedeli spracovať a zbierať každý
odpad z domácností. Obec úspešne žiadala o dotácie na
kompostéry, ktoré by mali byť čoskoro dostupné občanom.
Preto je pre mňa smutný pohľad na odpad za obcou počas
prechádzok v prírode. Nielen, že takýto odpad kazí prechá-

dzky v okolí, ale hlavne znečisťuje prostredie a naše podzemné vody. Vždy je lepšia prevencia akou sú takéto a podobné články, veľkoobjemové zbery. ďalším spôsobom je kamerový systém na cesty vedúce z obce. Ale pokiaľ si ľudia
neuvedomia, že ničia prírodu okolo seba, tak ani kamery
nepomôžu.
Preto aj skrze tieto noviny chcem vyzvať občanov, aby
v maximálnej možnej miere využívali zber odpadov poskytované obcou a aby aj upozorňovali na nelegálny vývoz. Pretože máme povinnosť zachovať prírodu aj pre naše deti,
vnúčatá."
Z rozporu medzi mojím vyjadrením v HLASe a vyjadrením
starostu obce Martina Markecha v Stankovskom informátore
je zrejmé, že môže dochádzať k nedorozumeniam, vyplývajúcim zo skutočnosti, že medzi volenými zástupcami občanov
obce Trenčianske Stankovce, nie je jasný stav vybavenia žiadostí obce, doba ich vybavenia a konečný výsledok podanej
žiadosti a to napriek tomu, že sa volení zástupcovia občanov
pravidelne schádzajú a obecné záležitosti prerokúvajú na verejných aj neverejných zasadnutiach.
Preto sa domnievam, že by bolo potrebné zriadiť elektronický
zoznam žiadostí podaných obcou, obsahujúci základné informácie o žiadosti, jej účele a aktuálnom stave, ktorý by bol verejne
dostupný na webovej stránke obce Trenčianske Stankovce.
Takýto jednoduchý a prehľadný systém by umožnil všetkým
občanom rýchlo zistiť, ktoré žiadosti sú aktuálne “živé”, aký je
ich aktuálny stav a tiež aké finančné prostriedky boli na tieto
žiadosti obcou Trenčianske Stankovce vynaložené, čím by sa
zvýšila informovanosť občanov obce Trenčianske Stankovce
o záležitostiach obce a tiež ich účasť na správe veci verejných.
Martin Poruban
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V búrkach života nám Pán Ježiš
podáva hneď svoju ruku
Každý z nás píšeme svoju
knihu života. Ak by sme si v nej
chceli zalistovať, našli by sme
v nej strany popísané príjemnými udalosťami, ale aj stránky
v tmavých farbách, ktoré sú plné
strachu, nepochopenia. Určite sú
tam i búrky života, ktoré nás postretli, posilnili, či dokonca zlomili. Každý bez rozdielu prechádzame cez životné okamihy,
ktoré je možné nazvať búrkou.
Majú rôznu formu, intenzitu, podobu, ale všetky majú jedno spoločné: prídu neočakávane a preskúšajú našu vieru. Zaiste by sme
vedeli povedať niekoľko situácií,
kedy sa cítime slabí a zmietaní životom, či je to v chorobe, pri
smrti blízkeho človeka. Neraz počúvame o búrkach vo vzťahoch,
keď dochádza k rozvodom, nepochopeniu vo vzťahoch, keď sa
ľudia od seba vzďaľujú.
Do koho vkladať svoje nádeje? Kde zobrať tú istotu, že nie
sme zabudnutí ani vtedy, keď
sme sami, ani vtedy, keď prežívame starosti, ani vtedy, keď sme
zranení? Vtedy nanovo treba
počuť a prijať slovo Pána Ježiša,
ktorý povedal, že On je dobrý Pastier, ktorý si nás kladie na svoje
ramená a prenáša nás životom,
keď my nevládzeme kráčať. On je
tým, ktorý nám hneď podá ruku
a vytiahne nás z každého životného pádu. Keby sme nenosili
túto istotu v srdci, aj my by sme
od strachu len kričali a zúfali si,
tak ako ustráchaní učeníci uprostred búrky na mori. Pán Ježiš sa
i k nám v našich životných situáciách prihovára: „Nebojte sa,
vzmužte sa!“
Ale prečo necháva Pán Ježiš
učeníkov osamote v búrke? Prečo
nie je s nimi? On – Syn Boží sa šiel
modliť v samote. Obsah týchto
chvíľ je nám skrytý - patrí k Ježišovmu najintímnejšiemu duchovnému životu. Z nich pochádzal
obsah toho, čo hovoril a konal,
z nich pochádzala jeho sila a jeho

