Stankovský informátor
Ročník XXV

2

Júl 2018

Vydáva Obecný úrad Trenčianske Stankovce

Obecný deň - 9. jún 2018
Obecný deň – ako už tradične – spestrili súťaže vo varení gulášu a pečení koláčika. Tento rok to bola súťaž v pečení rolády, či už sladkej alebo slanej.
Do súťaže vo varení gulášu sa zapojilo 9 družstiev. Víťazný guláš navarilo družstvo Felicita.
Do súťaže v pečení koláčika – rolády sa zapojilo 10 súťažiacich. Víťazným receptom sa stala Jahodová roláda, ktorú piekla Anka Navrátilová. Recept nájdete
vo vnútri novín.
Momentky z Obecného dňa:
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INVESTIČNÉ AKCIE 2018
V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH
Starosta informuje občanov
Milí občania,
začali sa letné prázdniny, čas dovoleniek a odpočinku. V obci však nastáva čas, kedy sa budú po dlhších
procesoch spúšťať a realizovať plánované investičné akcie.
Tento rok si budeme pripomínať
100. výročie skončenia 1.svetovej
vojny. Pri obecnom úrade sa už pripravuje plocha na osadenie pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny,
ktorý plánujeme slávnostne otvoriť v novembri tohto roku. Chceme si týmto
uctiť pamiatku padlých občanov jednotlivých častí našej obce.
Ďalšou investičnou akciou bude odizolovanie zadnej časti budovy obecného
úradu. V súvislosti s touto akciou je naplánovaná aj úprava okolia za zadnou
časťou obecného úradu.
V blízkej dobe by som chcel začať aj s druhou etapou rekonštrukcie spoločenského domu, ktorá sa týka opravy vykurovania, vzduchotechniky, vnútorných silnoprúdových rozvodov. Keďže minulý rok sa zrealizovalo zateplenie
fasády, je potrebné, aby sa pokračovalo v tejto druhej etape s cieľom znížiť v čo
najväčšej možnej miere energetickú náročnosť budovy. Robil sa aj prieskum
trhu na opravu sociálnych zariadení v klubovni Jednoty dôchodcov, TJ Sokol
a prenajatých priestorov na druhom poschodí budovy. Keďže toto by bolo už
nad rámec schváleného rozpočtu obce, uskutoční sa táto akcia len v prípade
schválenia rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom.
Vysúťaženého máme už aj dodávateľa na rekonštrukciu multifunkčného
ihriska v Oddychovom centre v Rozvadzoch, kde by mala byť realizovaná kompletná výmena povrchu, taktiež aj mantinelového systému.
Azda najočakávanejšou akciou tohto roku je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
V rámci tejto rekonštrukcie by malo dôjsť aj k prístavbe budovy a úprave vnútorných
priestorov podľa potrieb a požiadaviek fungovania Dobrovoľného hasičského zboru
Trenčianske Stankovce. Predpokladaný začiatok realizácie je august 2018, pričom
realizácia celkového projektu nebude pravdepodobne dokončená v tomto roku.

V tomto roku je mojím cieľom uskutočniť aj výstavbu lávky v časti obce Sedličná. Tu však ešte prebieha prehodnocovanie projektovej dokumentácie.
Podľa mojich informácií by sa v auguste mala začať rekonštrukcia cesty
III/1878 (cesta popri zvonici v Sedličnej) vo vlastníctve TSK.
Už sa čo to popísalo aj o kompostéroch, nedávno som podpísal
zmluvu o poskytnutí dotácie s ministerstvom. Musíme však podľa odporúčania ministerstva opakovať proces výberu dodávateľa na dodávku
kompostérov. Z tohto dôvodu som si nie celkom istý, či budú občanom
dodané ešte tento rok.
Bola nám schválená dotácia vo výške 74 000 h na rekonštrukciu troch
učební v ZŠ Jána Lipského. Realizáciu a ukončenie tohto európskeho projektu
predpokladám v priebehu roka 2019.
Čo ma najviac potešilo za posledné obdobie, je posun v otázke európskeho projektu rozšírenia kapacity materskej školy. Zvíťazil zdravý
rozum, kompetentní ľudia reagovali na obrovský dopyt po rozšírení kapacít materských škôl v Trenčianskom kraji a v súčasnosti všetko nasvedčuje tomu, že nám požadované peniaze na rozšírenie kapacity materskej
školy budú pridelené. V blízkej dobe po doplnení potrebných dokumentov očakávam, že nám bude zaslané rozhodnutie o pridelení dotácie.
Treba si však uvedomiť, že škôlka sa nezačne rozširovať ihneď. Na základe vlastných skúseností odhadujem, že by sa mohlo začať stavať najskôr v druhej polovici roka 2019.
Pevne verím, že to, čo sa naplánovalo, sa podarí zrealizovať do konca tohto
roka, resp. volebného obdobia.
Nedá mi nespomenúť, že tento rok sa lúčili so školou nielen deviataci ZŠ
Jána Lipského, ktorí mali mimoriadne pekný rozlúčkový program, ale aj niekoľko pedagógov a hlavne pani riaditeľka Mgr. Darina Sýkorová. Touto cestou
sa im chcem úprimne poďakovať za obrovsky kus dobre odvedenej práce
a pani riaditeľke za výbornú spoluprácu a profesionálne vedenie školy.
Na záver vám všetkým prajem príjemné dovolenkové obdobie, deťom
pekné prázdniny a hlavne všetkým veľa zdravia.
S úctou váš starosta
Martin Markech

Ako to funguje v samospráve 2?
Odpovede poslancov OZ Trenčianske Stankovce
10. 11. 2018 sa budú konať komunálne voľby. V rámci informovania o tom,
ako volení zástupcovia v našej obci vnímajú fungovanie obecnej samosprávy
sme v SI 1/2018 priniesli odpovede starostu na otázky o jeho práci v samospráve. V tomto čísle prinášame odpovede poslancov na otázku: „Aký je Váš
osobný pohľad na prácu poslanca OZ - čo pre Vás osobne znamená
byť poslancom OZ."
V našom OZ pracuje 9 zvolených poslancov. Zaslané odpovede sú usporiadané podľa abecedného poradia priezvisk poslancov.
Ing. Eva Beňovičová:
„Rozhodnutie každého, kto sa na takúto dráhu dá
a získa od občanov dôveru, je záväzok voči spoluobčanom a množstvo povinností. Práca poslanca je zodpovedná a zaväzujúca funkcia. Záleží v prvom rade,
ako sa kto k nej postaví. Svojim sľubom poslanca sa
stáva verejným činiteľom. Nie je ľahké zosúladiť
svoje pracovné povinnosti s tými „poslaneckými“
a s tým vedomím by sa mal uchádzať o tento post.
Aby dokázal svoje miesto zastať, treba ovládať pred-