pokoj, o čom evanjeliá hovoria
tak pôsobivo. Búrka na mori
mala učeníkov naučiť väčšej dôvere. Naučiť ich viac dôverovať.
Ako je to s nami? Nechal nás Pán
Boh prejsť cez skúšky, ktoré sme
s Jeho pomocou zvládli? Prežili
sme niečo také, čo posilnilo našu
vieru?
Ak by čokoľvek prišlo do
nášho života - nečakane, bez prípravy a bude to v nás vyvolávať
strach a obavy, vieme, kam obrátiť svoj zrak a pokiaľ budeme Ježišovi plne dôverovať, aj my budeme obrazne povedané kráčať
po hladine rozbúreného jazera
nášho života v dôvere, že pri Ježišovi neexistuje bezvýchodisková
situácia.
Dnešná doba je plná príkladov obrazných búrok na mori,
v ktorých sa ľudia bez rozdielu
veku ocitajú. Neraz stratili nádej
na úspech, pochopenie, nádej na
lásku či zamestnanie. Ježiš hneď
vystiera ruku aj k Tebe tak, ako ju
podáva Petrovi s výčitkou:
„Prečo si pochyboval?“ Je tu On,
ktorý vystiera ku mne ruku.
Prečo teda pochybuješ? Ježiš Ti
podáva ruku hneď a je len na nás,
či svoju dlaň vložíme do jeho
dlane. Neboj sa a nemaj strach.
V tomto pôstnom čase si nanovo uvedomujeme, akú veľkú
lásku nám Pán Ježiš preukazuje,
keď svoj život kladie za nás. Vedie
nás k úžasu nad veľkou Božou
láskou a upozorňuje nás, že udalosti Biblie sa týkajú každého jedného z nás. Ponuka Božej lásky je
nám predložená, je len na nás,
ako sa rozhodneme.
Požehnané veľkonočné
sviatky, naplnené radosťou
z viery v Ježiša Krista, ktorý
je Víťaz nad smrťou a pokoj
v srdci, v rodinách i v spoločnosti zo srdca praje
Vaša Jarmila Petrulová,
evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Pán žije
Noviny raz priniesli karikatúru. Záchranný tím našiel po rokoch človeka,
ktorý žil na osamelom ostrove, po havárii lode. Keď ho priniesli na breh, tak mu
námorník podal noviny a hovorí: „To je
pozornosť od kapitána. Chce, aby ste sa
do nich pozreli a povedali, či sa ešte stále
chcete vrátiť do civilizácie.“ To, na čo sa
tu narážalo, bola myšlienka, že vo svete
je veľa zla, nespravodlivosti, nelásky,
a tak či sa tam chce vrátiť.
Je to pravda. Vo svete je veľa zla, či
už prírodných katastrof, chorôb, ale aj
morálneho zla, zla, ktoré si spôsobujeme
my, ľudia. A pre niektorých je to ťažké.
Pamätám si na jeden film o istom výskumníkovi, ktorý skúmal opice. Skúmal
ich tak, že začal žiť medzi nimi. Po čase
sa však vrátil, lebo dcéra ho veľmi prosila. Ale potom, keď sa vrátil do civilizácie a videl, koľko je závisti, nevraživosti,
ako každý hľadí iba na seba, tak sa rozhodol, že sa vráti naspäť medzi opice.
Nuž toto boli dva prípady, ktoré poukazujú na to, že svet nie je ideálny, nie
je taký, akým ho Boh stvoril, takým.
o akom čítame v Písme: „A Boh videl, že
je to dobré.“
Lenže i keď svet nie je ideálny,
nedá sa z neho ujsť, ten prvý príklad, to
bola len karikatúra a druhý bol sci-fi film
– čiže nie skutočnosť. Nedá sa ujsť z tohto
sveta. Ani tí, čo si siahajú na život, nerobia správne. To nie je cesta, ktorú nám
Boh určil. Iba Boh, ktorý nás k životu povolal a poslal na svet, má právo nás odvolať. My nemáme to právo. Nesmieme
nikoho síce odsudzovať, lebo často je to
choroba a sudcom je iba Boh, ale treba
zdôrazniť výlučné právo Boha na život.
Keď nás tu necháva na zemi, tak vie
prečo to robí, má s nami plán, jednoducho nás tu ešte potrebuje, máme tu poslanie, ktoré máme splniť.
Slávime Zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Ježiš zomrel hroznou smrťou.
Mohol vstať zmŕtvych a nikomu sa neukázať a vrátiť sa rovno k svojmu Nebeskému Otcovi, lebo si mohol povedať, na
tomto svete sa nedá žiť, to nemá zmysel,
že je tu len zloba a že aj on sa stal obeťou
tejto zloby. A mohol hneď po zmŕtvychvstaní tých svojich verných vziať so
sebou, aby ich zachránil pred zlobou
sveta. Ale neurobil tak. On sa vrátil na
svet a ešte 40 dní po svojom Zmŕtvychvstaní sa zjavoval, ale nie preto, aby
nadával na svet, ale aby odpúšťal, aby
prinášal nádej a aby učeníkov „nie vzal,
ale poslal do sveta s posolstvom svojej
lásky.“ Vybavil ich mocou zhora a poslal
ich do sveta a sľúbil im, že bude s nimi
„po všetky dni až do skončenia sveta.“
Potom sa vrátil k Otcovi, ale nie ako
ten, čo ušiel, ale preto, že naplnil svoje
poslanie na zemi. Nevrátil sa k Otcovi ako
porazený ľudskou a diablovou zlobou, ale

vrátil sa k Otcovi ako víťaz nad ľudskou
a diablovou zlobou. Ježiš vie, čo premieňa
zlobu a svet, je to jeho láska, ktorá zvíťazila nad zlobou sveta.
Sv. otec Benedikt XVI. povedal:
„Drahí bratia a sestry, cez rany Zmŕtvychvstalého Krista môžeme všetko toto
zlo, sužujúce ľudstvo, vnímať očami nádeje. Svojím zmŕtvychvstaním Pán zo
sveta neodstránil utrpenie a zlo, ale od
základu ho porazil hojnosťou svojej milosti. Voči arogancii zla postavil všemohúcnosť svojej lásky. Ako cestu k pokoju
a radosti nám zanechal svoju lásku, ktorá
sa smrti nebojí. “Ako som ja miloval vás
– povedal apoštolom pred smrťou -, tak
sa aj vy milujte navzájom” (Jn 13,34).
Svätý otec dáva najavo, že Božia
láska je silnejšia ako to najväčšie zlo.
A táto láska ku nám prichádza v Ježišovi.
Zmŕtvychvstalý Kristus nám dáva silu,
aby sme aj my dokázali v jeho moci premieňať tento svet a víťaziť láskou a odpúšťaním nad zlobou sveta. Keď Kristus
opúšťal svet, tak svet bol už iný, ako do
neho vstúpil. Ježiš zasadil zlu vo všetkých
podobách smrteľnú ranu. Dni diabla
a zla sú spočítané. Svet je iný. Diabol je
porazený a je tu zdroj sily, ktorá víťazí
nad zlom – zmŕtvychvstalý Kristus. Často
sa nám zdá, že zlo má prevahu nad nami
- choroby, smrť, nespravodlivosť, neschopnosť zvládnuť život a vzťahy. Ale je
tu aj Kristus a život milosti, ktorý nám ponúka. Tento nový život s Kristom je nádejou a silou, to nie je ilúzia, nie je fantázia, nie je ópium, ale reálny život, ktorí
mnohých oslovuje a dáva nádej pre život
na svete.
Rád by som to zdokumentoval jedným príkladom. Jeden fenomén, ktorý sa
aj u nás deje, ale nie je taký viditeľný, je
vstup dospelých do katolíckej Cirkvi. Vidíme, že ľudia prestávajú chodiť do kostola a to nás ubíja a deprimuje. Ale sú aj
takí, čo hľadajú cestu k Cirkvi, lebo uverili
v Krista a vidia, že v ňom a s ním je život
úplne iný. Sú teda aj takí, ktorí sa dávajú
krstiť a prijímajú vieru ako dospelí. Poznám konkrétne UPC v Bratislave a jedná
sa o študentov, vysokoškolákov. Ale aj
napr. v USA. Oficiálne direktórium za rok
2006 hovorí, že v štáte, kde je 195 diecéz,
prijalo krst v katolíckej Cirkvi 73 684 dospelých. To je dosť veľké číslo, to je jedno
veľké mesto, ako taká Trnava. To je signál,
že Ježiš žije, oslovuje a priťahuje.
Drahí bratia a sestry, nepoddajme
sa zlu, sklamaniu, nedôvere, znechuteniu. Nech Ježišovo víťazstvo nad smrťou
a hriechom rozoženie všetku temnotu
sklamania a beznádeje a nech nám zažiari nádejou na zmysluplný život. Všetkým vám prajem požehnané a milosťou
naplnené sviatky Veľkej noci.
Viliam Chrastina, správca farnosti
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Posvätenie oltára v rímskokatolíckom kostole
3. pôstna nedeľa 4.3.2018
bola pre rímskokatolíckych veriacich v našom kostole Panny
Márie Pomocnice kresťanov v
Trenčianskych Stankovciach
významným dňom.
Slávnostnú svätú omšu spojenú s posvätením nového oltára celebroval J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny
biskup. Koncelebrovali správca
farnosti a ďalší 5 kňazi.
Súčasťou úplnej kompozície
diela je okrem oltára nový bohostánok aj nový sedes pre kňaza
a lavičky pre miništrantov s novou dlažbou pod celým liturgickým
priestorom. Toto dielo navrhol architekt Ľudovít Chmelár, vyrobila firma KBT Piešťany, s. r. o. pod dohľadom Ing. Petra Žitňanského a podarilo sa ho zrealizovať správcovi farnosti Mgr. Viliamovi Chrastinovi s finančnou podporou obce.
V úvode vzácneho hosťa v našom kostole privítali pán farár
a starosta obce. V závere slávnostnej svätej omše vyslovili veriaci

úprimné Pán Boh zaplať otcovi biskupovi za slávenie svätej omše
a posvätenie nového obetného stola. Poďakovali aj pánovi farárovi za námahu a odhodlanie, s ktorým doviedol toto dielo do
zdarného konca.
Viac fotografií nájdete na:
www.zonerama.com/PavlinaGunarova1/Album/4156371
Text: Oľga Šmatláková
Fotografie: Pavlína Gunárová

Farská púť 2018
Emigrovali sme. Nebojte
sa, je to len v prenesenom
slova zmysle, na pár dni sa
z nás stali pútnici. Pán farár
Viliam Chrastina zorganizoval
pri príležitosti 50 rokov od
smrti Pátra Pia pútnicky zájazd do Loreto – San Giovanni Rotondo – Pietrelcvina - Assisi
v termíne 9. – 14. 3. 2018 (cez cestovnú agentúru Awertravel).
Účastníci zájazdu sa stretli 9. 3. pred kostolom vo Veľkých Bierovciach. V Bratislave nastúpil náš sprievodca pán
farár Rasťo Dvorný, ktorý nás celý čas sprevádzal bohatým
sprievodným programom.
Navštívili sme pútnické miesta a baziliky s náboženským programom a každodennou slovenskou omšou. Pro-

gram v jednotlivých dňoch:
10.3. Loreto, Cripta del Crocifisso
11.3. San Giovanni Rotondo, Kostol „ Our Lady of Grace“
12.3. Pietrelcina, Kláštorný kostol kapucínov
13.3. Assisi, Basillica di San Francesco, Capella della Pace
Ubytovaní sme boli v hoteloch Gardinetto, hotel
La Perla, hotel Victor.
Po celý čas našej púte nás prepravovala spoločnosť
JK BUS s.r.o. pán Kolárik st. a ml. v luxusnom autobuse,
pohodlne a bezpečne počas celej cesty, za čo im veľmi
pekne ďakujeme.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili púte a obohatili tak svoj náboženský život.
A. N.
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ČO NOVÉHO V ŠKOLE
- POLROK V ČÍSLACH A AKTIVITÁCH
Vydaním výpisu klasifikácie a prospechu 383 žiakov ukončilo I. polrok školského roka. Ich výsledky boli nasledovné:
PROSPECH
Prospeli

Neprospeli

s vyznamenaním

veľmi dobre

prospeli

z 1 predmetu

194

73

101

4

Neklasifikovaní

z 2 predmetov z 3 a viac predmetov
3

spolu

3

10

6

SPRÁVANIE
Výchovné opatrenia
pochvala
riaditeľom

pochvala triednym
učiteľom

pokarhanie
riaditeľom

1

45

13

Znížené známky zo správania
pokarhanie
napomienka
triednym učiteľom triednym učiteľom
16

2.stupeň

3.stupeň

5

2

29

DOCHÁDZKA
počet tried

počet žiakov

chlapcov

dievčat

18

383

193

190

Vymeškané hodiny
ospravedlnené

neospr.

11653

3

AKTIVITY A SÚŤAŽE
OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA – obvodné kolo
Do obvodného kola, ktoré sa konalo dňa 16.1.2018 na ZŠ Novomeského v Trenčíne, postúpil Samuel Kubáň VIII.A, ktorý obsadil v silnej
konkurencii 20 súťažiacich, vrátane žiakov osemročných gymnázií, vo
svojej kategórii veľmi pekné 6. miesto a získal diplom Úspešný riešiteľ.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo biblickej olympiády organizovala Mgr. Sedláčková.
Uskutočnilo sa 26.1.2018 a zúčastnilo sa na ňom 14 žiakov II. stupňa. Do
dekanátneho kola postupujú: Alžbeta Luptáková- VIII.B, Gabriela
Sedláčková- VII.B, Nina Neupauerová- VI.B, Rastislav Kulich- V.B
a náhradníčka Nina Šprinclová V.B.
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA
Do 39. ročníka školského kola konaného 7.12 a 8. 12. 2016 sa zapojilo
24 žiakov I. a 51 žiakov II.stupňa.
Z úspešných riešiteľov školského kola postúpili do okresného kola :
Jakub Fraňo a Rastislav Kubaloš zo 4.A – pripravovala Mgr. Fábryová, Jakub Thurský z 5.A – pripravovala Mgr. Kalabová, Rastislav
Kulich z V.B - pripravovala Mgr. Staníková, Martina Vlková, Simona
Fričová zo VII.A a Nina Neupauerová zo VII.B – pripravovala
Mgr. Staníková.
14.1- 19.1.2018 sa lyžiarskeho výcviku v Krahuliach zúčastnilo
41 žiakov VII. ročníka- pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Pálešovej, Mgr.Ivany Mayerovej a Mgr. Lenky Pazderovej.
V okresnom kole športovej súťaže volejbal žiačok reprezentovali
školu Diana Bujná, Dominika Čvančarová, Hana Ďuržová, Karin
Janušková, Barbora Kucháriková, Soňa Marcinechová, Vanesa
Panáková, Natália Rozvadská, ktoré pripravovala Mgr. Pálešová
a umiestnili sa na 4. mieste.