pisy, zákony, samozrejme aj svoje práva a pritom si zodpovedne plniť povinnosti.
Každý, kto sa uchádza o dôveru, má svoje predstavy, myšlienky a nápady,
ktorými by chcel prispieť k zlepšeniu života vo svojej dedinke. Preniesť to však
do reality nie je jednoduché. Bez ideí, ochoty, obetavosti a odhodlanosti to
nejde.
Prajem všetkým, ktorí dostanú dôveru občanov a zaujmú post poslanca,
aby uspeli so svojimi myšlienkami a nápadmi, aby svojou silou osobnosti dokázali dať obci a svojim spoluobčanom čo najviac.“
Bc. Jaroslav Križan:
Práca poslanca v obecnom zastupiteľstve je rozhodovanie o veciach pre občanov v našej obci. Pre mňa je
to nová skúsenosť - rozhodovať o veciach, za ktoré sa
budem nielen teraz ale aj v budúcnosti zodpovedať občanom.
Rozhodujeme o investíciách a iných aktivitách,
ktoré sa budú realizovať o niekoľko mesiacov až rokov.
Informácie, ktoré máme v čase rozhodovania k dispo-
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zícii, nebývajú vždy dostatočné. My však musíme zaujať stanovisko, za ktoré
budem v budúcnosti niesť zodpovednosť aj vtedy, ak naše rozhodnutie nebude
dobré. V niektorých prípadoch akékoľvek rozhodnutie nie je dobré, ale rozhodnúť musíme. Niektoré rozhodnutia sa rodia ťažko a sú o kompromisoch.
Nech však rozhodneme akokoľvek, nikdy nevyhovieme všetkým občanom
Práca poslanca, i keď ide o platenú funkciu (ale len symbolicky - raz do
roka dostanem okolo 80 eur) nie je o peniazoch, ale o tom, či chcem niečo
spraviť pre obec a občanov tejto obce.
JUDr. Simona Mastelová:
„Do volieb v roku 2014 som išla s heslom „Volím odbornosť a službu ľuďom“. Stále som presvedčená, že odbornosť, služba ľuďom a zodpovednosť sú kľúčové pri
práci poslanca. Práca je to rôznorodá, zahŕňa množstvo
analýz, rozhodnutí, štúdium dokumentov a hľadanie
kompromisov vo všetkých oblastiach života obce od rozpočtu, prevodov majetku, zámerov budovania, cez stavebno-technické, územno-plánovacie a právne úkony, až
po riešenie individuálnych sťažností a žiadostí občanov.
Každý z poslancov a zamestnancov obce má svoje skúsenosti a odborné zameranie, preto je dôležitá diskusia a hľadanie čo najlepších riešení. Stretla som sa
s názormi, že niečo trvá neúmerne dlho alebo neriešime niektoré problémy.
Mnohé situácie však vyžadujú dlhodobé prípravy a prebiehajú v nich procesy,
ktoré sa urýchliť nedajú. Taktiež treba povedať, že investičné akcie riešime v určitom poradí, podľa dôležitosti, nákladov, stavu financií a okruhu adresátov, pričom sa uprednostňujú urgentné a havarijné záležitosti alebo tie, v ktorých je
možné získať podporu zo strany štátu alebo európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nie vždy je jednoduché vyvážiť na jednej strane žiadosť občana
so záujmom obce na druhej strane. Preto je potrebné veci komunikovať, vysvetľovať a postupovať, ako som uviedla na úvod, odborne a zodpovedne. Dúfam,
že sa mi tieto ciele podarilo za ostatné štyri roky napĺňať.“
Ing. Jozef Mojžiš:
„Poslanecký mandát vnímam ako poverenie zastupovať svojich spoluobčanov v riadiacom procese vývoja našej obce, aby som s úprimným a čistým úmyslom
čo najužitočnejšie a najspravodlivejšie obhajoval spoločné obecné záujmy.
Účasť v zbore poslancov Obecného zastupiteľstva si
do značnej miery stotožňujem s členstvom v obecnom
parlamente, ktorý má v Stankovciach 9 členov. Úlohou
každého člena tohto parlamentu je, aby svojou prácou
a orientáciou v obecnej problematike, po dôslednom
preskúmaní a zvážení, zaujímal rozhodujúci a nezištný postoj pri jednotlivých
hlasovaniach k prerokovávaným otázkam. V prípade aktuálnych požiadaviek
vyvolanými našimi spoluobčanmi alebo tiež z vlastnej iniciatívy upozorňuje
na potrebu riešiť špecifické problémy jednotlivých ľudí či širšieho obecného
spoločenstva.
Dnes viem, že sa v tejto práci vyskytnú situácie, kedy
je i napriek všetkej snahe ťažko dopredu stanoviť správne
rozhodnutie pri riešení istých komplikovaných záležitostí.
Vždy sa ale – vedený dobrým úmyslom – snažím, aby tých
nechcených a neželaných omylov bolo čo najmenej.“
P. Dušan Pevný:
„Chápem ho ako poslanie. Ak niečo viem, či ovládam, tak chcem svoje vedomosti, skúsenosti posunúť
v prospech tejto obce. Je to tiež zodpovednosť za dôveru, ktorú mi ľudia dali vo voľbách.“
Ing. Martin Poruban:
„Kompetencie a zaradenie poslanca obecného zastupiteľstva sú jasne dané v zákone o obecnom zriadení
a aj v štatúte obce. Viem, že si pod tým ľudia predstavia
suché a ľadovo chladné právnické vyjadrenia, ktoré
berú prácu poslanca na základe definícií.
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Avšak práca poslanca v obci je úplne odlišná od práce, ktorú vidíme na obrazovkách našich televízorov, od prekrikovaní, hašterení a lží.
Keď som premýšľal, či budem kandidovať v roku 2014, mal som na zreteli
iba jedno. Či svojou trochou dokážem posunúť obec ďalej k miestu, kde sa
ľudia radi vracajú z práce, internátov, škôl alebo zo zahraničia. Či dokážem
priniesť aj iný názor po prípade iný pohľad na veci, ktoré sú spojené s chodom
obce. Či ako poslanecký zbor, kde som iba jeden z deviatich, dokážeme spolupracovať, aby sme raz odovzdali obec do rúk našich detí v stave, na ktorý budeme hrdí.
Prácu poslanca si mnoho ľudí spojí so sedeniami na obecnom úrade,
s množstvom papierov a často aj s množstvom času stráveného na rokovaniach
a zasadnutiach. Niektorí si predstavujú prácu poslanca iba ako trávenie voľného času pri rozhovoroch s kolegami pri chlebíčkoch a káve.
Odo dňa zvolenia som si však uvedomoval aj ďalší rozmer tejto “práce”.
A to zodpovednosť. Zodpovednosť za vlastné slová, činy a rozhodnutia. Zodpovednosť pred ľuďmi, zákonom a aj pred sebou samým. Byť poslancom pre
mňa bola vždy výzva. Výzva neustále študovať nové veci, čítať príspevky
o obecnej správe, o dianí na Slovensku a aké zmeny sa chystajú, vzdelávať sa
na konferenciách. Čítať o veciach, ktoré sa dotknú aj našej obce. Výzva dokázať
spoločnými silami posunúť obec ďalej, čo sa týka občianskej vybavenosti, investíciami, prístupom obce k občanom. Výzva zapojiť občanov do diania v obci.
Výzva riešiť starosti a problémy ľudí. Tieto úlohy si vyžiadali veľa voľného
času, veľa času, ktorý som mohol stráviť s rodinou, priateľmi. Veľa odriekania,
veľa ústupkov v práci.
Avšak napriek času strávenému na komisiách, zastupiteľstvách a poradách
môžem povedať, že neľutujem toho, že som kandidoval za poslanca. Keď vidím
ľudí, ako chodia po nových cestách a chodníkoch, keď sa deti hrajú na nových
ihriskách, tak som rád, že som bol súčasťou týchto zmien.
Preto chcem vyzvať každého, kto si myslí, že má čo priniesť obci a občanom, aby kandidoval za poslanca alebo aj starostu, aby sme priniesli nové myšlienky do obce a nové názory.
Spoločnými myšlienkami a názormi dokážeme modelovať obec tak, aby
sme si stále hovorili, že tu radi žijeme. Aj keď dochádzame za prácou alebo štúdiom, ale vždy si z diaľnice, z vlaku alebo z panelovej cesty pozrieme na obrysy
obce a povieme si, konečne som doma.
O to viac si vážim a cením, že som poslancom, lebo sa môžem podieľať na
tomto modelovaní a raz odovzdať obec do rúk mladšej generácie s hrdosťou
a vztýčenou hlavou. A preto to robíme, pre našich rodičov, starých rodičov,
deti, vnúčatá a pravnúčatá.“
PaedDr. Oľga Šmatláková:
„Byť poslankyňou obecného zastupiteľstva pre
mňa znamená možnosť spolurozhodovať o tom, čo
sa v našej obci vybuduje, ktoré projekty podporíme a čo naopak zamietneme. Poslanecký zbor je
kolektívny orgán, pre schválenie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
poslancov, pri niektorých uzneseniach dokonca
3/5 väčšina. Pre realizáciu čohokoľvek v našej obci,
k čomu je potrebné prijatie uznesenia OZ je preto
dôležité, či predkladateľ návrhu (starosta, poslanec) alebo žiadateľ
(občan, firma alebo iná právnická osoba) presvedčí potrebnú väčšinu
poslancov.
Zodpovedná poslanecká práca si vyžaduje množstvo času, zmysel pre kolektívnu prácu, dôveru v predkladané odborné stanoviská, čestnosť a uprednostnenie verejného záujmu pred svojimi osobnými záujmami či ambíciami.
Prijímať rozhodnutia nie je vždy ľahké. Nikto z nás nie je odborníkom na
všetko, nie sme jasnovidci a nevieme, čo všetko prinesie budúcnosť. Niekedy
čas ukáže, že iné rozhodnutie by bolo pre obec prospešnejšie ako to, ktoré sme
prijali. V danom čase sa vždy rozhodujem podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.
Roky práce ako poslankyne ma naučili, že veci sa nedajú zrealizovať tak
rýchlo, ako sme si na začiatku predstavovali, že nie všetko, čo sme si naplánovali sa aj podarí urobiť. Mrzí ma, že popri realizácii veľkých obecných projektov sa občas starosti a žiadosti jednotlivcov odsúvajú a nepodarí sa ich vyriešiť
včas a uspokojivo pre občana.“
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 21. 3. 2018
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce
Trenčiansk nkovce dňa 10.1.2018.
• Kúpu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce,
katastrálne územie Sedličná, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 345/2 o výmere 92 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/3 o výmere 55 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/4 o výmere 207 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria.
• Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zvýšenie kapitálových výdavkov EK
713004 (divadelná technika) o 3.060 h a zníženie bežných výdavkov
EK 637005 (právne, notárske služby) o
• A, Preklenovací úver na financovanie projektu: Materská škola
Trenčianske Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
Kód projektu: 310041A628 vo výške 320 000 Eur.
B, Uzatvorenie zmluvy na preklenovací úver s Československou
obchodnou bankou, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO:
36854140 na projekt: Materská škola Trenčianske Stankovce –
zvýšenie energetickej účinnosti budovy, Kód projektu: 310041A628
OZ berie na vedomie
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
• Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2017
• Rozpočtové opatrenie č. 16/2017 – zmeny rozpočtu v kompetencii
starostu obce a v poskytnutých dotáciách.
• Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – zmeny v kompetencii starostu obce,
presun sumy 2.000 h z bežných výdavkov - položka EK 633004 (nákup
strojov, prístrojov, zariadení SD) do kapitálových výdavkov – položka