FAŠIANGY, TURÍCE
Tradičný fašiangový sprievod obcou podporili naši žiaci
z folklórneho krúžku, ale i deti
so svojimi rodičmi.
RECITAČNÁ SÚŤAŽ –
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy sa uskutočnilo vo februári. V I. kategórii 25 žiakov 2.4.ročníka v prednese poézie a 1 žiak
v prednese prózy. Na II. stupni súťažilo 34 žiakov v troch kategóriách.
Z triednych kôl boli vybraní najlepší
recitátori, ktorí svoje básne predstavili porote zloženej z vyučujúcich
slovenského jazyka a divákom.
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Víťazi:
I.kategória - poézia
1. Ela Sliacka II.A
2. Kvetoslava Kulichová II.A
3. Markéta Benková IV.B

I. kategória – próza
1. Rastislav Kubaloš IV.A

II. kategória – poézia
1. Simona Chochlíková V.B
2. Vanesa Letková VI.B
2. Sarah Kadlecová VI.A
3. Šimon Zajac VI.B
3. David Dohňanský V.B

II. kategória- próza
1. Ivana Kubalošová V.A

III.kategória- poézia
1. Natália Rozvadská VIII.A
2. Chiara Tornaiová IX.A
3. Lea Tanáčová VII.B
3. Barbora Kucharíková IX.B

III. kategória - próza
1. Viktória Balušková VIII.B

Do obvodného kola postúpili Ela Sliacka, Rastislav Kubaloš,
Simona Chochlíková, Ivana Kubalošová, Natália Rozvadská
a Viktória Balušková, ktoré sa bude konať 13. marca.
Všetkým usilovným žiakom blahoželáme a ďakujeme im i pani učiteľkám za reprezentáciu školy.
Náš žiak David Dohňanský V.B sa zúčastnil
stolnotenisového turnaja v Trenčianskych Tepliciach. Reprezentuje klub RERAMING Kubra
Trenčín a obsadil 2.miesto.
Prvýkrát sa Rastislav Kulich z V.B zúčastnil na celoslovenskej vedomostnej súťaži „Čo vieš o hviezdach“ na Gymnáziu Ľudovíta Štúra
v Trenčíne a obsadil veľmi pekné 4. miesto.
Do okresného kola v súťaži vybíjaná žiačok pod vedením Mgr. Pálešovej postúpili Bogárová Nela, Bošanská Nikol, Breznická Paulína,
Grulišová Soňa, Letková Lívia, Margorínová Alžbeta, Masárová
Barbora, Neupauerová Nina, Punová Nataša, Serišová Lenka,
Sládková Aneta, Šišovská Ema a obsadili 3. miesto.

Na výtvarnej výchove sa do školského projektu Priestorový objekt pod vedením Mgr. Mikušincovej zapojili žiaci 6. ročníka. Vytvorili
z rôznych materiálov /kartón, drevo, kov, plast ,textil, recyklované
materiály atď./ ľubovoľné priestorové objekty, ktoré sú umiestnené
v priestoroch školy a žiaci školy budú môcť hlasovať za najlepšie.
Pri príležitosti ZOH 2018 žiaci 7. ročníka vytvorili plagáty, ktoré
sú umiestnené na nástenke telesnej výchovy pri telocvični.
Od februára sme začali realizovať projekt pod názvom „Šanca
pre všetky deti“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje s cieľom „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.“
Ďalšie aktivity a informácie sú k dispozícii na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk a na https://zstrenstan.
edupage.org/ v sekcii NOVINKY, kde sú najmä fotografie z aktivít.
POĎAKOVANIE
Z rozpočtu školy sme v I. polroku školského roka zakúpili 3 interaktívne tabule s dataprojektormi a notebookmi do 4.A, 5.A,B, čističe
okien pre upratovačky a pomôcky pre deti v MŠ a v ŠKD. Z rozpočtu
rodičovského združenia sa tiež zakúpili 2 interaktívne tabule s dataprojektormi a notebookmi do jazykovej a počítačovej učebne. Zrealizovali sme výmenu zárubní a dvier na šatni pre telesnú výchovu
a v 8.B, ktoré boli značne poškodené. Realizujeme opravu hygienických zariadení pre chlapcov v C bloku na I. medzipodlaží.
Ďakujeme spoločnosti STACON s.r.o., ktorá nám vyšla v ústrety
a uskutočnila práce, pánovi Bc. Jaroslavovi Križanovi za stolárske
práce.
Ďakujeme všetkým, ktorí venujú škole cez rodičovské združenie
2% zo svojich daní.
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy.
Príjemné prežitie Veľkej noci prajú žiaci a zamestnanci školy.
Mgr. Darina Sýkorová

Hravo i vážne s knihou ...a nielen v marci
Chcem pri tejto príležitosti osloviť rodičov, aby podporovali čítanie
u detí, môžu si čítať spoločne. Ten čas, venovaný na takúto činnosť rozhodne
stojí za to. Nielenže budete mať prehľad o tom, či dieťa rozumie textu, ale
zároveň sa vám vynoria mnohé zážitky súvisiace s knihou z vašej mladosti.
A nielen marec by mal byť motívom na čítanie. Kniha by mala byť súčasťou našich životov, často nám dáva nádej a návod na prežitie turbulentných dní tejto doby.
Ak by som mala urobiť rebríček top kníh, ktoré idú v knižnici medzi
prvými sú knihy, ktoré sa vracajú do dôb nacizmu - MENGELEHO DIEVČA,
dlhodobý záujem majú knihy D. Dána, ktorému zostávajú čitatelia verní
a silnou v obľube zostáva T. Keleová-Vasilková. V obľúbenosti krimi literatúry boduje J. Karika a K. Holetzová.
Pre informáciu (nedostatok priestoru) uvádzam iba niektoré z nových
titulov, ktoré pribudli v knižnici:
DETI A MLÁDEŽ – Žubrienky a inštalatérky, Anabelka sa smeje dvojhlasne, Sníček, Striga na vysávači, Winston – Kocúr detektívom, Grafitové
dievča, Drž ma, keď padám, Papierové mestá, 15 roční, Slovenské povesti
o strašidlách..., Mega encyklopédia úplne všetkého.
DOSPELÍ – krásna literatúra – Profesor Wilczur /(okračovanie Mastičkára), Bosorka, Sama v búrke, Kalypso, Temné srdce Londýna, Darujem ti

úsvit, Stehlík, Dcéra močiarneho
kráľa, Moje meno je nikto, Tragédia
v troch dejstvách, Vojna ruží 1., Ohnivý stĺp (Follet), Tichá guvernantka,
Mária Terézia- Miluj a panuj, Nelej
olej na oheň, Malý zázrak, Kalypso....
NÁUČNÁ LITERATÚRA – Bitky
a bojiská v našich dejinách,
Eichman v Jeruzaleme, Mengeleúplný životný príbeh, Ako si zostaviť rodokmeň...
Myslím, že u nás nájdete takmer
všetko. Keď nie, nájde sa spôsob
ako uspokojiť váš záujem. V knižnici nám mnohé chýba, možno väčší priestor, digitalizácia knižnice, ale máme čitateľov, ktorí nás radi navštevujú
(z niektorých detských čitateľov sú už dospeláci) a dve ochotné knihovníčky, ktoré vás učia vážiť si i ľúbiť knihy. Tešíme sa na besedy s deťmi, na
záujem o knihy a v prvom rade na všetkých malých i veľkých čitateľov.
ČÍTAJTE, ČÍTAJTE – a nielen v marci.
Vaša Ľubica Mikulášová a Silvia Justusová
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Obecná zabíjačka 2018
Druhá februárová sobota
bola pred koncom fašiangov plná príležitostí na to,
aby sa naši spoluobčania
mohli spoločne stretnúť, zabaviť sa, kultúrne vyžiť i pochutnať si na dobrotách
v rámci 8. obecnej zabíjačky.
Od poludňajších hodín,
cez popoludnie až po ve-

černé hodiny, mali možnosť
naši občania ochutnávať
rôzne zabíjačkové špeciality, šišky, kysnuté koláče,
varené vínko, posedieť si, porozprávať sa a spoločne
zabaviť. Na počúvanie hrala
„Heligón partia Sokolka“,
obcou prešiel „fašángový
sprievod“ FS Rozvadžan
spolu s deťmi zo základnej
školy a takto fašiangovo na-

ladení sa občania v hojnom
počte zúčastnili fašángovej
zábavy spojenej s pochovávaním basy. Na počúvanie
i do tanca hrala hudobná
skupina KB band.
A tak sme pred 40 dňovým pôstom fašiangy ukončili veselo a všakovakými
dobrotami naplnenými žalúdkami .
D. Z.

Ples hasičov – 19.ročník
Máme za sebou úspešný
19.ročník plesu hasičov,
ktorý sa uskutočnil 20. januára 2018 v Spoločenskom
dome v Trenčianskych Stankovciach. Dovoľujem si povedať za všetkých dobrovoľných hasičov obce, že

úspešný, pretože počas celého večera a noci sa ľudia
bavili takmer bez prestávok
aj napriek bohato zaplnenému tanečnému parketu.
Tento rok bola účasť na
plese veľmi hojná, čo nás
naozaj srdečne teší.

Ples otvorila nádherným
valčíkom tanečníčka z Letęs
dance Mirka Kosorínová
spolu s jej tanečným partnerom Vladimírom Hamzom.
Predviedli však aj ďalšie
úžasné tance. O program sa
postarala Ľudová hudba Lazarovci, ktorá spríjemnila
prestávky medzi tanečnými
kolami. Do tanca hrala - ako
už tradične kapela KB –
Band. Opäť nesklamali a bavili hostí do samého rána.
Úsmevy na tvárach ľudí vyčarovala aj bohatá tombola
plná naozaj krásnych vecných cien.
Pre hostí sme si prichystali tzv. ,,knihu prianí“, kde

mohli písať svoje dojmy
z plesu, samozrejme aj záporné a svoje ,,priania“
k 20. ročníku plesu. Budúci
rok oslavuje ples hasičov
svoje jubileum, 20 rokov.
Pripravujeme množstvo
prekvapení a veríme, že
spomínaná hojná účasť nebude chýbať.
Chcela by som sa v mene
celého Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Stankovciach poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii plesu.
Tešíme sa na Vás budúci
rok na okrúhlom plese hasičov.
Sabína Bočáková

9

marec 2018

Vyberáme z malostankovskej kroniky
Rok 2018 sa nazýva „osmičkový“ rok. Pripomíname si
v ňom viaceré výročia. O nich sa môžeme veľa dočítať v historických knihách alebo učebniciach dejepisu. Ako ich prežívali naši predkovia v štyroch častiach našej obce? Rozhodli
sme sa pozrieť do kroník. Radi však uverejníme aj osobné
spomienky občanov – pamätníkov týchto dejinných udalostí, alebo to, čo sa o nich dozvedeli od svojich predkov, prípadne zachovali vo svojich osobných archívoch.
O udalostiach februára 1948 hovorí malostankovská
kronika toto:

Prepis zápisu zo strany 77 (s pôvodnou gramatikou):
„1948 je rok búrlivých premien a veľkých udalostí,
ktoré majú svoju dohru aj v našej obci. Ťažkosti zásobovacie bolo pociťovať ako následok neblahého suchého predošlého roku. Ťažkosti a zmeny politické
rozbúrily pomerne pokojnú hladinu denného dedinského života.“
Na stranách 78 a 79 sa v kronike píše o dozvukoch
februárových udalostí v obci:
„Demisia ministrov niektorých politických strán a z toho
vyplývajúca kríza a dôsledky maly odraz a dosahy i v našej
obci.
Posledný týždeň mesiaca februára znamenal rozpad
najsilnejšej slovenskej politickej strany DS a likvidáciu jej
základných organizácií. Funkcionári miestnej organizácie KSS brali legitimácie DS a odovzdávali OOKSS.
V okrese bol založený Akčný výbor a dňa 26.februára
utvorená Okresná správna komisia, ktorá i v ten deň prebrala vedenie Okresného národného výboru v Trenčíne.
Okresný akčný výbor nariadil zriadenie miestneho AV
i v našej obci. Tomuto nariadeniu sa vyhovelo 28.II., kde bol
zostavený Miestny akčný výbor s predsedom Jánom Zahumenský. Takéto zostavenie sa však niektorým funkcionárom
MO KSS neľúbilo a preto pomocou okresného vedenia neuznali tento Akčný výbor a nariadili zostavenie nového, len
z členov KSS.