EK 713004 (divadelná technika) a presun sumy 3.000 h medzi
bežnými výdavkami z položky EK 637005 (právne, notárske služby)
do položky EK 642002 (ZMOS, RZMOSP, MAS)
• Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zvýšenie kapitálových výdavkov EK
713004 (divadelná technika) o 3.060 h a zníženie bežných výdavkov
EK 637005 (právne, notárske služby) o 3.060 h
OZ ruší
• uznesenie č. 17/2018, prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 10.1.2018.
OZ
A)berie na vedomie protest prokurátora proti § 5 odsek 2 a § 8 odsek
3 VZN obce Trenčianske Stankovce č. 1/2013 o niektorých
podmienkach držania psov, schváleného OZ v Trenčianskych
Stankovciach dňa 4.2.2013 uznesením č. 10/2013
B)ruší § 5 odsek 2 a § 8 odsek 3 VZN obce Trenčianske Stankovce
č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov, schváleného OZ
v Trenčianskych Stankovciach dňa 4.2.2013 uznesením č. 10/2013
A)Berie na vedomie žiadosť žiadateľa Simona Ilavská - SiMa, Detské
opatrovateľské centrum, Trenčianske Stankovce č. 273, 913 11, IČO:
50351133 o súhlas k jej žiadosti o zaradenie jej zariadenia do siete
škôl a školských zariadení SR.
B)Podľa § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí so zaradením zariadenia
Simona Ilavská- SiMa, Detské opatrovateľské centrum, Trenčianske
Stankovce č. 273, 913 11, IČO: 50351133 do siete škôl a školských
zariadení.
C)Podmieňuje súhlas podľa písm. B) tohto uznesenia tým, že zriaďovateľ
súkromnej materskej školy uvedený v bode A) tohto uznesenia bude
v prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl
a školských zariadení k 1.9.2019 žiadať obec o poskytnutie finančných
prostriedkov až od 1.1.2020.