Toto bol však problém opravdu ťažký, lebo zostaviť
Akčný výbor z ľudí okolo tých jednotlivcov, ktorí si priali
zmenu celého vedenia MNV a pritom mať najznačnejšiu
časť občanov za sebou, nedalo sa. Preto nastaly u nás
značné nepokoje. Znova a znova boli schôdze, ktoré
maly zostaviť Akčný výbor a k dohode nedošlo. K vôli
pravde, u nás bolo aspoň osem návrhov na papieri a niekoľko i predložených obmien, ale vždy sa to zmenilo pre
nejednotnosť patričných funkcionárov. Nakoniec bol
Miestny Akčný výbor zostavený a predsedom sa stal Vincent Januška, deputátnik a podpredsedom Štefan Humera, roľník.
Miestny Akčný výbor mal zostaviť Dočasnú miestnu
správnu komisiu. To bol znova problém, ktorý sa riešil až
uprostred marca, okolo polnoci, keď sa po bezúspešnom,
štyrhodinovom zasadaní niektorí členovia rozišli, avšak
2/3 členov i s predsedom zostali, zostavila sa správna komisia takto: predseda – Ján Rozvadský, podpredseda – Ján
Urbánek, pokladník – Ján Haško.
Takto zostavená MSK pre našu obec bola schválená
a spravuje obec až do nových volieb.“
Toľko výber zo zápisu z malostankovskej kroniky z roku
1948. Ešte z kroniky zo strany 80 pripájame dobové fotografie z návštevy povereníka v obci dňa 24. mája 1948:
V kronike vyhľadali a prepísali
Drahoslava Zemánková a Oľga Šmatláková
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Zoznam akcií TJ Sokol Trenčianske Stankovce
za obdobie 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017
Predsedníctvo TJ zasadalo v klubovni TJ 6 krát: 21. 2. 2017, 11. 4. 2017,
6. 6. 2017, 12. 9. 2017, 14. 11. 2017, 5.12.2017
13.9.2017 zasadnutia Považskej župy sa zúčastnil starosta Dušan Dutko
Bc. Zuzana Jančová je členkou predsedníctva Považskej Sokolskej Župy M.
R. Štefánika, zúčastnila sa 3 zasadnutí.
Spoločné akcie TJ:
13. 01. 2017 výročná členská schôdza
21.02.2017 vytvorený nový spevácky oddiel Sokolka, schválený na schôdzi
predsedníctva TJ
25.02.2017 pomoc pri obecnej zabíjačke všetky oddiely
30.03.2017 návšteva divadelného predstavenia Tri grácie z umakartu v kine
Hviezda, 48 členov
06. 04. 2016 Jarná brigáda okolo Spoločenského domu
13. 05. 2017 Jarný pochod chotárom pre občanov obce, akciu zabezpečoval D. Dutko.
01.-02.07.2017 1. zlet Sokolskej únie Gajary, 12 členiek vystúpilo v spoločnej
skladbe a členovia výboru
26.08.2017 Účasť členov na Obecných dňoch, VO usporiadal tradičný turnaj
4 pôvodných obcí
16.09.2017 X. stretnutie Sokolov moravsko-slovenského pomedzia Veľká
Javorina, s veľkým úspechom aj Sokolka
30.09.2017 Sa členovia TJ zúčastnili úspešnej dobročinnej akcie Na kolesách
proti rakovine poriadanej Cirkevným zborom ECAV s podporou predsedu TSK
Jaroslava Bašku so zbierkou pre Nadáciu Výskum rakoviny.
21.-22.10.2017 150. výročie založenia viedenskej sokolskej organizácie, kde
sa spoločného vystúpenia zúčastnila aj jedna cvičenka našej TJ Janka Polčicová
25. 11. 2017 PSŽ M.R.Štefánika v Trenčíne usporiadala Sokolský festival pódiových vystúpení v sokolovni v Trenčíne so spoločenským stretnutím sokolov
z celej župy, vystúpila s veľkým úspechom hudobná skupina Sokolka
1. oddiel - Pohyb pri hudbe - vedúca Bc. Zuzana Jančová
Každý utorok od 18:00 do 19:00 prebiehalo cvičenie Body Work v malej telocvični ZŠ Pondelky od 20.02.2017 od 19:00 nácviky spoločnej skladby do Prahy
19.02.2017 Nácvik spoločnej skladby v Trenčíne v sokolovni
27.03.2017 oddiel upratal kompletne klubovňu a priľahlé priestory za 1. štvrťrok
08.04.2017 Nácvik spoločnej skladby v Trnave
17.06.2017 Nácvik spoločnej skladby v Košútoch
2. Volejbalový oddiel - vedúci Ján Buček
Pravidelný tréning raz týždenne a to v pondelok od 18.00 do 20.00 hod. počas
školského roku v telocvični Základnej školy, cez prázdniny na ihrisku v časti
obce Rozvadze a v Lipského parku v časti obce Sedličná.
Počas leta členovia trénujú aj beach volejbal (na piesku) a to väčšinou na ihrisku
na Zelenej Vode pri Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne pri Dopravnej Akadémii, alebo na novom pieskovom ihrisku v Trenčianskej Turnej.
20.01.2017 24 hodinový maratón v Sokolovni Trenčín
17.02.2017 "Jilemák Rucanor Cup" sa zúčastnilo veľa bývalých profesionálnych
hráčov, umiestnenie v druhej polovici
18.03.2017 Winter Cup v Bánovciach nad Bebravou, kvalitne obsadený turnaj
16 tímov, umiestnenie v druhej polovici
22.04.2017 volejbalový turnaj v Turanoch
01.05.2017 UniHry Bratislava 8. miesto plážový volejbal zo 48 dvojíc muži a 10.
miesto v mixe. z 32 dvojíc
20.05. 2017 volejbalový turnaj v Bánovciach nad Bebravou
16.-17.06.2017 24 hodinový volejbalový maratón, ktorý sa mal pôvodne konať
na OC TS so začiatkom o 18.00 hod. Pre nepriaznivé počasie sa turnaj konal v telocvični ZŠ TS za účasti 75 hráčov s posedením pri guláši.
24.06.2017 Turnaj vo Svinnej - 2. miesto zo 6. tímov
22.07.2017 Beach paráda Brno - Muži 4. miesto zo 16. dvojíc

31.07.2017 Turnaj v Mošovciach – 1. miesto zo 6 tímov
05.08.2017 Beach párty Zvolen - vnajlepšej 16-ke z 32 dvojíc.
26.8.2017 VO usporiadal počas Obecných dní tradičný turnaj 4 pôvodných obcí
25.11.2017 Turnaj "Volejbal bez hraníc" v Starom Hrozenkove - 1. miesto zo 6 tímov,
Najlepšia hráčka turnaja bola naša Denisa Martinková.
9.12. 2017 Vianočný volejbalový turnaj v telocvični ZŠ TS, účasť 6 družstiev,
1. a 2. miesto VO našej TJ, vyhodnotenie celého roka s večerou a tancom
s Garážankou
3. 3D lukostrelecký oddiel - vedúci Mgr. P. Hirjak, dipl. tréner
21.01 2017 3. kolo zimnej ligy Čremošné
04.02.2017 4. kolo zimnej ligy Kostelec
18.02.2017 5. kolo Zimnej ligy v Partizánskom
04.03.2017 6. kolo zimnej ligy Hodonín
18.03.2017 finále zimnej ligy Varín
01.04.2017 1.kolo Slovenského pohára Stará Turá
08.04.2017 Turnaj v tradičnej lukostrelbe o pohár vojvodu Ctibora v Beckove
09.04.2017 1. kolo 3D West Cup Trnovec
21.-23.04.2017 Chata Kubrica celoslovenský lukostrelecký kurz za účasti školiteľov z Nemecka, 6 členov našej TJ
22.04.2017 2. kolo Slovenského pohára Dechtice
06.05.2017 Český pohár Tišnov
13.05.2017 3. kolo Slovenského pohára Rimavská Sobota
20.-21.05.2017 Grand Prix HDH IAA Varín – archery3d s medzinárodnou účasťou 1. miesto Samuel Chrastina
03.06.207 2. kolo West Cup Valča
17.06.2017 4. kolo Slovenského pohára Leles
01.07.2017 3. kolo West Cup Mníchova Lehota, organizovala našaTJ
09.- 15.07.2017 1. miesto Samuel Chrastina na Majstrovstvách Európy
HDH IAA 2017 – Strass im Attergau v Rakúsku, zúčastnil sa aj Ján Kováč
29.-30.07.2017 Varín CUP Varín
26.-27-08.2017 Majstrovstvách Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou
v Spišských Vlachoch 1. miesto Samuel Chrastina
29. 08.2017 Rakovické Lukošenie
09. 09.2017 finále Slovenského pohára SLA 3D Partizánske
17. 09.2017 4. kolo West Cupu Bzince pod Javorinou
23.09.2017 Memoriál J. Ďugela Varín
30.09.2017 Majstrovstvá Slovenska v terénnej lukostrelbe v Sebedraží
30. 09.2017 5. kolo West Cupu Malinovo
14.10.2017 Turnaj o pohár 3 krajín Hohenau
21.10.2017 finále West Cup Horná Ves
22.10.2017 finále Slovenský pohár archery3D
04.11.2017 1. kolo zimnej ligy Mníchova Lehota – organizovala našaTJ
17.11.2017 výročná členská schôdza SLA 3 D vo Varíne
18.11.2017 2. kolo zimnej ligy Partizánske
02.12.2017 3. kolo zimnej ligy Mrlínek
31.12.2017 Silvestrovský pretek Ctiborov Dvor Beckov
4. oddiel Slniečko - vedúca Adriana Hudecová
Oddiel Slniečko uskutočnil sa nábor do oddielu. Problém je neochota rodičov
vodiť deti na krúžok a vyzdvihnúť si ich.
5. spevácky oddiel Sokolka
13.05.2017 prvé vystúpenie na jarnom pochode obcou
17.08.2017 vystúpenie na Agrokomplexe v Nitre
16.09.2017 na X. stretnutie Sokolov moravsko-slovenského pomedzia Veľká
Javorina s veľkým úspechom aj Sokolka
10.12.2017 vystúpenie na Vianočnom večierku v SD TS
V. B.
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Karate oddiel má za sebou ďalší úspešný rok...
Uplynulý rok 2017 sme otvorili novoročným
tréningom v našom dojo Tetsuji, ...veď ako na
Nový rok, tak po celý rok
Už 6. januára sme sa pridali k celosvetovej
výzve cvičenia 108 goju ryu kata a v telocvični
našej základnej školy sme túto výzvu realizovali.
V Ilave sme sa 18. - 19. februára zúčastnili seminára k 10. výročiu pravidelného cvičenia s nestorom slovenského karate shihanom Takeji Ogawom
10. dan.
V Piešťanoch predstavil svoj chi-kungový spôsob
cvičenia karate Michal Šlachťovský 5. dan, kde sme
boli tiež pozvaní, a toto pozvanie sme radi prijali.
V máji sme naše dojo doplnili o nové náčinie na
hojo undo (posilňovanie) a ude tanren (otužovanie), ktoré sa tradične používalo v rodisku karate na ostrove Okinawa.
V Bydgoszczi sme sa 2.- 4. júna zúčastnili gasshuku so senseom Tetsuji Nakamurom 7. dan (šéf
inštruktor IOGKF) a dvaja z nás v sobotu úspešne
prešli skúškou na 5. dan... viac ako 25 rokov cvičenia a dali sme to
Z Kanady sme u nás v dojo privítali 21. septembra sempai Situ 3. dan s bratom Jayom 1. dan,
ktorí deťom spravili super tréning a zacvičili si aj
na našom tréningu s dospelákmi.
Ďalšou super akciou v poradí bolo 31. Európske
gasshuku v Prahe 24.- 28. júla, ktorej sa zúčastnilo
viac ako štyristo cvičencov z celého sveta a medzi
nimi aj osem zástupcov od nás.

Dvadsať našich cvičencov sa počas roka tvrdo
pripravovalo na skúšku, ktorú nakoniec aj všetci 3.
septembra v dojo Tetsuji úspešne absolvovali a získali tak vyšší kyu stupeň.
Najväčšou domácou akciou minulého roku bolo
5. Laugaricio gasshuku 29. septembra - 1. októbra,
kde sme pozvali dvoch lídrov z Anglicka - senseia Ernyeho Molineuxa 8. dan a senseia Roya Flatta 8. dan.
Mimo našich cvičencov ako dospelých i detí nás prišli podporiť aj karatisti z Poľska a Českej republiky.
Veľkým prekvapením pre nás bolo, keď nás
jeden člen z našej veľkej IOGKF rodiny, Jaroslav
Kulik 5. dan (Češky šéf inštruktor) pozval na svoju
svadbu. Samozrejme, že sme ho v tom nenechali samého a preto ho boli dve rodiny od nás v tomto
kroku podporiť... aj tancovať vieme
Dánske gasshuku v Nykbingu bolo pre nás veľkým prekvapením, keďže sa ho zúčastnilo viac ako
sedemsto cvičencov z celej Európy a mi štyria sme
zastupovali nielen našu obec ale aj celé Slovensko.
Traja - sensei Tetsuji Nakamura 7. dan, Ernye Molineux 8. dan a domáci Henrik Larsen 8. dan - túto
super akciu perfektne manažovali a to nás utvrdilo
v tom, aby sme ich pozvali na naše 7. Laugaricio
gashuku 2019. Už teraz sa máme na čo tešiť, lebo
pozvanie prijali!!! Tiež sa nám tam podarilo dokúpiť šesť chýbajúcich výukových DVD, ktorými sme
tak skompletizovali celú dvanásť dielnu edíciu.
Mikulášsky tréning sa 6. decembra niesol
v duchu zábavy a rôznych športových súťaží, vďaka

ktorým si každý karatista odniesol sladkosť alebo
nálepku s našim znakom Ken kon.
Na vianočnom večierku v Pizzerii Da Giacomo
9. decembra sme vyhodnotili uplynulý rok ako
veľmi úspešný a do ďalšieho roku sme načrtli akcie
ktoré nás čakajú.
Posledná akcia, ktorá už tradične uzatvára náš
karate rok je 4. ročník silvestrovského výstupu na
Inovec zo Selca, na ktorý si berieme i svoje rodinky, známych a priateľov karate... o rok sa môžete pridať
Úspešne sme absolvovali prvý rok detských tréningov a najnovšie rozbiehame juniorské tréningy.
Tak prosím držte palce, nech nám našliapnuté
tempo vydrží a aby aj tento rok bol minimálne tak
úspešný ako ten predchádzajúci. My vám tiež prajeme všetko dobré v novom roku!
Text: Karol Krejčí, Zuzana Sivová,
Foto: Juraj Tilesch