Dňa 28. 5. 2018
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 21.3.2018.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.
• Ukončenie nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 20,
dohodou k dátumu 31.5.2018.
• Ukončenie nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2017,
dohodou k 31.5.2018.
• V súvislosti so žiadosťami zo dňa 12.12.2017 a 3.4.2018:
1. predbežne súhlasí:
a) so zámerom žiadateľa vybudovať účelovú komunikáciu s ostatnými
sieťami na parcele registra „E“, parcelné číslo 403, k. ú. Malé Stankovce
vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce v súlade s navrhovaným
riešením uvedeným v žiadosti žiadateľa zo dňa 12.12.2017, pričom je
nutná zmena ÚPN obce
b) so zámerom žiadateľa dobudovať miestnu komunikáciu s ostatnými
inžinierskymi sieťami nachádzajúcu sa na parcele registra „C“ , parcelné
číslo 446, k. ú. Malé Stankovce a parcele registra „E“ , parcelné číslo
9009/1, k. ú. Malé Stankovce vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce
c) so zámerom žiadateľa dobudovať miestnu komunikáciu s ostatnými
inžinierskymi sieťami nachádzajúcu sa na parcele registra „C“ , parcelné
číslo 314/5 a 314/1, k. ú. Malé Stankovce, pričom v danom prípade je
nutnosť zo strany DNV doriešiť vlastnícke vzťahy s ostatnými vlastníkmi
pozemkov, ktoré v súčasnosti bránia priamemu napojeniu na pozemky.
2. podmieňuje súhlas uvedený v bode 1. tohto stanoviska tým, že:
a) celá parcela registra „E“, parcelné číslo 403, k. ú. Malé Stankovce vo
vlastníctve obce Trenčianske Stankovce sa zamení s časťou parcely registra

„C“ , parcelné číslo 315/12 k. ú. Malé Stankovce (najmä regulačný blog
platného územného plánu obce NC5), vo vlastníctve DNV, a to v hodnote 1:1
b) časť parcely registra „E“, parcelné číslo 1-447/83, k. ú. Malé Stankovce vo
vlastníctve obce Trenčianske Stankovce sa zamení za celú parcelu registra
„C“ , parcelné číslo 245/11, k. ú. Rozvadze, časť parcely registra „C“ ,
parcelné číslo 315/11, k. ú. Malé Stankovce, časť parcely registra „C“ ,
parcelné číslo 315/7, k. ú. Malé Stankovce, celú parcelu registra „C“ ,
parcelné číslo 306, k.ú. Malé Stankovce, celú parcelu registra „C“ , parcelné
číslo 318, k. ú. Malé Stankovce, celú parcelu registra „C“ , parcelné číslo
51/2, k.ú. Malé Stankovce, celú parcelu registra „E“ , parcelné číslo 406/301,
k.ú. Malé Stankovce, všetky parcely vo vlastníctve DNV, ato vhodnote 1:1
c) parcely registra „C“ , parcelné číslo 318 a51/2, k.ú. Malé Stankovce nemôžu
byť využité na výstavbu komunikácie so sieťami, t.j. DNV bude rokovať
s vlastníkmi súkromných pozemkov o odkúpení častí pozemkov pre účel
výstavby komunikácie s inžinierskymi sieťami, aby nová, plánovaná
komunikácia (ktorá má zabezpečiť prístup na parcelu registra „C“ , parcelné
číslo 315/12 k.ú. Malé Stankovce, vo vlastníctve DNV) nadväzovala priamo
bez vychýlenia na miestnu komunikáciu postavenú na parcele registra „C“
, parcelné číslo 446, k. ú. Malé Stankovce vo vlastníctve obce Trenčianske
Stankovce.
3. podmieňuje súhlas uvedený v bode 1. tohto stanoviska písomným
záväzkom (žiadateľ zároveň zabezpečí, aby v prípade prevodu
pozemkov vo vlastníctve žiadateľa na ďalšie osoby bol dodržaný aj
týmito osobami) spočívajúci v tom, že vjazd nákladnej dopravy do
regulačného bloku NO1 ÚPN obce ako aj výjazd nákladnej dopravy
z tohto bloku bol zabezpečený výlučne cez parcelu registra „E“,
parcelné číslo 403, k. ú. Malé Stankovce z existujúceho priemyselného

5

júl 2018
pokračovanie z 1. strany

parku – regulačný blok O1 ÚPN obce (navrhované napojenie č. 1
uvedené v stanovisku žiadateľa zo dňa 12.12.2017), teda napojenia
č. 2 a č. 3 uvedené v stanovisku žiadateľa zo dňa 12.12.2017 nesmú
byť povolené na užívanie pre nákladnú dopravu. V prípade, že
navrhované napojenie č. 1 uvedené v stanovisku žiadateľa zo dňa
12.12.2017 by kapacitne nepostačovalo na pokrytie regulačného
bloku NO1 ÚPN obce, žiadateľ musí riešiť nové napojenie danej
lokality priamo z cesty I/9.
4. požaduje, aby novovybudované komunikácie (taktiež most cez
Sedličanský potok) so sieťami - kanalizácia a vodovod boli po
právoplatnom ukončení kolaudačného konania prevedené za cenu 1
Euro bez DPH do vlastníctva obce Trenčianske Stankovce.
5. požaduje, aby pri všetkých pozemkoch, ktoré budú zahrnuté do
zámeny sa stanovila ich všeobecná hodnota na základe znaleckého
posudku.
6. V súvislosti so zámenami bude zo strany obce navrhnutá zmena ÚPN
obce tak, aby pozemky súkromných vlastníkov nachádzajúce sa
medzi parcelou registra „E“, parcelné číslo 403, k. ú. Malé Stankovce
a parcelami registra „C“ , parcelné číslo 315/12 a 318, k. ú. Malé
Stankovce boli v maximálnej možnej miere využité na výstavbu
rodinných domov. Taktiež, aby pozemky, ktoré nadobudne obec
Trenčianske Stankovce boli určené v maximálnej možnej miere na
výstavbu rodinných domov.
• žiadosť o zmenu územného plánu obce Trenčianske Stankovce zo dňa
11. 1. 2018
• do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Trenčianske
Stankovce zapracovanie žiadosti o zmenu územného plánu v rozsahu:
- zaradenie E-K parcely č. 131/101 o výmere 11091 m , k. ú. Sedličná
do územného plánu ako pozemok určený na výstavbu v priemyselnej
zóny na základe žiadosti zo dňa 11.1.2018
- do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Trenčianske
Stankovce zapracovanie požiadaviek v súvislosti so stanoviskom obce,
prijatým na základe uznesenia OZ č. 39/2018
OZ ruší
Uznesenie OZ č. 24/2018 prijaté na zasadnutí dňa 21.3.2018.
OZ berie na vedomie
Žiadosť žiadateľa zo dňa 22.5.2018 o súhlas k jej žiadosti
o zaradenie jej zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR.
D) Podľa § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí so zaradením
zariadenia: Súkromná materská škola SiMa, Trenčianske Stankovce
273 do siete škôl a školských zariadení a zároveň v prípade
jej zaradenia súhlasí, že predmetná súkromná materská
škola môže začať svoju činnosť na území obce od 1.9.2018.
E) Podmieňuje súhlas podľa písm. B) tohto uznesenia tým, že
zriaďovateľ súkromnej materskej školy uvedený v bode A) tohto
uznesenia bude v prípade zaradenia súkromnej materskej školy do
siete škôl a školských zariadení k 1.9.2018 žiadať obec o poskytnutie
finančných prostriedkov až od 1.1.2019
OZ berie na vedomie
• Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období január až apríl 2018.
• Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2018.
• Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – zmeny rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce v kompetencii starostu a poskytnutých dotáciách.
• Správu Komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že verejný funkcionár starosta obce si splnil svoju zákonnú povinnosť a v zmysle ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. podal Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017 riadne a včas.
OZ neschvaľuje
• Žiadosť o odkúpenie časti pozemku k. ú. Malé Stankovce, parcela
C-KN č. 269/1.
• Žiadosť o zmenu územného plánu obce Trenčianske Stankovce, zo dňa
18.4.2018 do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce
Trenčianske Stankovce, zmenu územného plánu v bloku NC6 na
funkčné využitie: Obytné územie so zástavbou s rodinnými domami
na základe žiadosti zo dňa 18.4.2018.
OZ poveruje
• Starostu obce, aby zabezpečil vybudovanie plného oplotenia vo výške dvoch
metrov na hranici pozemkov vo vlastníctve obce (parcela reg. C-KN č. 269/1,
k. ú. Malé Stankovce) a (parcely reg. C-KN č. 265/2, k. ú. Malé Stankovce)
v lehote troch mesiacov od schválenia uznesenia. Obecné zastupiteľstvo
požaduje od stavebného úradu v Trenčianskych Stankovciach začatie
štátneho stavebného dohľadu nad objektmi umiestnenými na parcele reg.
C-KN č. 269/1, k. ú. Malé Stankovce a informoval o záveroch starostu obce.

Dňa 11. 6. 2018
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 28.5.2018.
• Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
• Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 141 206,74 EUR.
• Podľa Čl. VI. bod 6.2 Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie
preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov, uzavretej v zmysle
ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 20 a 20a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
prepisov, v znení dodatkov k tejto Zmluve o spolupráci, výpoveď zo
Zmluvy o spolupráci a zároveň poveruje starostu obce, aby vykonal
všetky potrebné kroky k čo najskoršiemu ukončeniu tohto
zmluvného vzťahu.
• Vklad majetku obce Trenčianske Stankovce, ako nepeňažného vkladu
do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie a.s. IČO 36302724 , so sídlom v Trenčíne „Inžinierske
siete pre 56 b.j. Trenčianske Stankovce – vodohospodárska časť“:
- vodovod – PVC DN 100 v dĺžke 84,6 m.

• Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Trenčianske
Stankovce a partnerskej obce“ realizovaného v rámci výzvy „OPKŽP-PO3SC311-2017-24“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 10 000 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.
• Predloženie Prilohy c. 12 ZoNFP: ZMLUVA O PARTNERSTVE za účelom
realizácie projektu „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík
a včasného varovania v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej
obce“ realizovaného v rámci výzvy „OPKŽP-PO3-SC311-2017-24“.
• Schvaľuje predbežný súhlas na umiestnenie vodovodu pod
komunikáciou obce na parcele C
– KNč. 449, k. ú. Malé Stankovce a parcele C-KN č. 352, k. ú. Sedličná pre
účely vypracovania projektovej dokumentácie.
OZ berie na vedomie
• stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
• správu audítora o overení IÚZ a KÚZ za rok 2017.
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ŠKOLSKÝ ZVONČEK OHLÁSIL KONIEC...
Vo všetkých školách na Slovensku zazvonil zvonec poslednýkrát pred veľkými prázdninami 29. júna 2018. Inak tomu nebolo ani u nás, kde sa žiaci tešili na vytúžené voľno a v posledný deň si preberali vysvedčenia. S výsledkom svojho snaženia boli niektorí spokojní viac, niektorí menej, ale úsmev
nechýbal nikomu, keďže prevládla radosť z nadchádzajúcich letných týždňov.
V posledných mesiacoch školského roka sme realizovali aktivity, s ktorými
Vás oboznámim.
Tvorivé dielne – tradičná aktivita a projektový deň žiakov prebiehal nielen v škole, ale i v školskom klube detí. V predveľkonočnom období piekli
a zdobili medovníkové vajíčka, aranžovali vence, pohľadnice, zdobili kraslice
a vyrábali výrobky s veľkonočnou tematikou.
Predškoláci v škole – v rámci spolupráce medzi základnou a materskou
školou je našim cieľom vytvoriť pre deti MŠ také podmienky, aby bol pre nich
prechod z materskej školy do základnej školy čo najmenej stresujúci. Budúci
prváci z MŠ v Trenč. Stankovciach a z Veľkých Bieroviec prišli, aby si vyskúšali
ako sa sedí v skutočnej žiackej lavici. Pracovali ako ozajstní žiaci, keď si preverili
svoje grafické zručnosti na pripravenom pracovnom liste s jednoduchými úlohami. V počítačovej učebni výborne zvládli didaktické hádanky a doplňovačky.
Vo veľkej telocvični si vyskúšali pohotovosť, rýchlosť a obratnosť na veľkých
lavičkách a pri súťažiach, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. V júni dostali
osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a v septembri nastúpia
do veľkej školy. I rozlúčkový program so škôlkou zvládli výborne. Ďakujeme
pani učiteľkám za prácu a starostlivosť.
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočnil 11. apríla
2018. Predškolákov čakal veľký deň. Pani učiteľky pripravili triedy a s využitím interaktívnej tabule im predstavili postavičky z rozprávok, pri ktorých
hravou formou určovali pojmy hore, dole, viac, menej, počítali a priraďovali
číslice. V pokojnej atmosfére, pútavým rozhovorom a hravou formou zisťovali, či deti rozoznajú farby, poznajú geometrické tvary, vedia sa orientovať
na ploche, poznajú ľavú a pravú stranu. Mnohé deti pekne spolupracovali
a smelo komunikovali. Rozprávali o sebe základné informácie, spievali pesničky, recitovali básničky, strihali nožničkami, uväzovali mašličku na teniske,
či kreslili postavičku osoby. Zvládli to výborne a za to dostali darčeky vyrobené pani učiteľkami a pani vychovávateľkami.
Dopravná výchova - v dňoch 22. a 24.mája 2018 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili
výcviku na detskom dopravnom ihrisku. V spolupráci s Automotoklubom Baník
Handlová si triedne kolektívy teoreticky zopakovali význam dopravných značiek
a dopravných predpisov. V úlohe chodcov, na kolobežkách či bicykloch si prakticky nacvičili dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Žiaci získali praktické
skúsenosti do reálneho života.
Náučný divadelno-šermiarsky
program pre žiakov pod názvom
„Cesta slovenskou históriou“ nás
zobral na výlet do obdobia Samovej
ríše, prvých kniežactiev, príchodu
Svätopluka, tatárskych či tureckých
vpádov,..... . Aj takto netradične sme
o trošku viac spoznali našu históriu.
Žiaci mali možnosť vidieť i počuť historické zbrane, dobové kostýmy, i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa
dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu, ktorý
zrealizovalo na školskom ihrisku
Združenie umelcov zo Zvolena.
Na stavaní májov v obci sa už tradične svojím vystúpením prezentujú
deti z folklórneho krúžku materskej
a základnej školy, ktoré nacvičovali
pani Elena Gabrišová a Janka Bočáková.