Občania, ktorí majú záujem pomôcť pri organizácii podujatia Author Maratón 2018 sa môžu prihlásiť u organizátora Martina Vlnku alebo na obecnom úrade.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2017 do 15.3.2018
Branislav Diko
Ing. Jaroslava Dugová + syn Tomáš
Katarína Faryová + dcéra Nina
Marek Jánošík
František Ďuriš
Martin Marček
Mgr. Adriana Marčeková + deti Adela a Martin
Erik Habánek
Žaneta Beňová + synovia Karol a Miroslav
Roman Husár
ODSŤAHOVALI SA:
Jozef Rapan
Mária Rapanová
Bc. Michaela Rapanová
Ing. Jaroslav Jančo
Ľuba Šišovská + synovia Denis a Lukáš
Rodičom blahoželáme k narodeniu dieťatka Mária Bezunková + dcéra Chloe
Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková
Andrea Kyseľová
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI:
Juraj Bočák
Rudolf Beňo a Žaneta Osvaldová
JUDr. Hana Gašparíková + syn Jaroslav
Blahoželáme a želáme veľa lásky
Roman Kyseľ
a rodinného šťastia!
Anna Kadáková
Lukáš Vlna
Michaela Vlnová + dcéra Laura
PRISŤAHOVALI SA:
Ing. Peter Hudák
Ing. Naďa Mojžišová + deti Samuel a Stela
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Pavol Ľahký
Ivan Adamkovič
vo veku 71 rokov
Zuzana Ľahká
Štefan Zahumenský
vo veku 94 rokov
Rudolf Kašík
Helena Siváková
vo veku 72 rokov
Monika Tinková + deti Sophia a Timotej
Ružena Hrušovská
vo veku 85 rokov
Martin Ďuržo
Jozef Orávik
Česť ich pamiatke,
Jana Hrušovská + dcéra Aneta
nech
odpočívajú v pokoji.
Jozef Korienek
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ:
Karolína Machunková
č. 258
Diana Bohušová
č. 216
Stella Sýkorová
č. 426
Sofia Kohútová
č. 4
Dominika Revayová
č. 130
Magdaléna Petrová
č. 404
Matúš Manina
č. 425
Mia Šuleková
č. 353
Adam Boko
č. 368
Lenka Malychová
č. 425
Matias Burdej
č. 499
Stela Matoušková
č. 611
Juraj Špánik
č. 134
Juraj Šabík
č. 353
Marko Topoli
č. 369

Druhá ambulancia praktického lekára pre dospelých
V našej obci, v budove zdravotného strediska je
opäť v prevádzke druhá ambulancia praktického lekára
pre dospelých. Poskytovanie všeobecnej ambulantnej
starostlivosti pre dospelých zabezpečuje spoločnosť
ICHTOS, s.r.o., so sídlom Okružná 565/78, 018 51
Nová Dubnica, IČO: 363 458 57, lekári: MUDr.
Peter Dráb, MUDr. Taras Odynak, sestrička: Alžbeta Letková, kontakt: 0940 636 345.
V prípade, že máte záujem sa prihlásiť k tomuto novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, je potrebné si prísť počas ordinačných hodín k sestričke Alžbete Letkovej po výmenný lístok. Následne tento výmenný lístok spolu s písomným odstúpením občana
(pacienta) od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pôvodným (súčasným) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti doručí občan buď poštou alebo

NAŠI JUBILANTI:
90 rokov – Jozef Medvedík
85 rokov – Oľga Cibulíková
Emil Berko
80 rokov – Jozef Hudek
Jaroslav Kamas
Katarína Kulichová
Anna Krivačková
75 rokov – Rudolf Vachánek
70 rokov – Helena Porubská
Mgr. Jana Malecová
Anna Miklášová
Marta Brlejová
Eva Bočáková
Ing. Ján Laurinčík
Ľubomír Husár
65 rokov – Veronika Liptáková
MUDr. Jana Lahká
Emil Ďuriš
Eva Vachánková
Peter Tanáč
Ján Obdržal
Janka Lorencová
Jozef Beňo
Štefan Michalec
60 rokov – Peter Straka
Katarína Urbánková
Ján Tomík
Pavol Dobiaš
Valéria Bučková
Milan Čepela
Miroslav Lukáčik
Blahoželáme!

ORDINAČNÉ HODINY

osobne, najlepšie ku koncu príslušného kalendárneho
mesiaca pôvodnému (súčasnému) poskytovateľovi
Odber krvi
700 – 800
Pondelok
zdravotnej starostlivosti.
Vyšetrenie u lekára 830 –1200
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaVyšetrenie u lekára 1300 –1530
niká po doručení písomného odstúpenia od dohody Utorok
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
Streda
Vyšetrenie u lekára 1300 –1530
kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.
Odber krvi
700 – 800
Bez zbytočného odkladu po zániku dohody s pôvodným Štvrtok
Vyšetrenie u lekára 830 –1200
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby
Vyšetrenie u lekára 1300 –1530
občan uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostli- Piatok
vosti snovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý
V prípade potreby podrobnejších informácií
si vyžiada od vášho pôvodného poskytovateľa zdravotnej staalebo vysvetlenia postupu kontaktujete prosím
rostlivosti zdravotnú dokumentáciu (kartu). Preto nie je popani Alžbetu Letkovú na čísle : 0940 636 345, alebo
trebné kontaktovať svojho pôvodného poskytovateľa zdraosobne v ambulancii počas ordinačných hodín.
votnej starostlivosti o vydanie zdravotnej dokumentácie.
M. M.

Obec Trenčianske Stankovce príjme do trvalého pracovného pomeru
zamestnanca na Odbor obecných služieb.
Požiadavkou je vodičský preukaz skupiny C. Výhodou je zváračský preukaz.
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