Naša škola sa opäť zapojila do medzinárodného projektu „Noc s Andersenom“. Netradičný večer i noc v triedach pri knihe a súťažiach sa rozhodli
stráviť deti s pani učiteľkami 1. stupňa. Ďakujem pani učiteľkám za organizáciu a pani kuchárkam za pripravené chutné raňajky.
Aktívni boli i naši športovci – v malom futbale mladších žiačok ZŠ –
FUTBAL CUP sa umiestnili na 1. mieste v obvodnom kole a na 2.mieste
v okresnom kole. Školu reprezentovali: Bošanská Nikol, Breznická Paulína,
Filová Dominika, Letková Lívia, Margorínová Alžbeta, Serišová Lenka.
V malom futbale mladších žiakov - Ako Adam, Bulko David, Cagalinec
Ondrej, Krajčovič Matej, Lauko Theo Max, Letko Aleš, Nagy Erik, Pevný Adam,
Zaťko Lukas v okresnom kole obsadili 5.miesto.
V malom futbale staršie žiačky postúpili do okresného kola a umiestnili sa na 2. mieste s postupom do regionálneho kola, kde obsadili 1.
miesto a v krajskom kole obsadili veľmi pekné 3. miesto. Školu reprezentovali: Bujná Diana, Ďuržová Hana, Kucháriková Barbora, Letková Lívia,
Panáková Vanesa, Šišovská Ema, Švecová Alžbeta.
Vo veľkom futbale žiakov v okresnom kole školu reprezentovali: Sliva
Vratislav, Szabó Michal, Pazdera Denis, Frič Martin, Szabó Ján, Zovčák Tomáš,
Šišovský Stanislav, Bujný Šimon, Bulko David, Mondek Adam, Rožník Tomáš,
Ondrášek Adam, Fabian Patrik, Vlk David, Letko Aleš, Mojžiš Patrik a obsadili
2.miesto.
Do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR sa zapojilo 39 žiakov 1. a 2.
stupňa. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk
ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnávať
svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie
a skvalitnenie vzdelávania. Výsledky dostane každý žiak a najlepší budú odmenení hodnotnými cenami.
Aj jún sa niesol v znamení zaujímavých aktivít.
V piatok 2. júna oslávili naši žiaci
v areáli školy svoj sviatok celodenným programom, ktorý bol naozaj
veľmi pestrý. Hneď zrána pripravili
pani učiteľky pre žiakov niekoľko
stanovíšť, na ktorých si deti zasúťažili, vyskúšali svoju obratnosť i tvorivosť, ale hlavne sa dobre pobavili.
Žiaci 8. a 9. ročníka si zase mohli
zmerať svoje sily v medzitriednych
turnajoch vo vybíjanej a volejbale
v telocvični školy.
Dopoludňajší program plný napätia a súťaživého ducha vystriedala v popoludňajších hodinách uvoľnenejšia atmosféra tanečných rytmov pri diskotéke pred školou, ktorú zabezpečil pán V. Ondrovič a maľovanie na tvár,
o ktoré sa postarali naše pani učiteľky. Aký by to bol sviatok detí, keby jeho
súčasťou nebola aj sladká odmena. Pre všetkých žiakov ju zabezpečili rodičovské združenie. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám za organizáciu a prípravu atraktívneho dopoludnia, pánovi starostovi
JUDr. Martinovi Markechovi a pánovi predsedovi RZ Jurajovi Jančovi.
Deti tiež potešila cukrová vata, ktorú si mohli zakúpiť pri budove ŠKD.
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Majstrovstvá školy v ľahkej atletike patria medzi najvýznamnejšie
školské športové súťaže. V piatok 8. júna bojovali o tituly majstrov školy žiaci
v 4 disciplínach. Do súťaží sa zapojilo žiaci 5. - 9. ročníka. Výsledky:
Beh na 500 m
Mladšie žiačky
1. Letková Lívia
2. Bošanská Nicol
3. Kubaščíková Jessica

Staršie žiačky
1. Švecová Alžbeta
2. Janušková Karin
3. Breznická Paulína

Beh na 800 m
Mladší žiaci
1. Breznický Lukáš a Minárik Martin
2. PevnýAdam
3. Ako Adam a Sedláček Šimon

Starší žiaci
1. Bujný Šimon
2. Mondek Adam
3. Frič Martin

Šprint na 60 m
Mladšie žiačky
1. Bošanská Nicol
2. Letková Lívia
3. Barbora Masárová

Staršie žiačky
1. Švecová Alžbeta
2. Sládková Aneta
3. Breznická Paulína

Mladší žiaci
1. Ako Adam
2. Pevný Adam
3. Thurský Jakub

Starší žiaci
1. Peter Adam
2. Mondek Adam
3. Balaj Martin

Hod kriketovou loptičkou
Mladšie žiačky
1. Letková Lívia
2. Grulišová Soňa
3. Margorínová Alžbeta

Staršie žiačky
1. Kucháriková Barbora
2. Rozvadská Natália
3. Panáková Vanesa

Mladší žiaci
1. Ako Adam
2. Lackovich Kristián
3. Zaťko Lukas

Starší žiaci
1. Balaj Martin
2. Bulko David
3. Benka Maroš

Skok do diaľky
Mladšie žiačky
1. Bošanská Nikol
2. Letková Lívia
3. Margorínová Alžbeta

Staršie žiačky
1. Panáková Vanesa
2. Švecová Alžbeta
3. Rozvadská Natália

Mladší žiaci
1. Fabián Samuel
2. Pevný Adam
3. Lackovich Kristián

Starší žiaci
1. Mondek Adam
2. Peter Adam
3. Bujný Šimon

Školský rok sa skončil i pre najmenších žiakov – prváčikov. Zvládli to
výborne, veď všetci postupujú do druhého ročníka a 23 skončilo so samými jednotkami. Náročný prvý rok mali a dobre zvládli i piataci na druhom stupni. Nech sa všetkým darí i v ďalších školských rokoch. Posledný
júnový piatok si žiaci odniesli vysvedčenia za celoročnú prácu.
Školský rok ukončilo 383 žiakov:
• z nich samé jednotky a s vyznamenaním prospelo 194, so samými
jednotkami 96;
• prospelo veľmi dobre 74;
• prospelo 102;
• 7 neprospelo a 5 z nich bude robiť opravné skúšky;
• 6 bolo neklasifikovaných, 2 žiaci študujúci v zahraničí budú komisionálne preskúšaní;
• 43 dostane pochvalu od riaditeľky školy;
• 41 pochvalu od triednej učiteľky;
• 83 napomenutie od triednej učiteľky;
• 19 pokarhanie od triednej učiteľky;
• 23 pokarhanie od riaditeľky školy;
• 3 budú mať zníženú známku zo správania 2. stupňa;
• 1 zníženú známku zo správania 3. stupňa.
Chcem poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom základnej i materskej školy, vychovávateľkám a nepedagogickým
zamestnancom za ich prácu v tomto školskom roku.
Rodičovskému združeniu, ktoré nám finančne zabezpečuje mnohé
naše aktivity, či učebné pomôcky. V tomto školskom roku nám prispeli
na úrazové poistenie všetkých žiakov, zakúpili nám interaktívne tabule
do tried aj s didaktickou technikou, nástenné mapy, koberce do materskej
školy, zaplatili výchovno-vzdelávacie podujatia, sladkosti pre všetkých
žiakov na Mikuláša a MDD.
Pre talentovaných žiakov zabezpečili ceny a prispeli značnou sumou
na nákup kníh pre nich, prispeli na preplatenie dopravy na plavecký a lyžiarsky výcvik a mnohé ďalšie aktivity.
Ďakujem pani starostkám Janke Horňákovej, Ing. Silvii Masárovej
a pánom starostom JUDr. Martinovi Markechovi, MVDr. Stanislavovi
Svatikovi, Ing. Vladimírovi Kmeťovi ktorí sa zaujímali o našu školu
a vychádzali nám všestranne v ústrety.
Ďakujem Rade školy, spoločnosti VAILLANT GROUP Trenčianske
Stankovce za príspevok 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre
rodičovské združenie a všetkým, ktorí nám tiež prispeli. Za pomoc a podporu všetkých im ešte raz veľmi pekne ďakujem.
23. mája sa v škole uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľky základnej školy. Na základe Návrhu Rady školy, ktorá pozostáva z 1 pedagogickej zamestnankyne základnej školy, 1 pedagogickej
zamestnankyne materskej školy, 1 prevádzkového pracovníka, 4 zástupcov zriaďovateľa, 4 zástupcov rodičov, 1 zástupcu z Odboru školstva
v Trenčíne a 1 zástupcu Štátnej školskej inšpekcie z Trenčína bola za riaditeľku Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske
Stankovce navrhnutá Mgr. Gabriela Trnavská.

Každoročne škola organizuje zber
papiera. Najaktívnejších 25 žiakov
bolo odmenených cenami zakúpenými obcou a z finančných prostriedkov zo zberu. Viac ako 2000 kg papiera priniesol Samko Beňovič, viac
ako 1000 kg priniesli Alexander Staník a Oliver Vítek. Ďakujeme
chlapcom a pánovi starostovi
JUDr. Martinovi Markechovi, OBCI
Trenčianske Stankovce a rodičovskému združenie za ceny.

Na záver mi dovoľte osobne poďakovať všetkým, s ktorými som sa pri
svojej dlhoročnej práci v škole stretla. Boli to roky bohaté na zmeny, preto
náročné ale i úspešné. Všetkým vám ďakujem za podporu, spoluprácu,
pochopenie a ústretovosť pri uskutočnených a nevyhnutných zmenách
spojených aj s rekonštrukciou základnej i materskej školy. Pracovala som
s výborným kolektív, so zástupcami zriaďovateľa - Ing. Beňovičovou – bývalou starostkou i súčasným starostom JUDr. Markechom, s ktorými sme
sa vždy vedeli dohodnúť či vzájomne podporiť. Ďakujem celému kolektívu
pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, za to, že ma podporovali
v práci a ja som sa mohla na nich vždy spoľahnúť. Som na nich hrdá.

Posledný školský deň sa rozlúčili aj deviataci, ktorí po letných mesiacoch zasadnú do lavíc v stredných školách.
Všetkých 47 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané školy
a učilištia. Prajem všetkým, aby si po náročnom školskom roku leto poriadne
užili a mali krásne prázdniny a veľa úspechov na novej ceste za vzdelaním.

Začína čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Prajem slnečné leto, ktoré prinesie všetkým veľa krásnych zážitkov,
pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do
ďalšej práce.

Základnej škole a novému vedeniu školy prajem, aby mali viac a viac
žiakov, aby sa im darilo a škola naďalej prekvitala.

Mgsarina Sýkorová

8

Stankovský informátor

Kríž na rozhraní Sedličnej
a Malých Stankoviec stojí už 70 rokov
Naši predkovia pri rozličných príležitostiach stavali kríže. Jedným
z nich je aj kríž, ktorý už 70 rokov stojí na rozhraní Sedličnej a Malých
Stankoviec. Mnohí z obyvateľov našej obce denne okolo neho prechádzajú. Jeho história je však pre väčšinu neznáma. Stále však žijú aj pamätníci, ktorí boli pri jeho výstavbe a posviacke. V Sedličanskej kronike
sa na strane 74 zaznamenávajúcej udalosti roku 1948 o ňom píše nasledovné:
„Začiatkom júna mala naša obec milú slávnosť. Rím. Kat. mládež
Sedličnej, Malých Stankoviec a okolia postavila pekný kríž, ako poďakovanie Všemohúcemu za ochranu nášho kraja cez front. Kríž postavili pri hradskej medzi Sedličnou a M. Stankovcami na pozemku
darovanom obcou Sedličnou. Posviacku previedol a krásnu reč povedal p. farár Fr. Bartáček z Trenč. Turnej, ktorý prišiel odtiaľ s procesiou. Žiaci i mládež predniesli básne.“
Oľga Šmatláková

DEŇ MATIEK
Milé mamy, vážené staré mamy!
V kalendári sú všetky sviatky, dni pracovného pokoja, či pamätné dni
farebne alebo inak výrazne vyznačené, no nie v každom môžeme nájsť
to, čo je z hľadiska ľudského bytia tým najhlavnejším - Deň matiek. Nie
je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca
v roku, evokuje mýtus lásky. Zastavili sme sa na chvíľu 13.5.2018 o 15.00
hod. v Spoločenskom dome v Trenčianskych .Stankovciach od neodkladných povinností a zobrali do dlaní matkinu ruku - či už jemnú alebo vráskavú a poďakovali hudbou, spevom, tancom i básňou. Slová privítania
zazneli z úst konferencierky programu Ľ. Mikulášovej s uvedením príhovoru p. M. Markecha. starostu obce. Celý programový blok sprevádzala
hudobná skupina RADOVANKA, FS OPATOVČAN, vystúpenie detí MŠ pod
vedením p. uč. Jančovej, p. Jančovej, detí ZŠ tancom hip-hop p. uč. Svatíkovej, básňou - Boh a dieťa - D. Vlk, spevom Sabinky p. uč. Obdržálová,
detským FS ZŠ p. Bočáková, p. Gabrišová, tanečným odborom ZUŠ, spevom a tancom Dorotka - sprievod R. Jančo.

Nech tieto májové poďakovania trvajú celý rok. Čím som staršia, tým viac si s mamou rozumieme, stávajú sa z nás rovnocenné
partnerky. Pre mnohých z nás je mama nehou aj pohladením, návratom do detstva a už nikdy na svete nebude človek, ktorý to
s nami bude myslieť tak úprimne ako mama a za to ju treba ľúbiť
a ďakovať jej. Tak, ako sa mamám prihovoril náš pán starosta
p M. Markech: "Dovoľte mi, aby som z tohto miesta vyjadril svoj
obdiv všetkým matkám a zaželal im, aby ich sviatok vydržal
v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj a nech im
od detí a vnúčat stále znejú slová: Ľúbim ťa mami - babi a ďakujem, ďakujem, ďakujem ...
Naša vďaka patrí aj všetkým zúčastneným i členom kultúrnej
komisie.
Za kultúrnu komisiu
A. Navrátilová

Malá úvaha nad čarovným a vzácnym
slovom „LÁSKA“
Láska je krásna, no často od reálneho života vzdialená. Tak
vzácne, silné a krásne slovo... už pri jeho vyslovení človek pocíti radosť, úľavu. Preto by mal vždy s veľkou úctou a pokorou pristupovať
k tomuto slovu. Napísalo sa už veľa básní, poviedok, hier a natočilo
sa veľa filmov o láske, ktorá je tak dôležitá v našom živote. Ale čo je
to vlastne láska? Je i to, že nás s láskou prijala naša MATKA - ZEM,
keď nám dovolila tu žiť. Láska je obrovským darom. Ponúka sa vždy
a všade. Je potrebné, aby sme ju vnímali i napriek dnešnej dobe plnej
tlakov všelijakých technických vymožeností, počítačov, robotov.
Láska nikdy nezanikne, žiť bude stále. Človek by mal veriť v lásku,
lebo viera bez lásky robí z človeka fanatika, lakomca, bezohľadného
a zatvrdnutého v jeho žití. V každej chvíli môže človek zažiť, že láska
má mnoho podôb. I keď bolí, aj vtedy sa prejaví jej krása a najmä

sila, ak človek s úctou a pokorou použije toto tajomné slovo, lebo
vždy je dobrým liekom.
Majme úctu ku všetkému, čo nám naša MATKA – ZEM ponúka
k nášmu žitiu. Používajme lásku každý deň. Nielen vtedy, keď je mesiac „Máj – lásky čas“, „Deň matiek“ alebo „Deň otcov“. Myslime vždy
pozitívne, lebo je tu ten čas, aby to naša MATKA – ZEM pocítila.
Vtedy bude i nás tešiť, že sme tu a teraz. Nech krása našej zeme prekvitá, nech krása „Ženy – Matky“ je bránou, ktorá bude vždy otvorená k jej srdcu, miestu, kde sídli LÁSKA.
Žitie s láskou a v láske vždy, všade to Vám všetkým praje
Vincka Šmatláková
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ELENA GABRIŠOVÁ A JÁN GABRIŠ
ÚSPEŠNÍ SÓLISTI TANEČNÍCI V ĽUDOVOM TANCI
Manželia Elena a Ján Gabrišoví sú jedným z tanečných párov
FSk Rozvadžan. Spolu s ním už niekoľko rokov úspešne predvádzajú stankovský folklór a reprezentujú našu obec pri vystúpeniach na Slovensku i Morave. I keď sú už hrdými starými rodičmi
7 vnúčat, na pódiu tancujú vo vysokom tempe a s veľkou radosťou. Keď ich oslovila Jarka Kohútová z Trenčianskeho osvetového
strediska a požiadala, aby sa prihlásili na súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, dlho váhali a rozmýšľali, či to
majú urobiť. Nakoniec sa rozhodli do súťaže prihlásiť. Po niekoľkých tréningoch s Ľubošom Šišovským spolu s FSk Rozvadžan šli
8.4.2018 na krajské kolo súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov
a zároveň aj súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Tancuj, spievaj, zahraj si do Dolnej Súče. FSk Rozvadžan vystúpil
s novým pásmom Priadky a manželia Gabrišoví so sólovým tancom lašung, čardáš a sellácka z nášho regiónu. Po skončení súťaže
nasledoval seminár, na ktorom odborná porota vyhodnotila jednotlivé vystúpenia. Súťažiacich bolo veľa, ale naši zástupcovia obstáli so cťou. FSk Rozvadžan získal zlaté pásmo a manželia Gabrišoví v kategórii B zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátnej

súťaže. Takýto úspech nečakali
a pri vyhlásení výsledkov boli
preto veľmi prekvapení.
Celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov
v ľudovom tanci pod názvom
Šaffova ostroha 2018 (26.ročník) sa konala 25. – 27.5.2018
v Dolnom Klčove. Organizátormi boli Národné osvetové
centrum Bratislava, Obec
Dolný Klčov, Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. Topľou a Matica slovenská. Súťažiacich hodnotila 5-členná vysoko odborná porota.
Elena Gabrišová a Ján Gabriš vycestovali na východ republiky bez
hudby, s ktorou sú zohraní, lebo FSk Rozvadžan mal v nedeľu
27.5.2018 vystúpenie na Morave vo Vlčnove (podujatie Jazda kráľov). Aj napriek tomu, že hudba im pri súťažnom vystúpení nezahrala tak, ako očakávali, súťažný tanec zvládli veľmi dobre
a v konkurencii 12 tanečných párov si vytancovali bronzové
pásmo. Pri vyhodnotení súťaže boli porotou požiadaní, aby sa
v budúcich ročníkoch zúčastnili súťaže ako nositelia tradícii. To
je pre nich záväzok, aby v tanci pokračovali aj naďalej.
Manželia Gabrišoví tento rok náš folklór úspešne prezentovali
veľmi ďaleko za stankovským chotárom. K ich tanečnému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nielen FSk Rozvadžan ale i našej obce. Veríme, že svojimi tanečnými vystúpeniami prinesú divákom ešte veľa radosti. Veď úspech motivuje ale
zároveň aj zaväzuje.
Oľga Šmatláková

Obecný deň - víťazný recept
- Jahodová roláda
Suroviny:
Cesto: 4 vajíčka, 4 polievkové lyžice kryštálového cukru, 4 polievkové lyžice polohrubej múky, 1 polievková lyžica oleja, 1 polievková
lyžica kakaa.
Plnka: 2x mascarpone, 350 g práškového cukru 1x tvaroh 3,6%
zn. pilos, 350 g vyšľahaná šľahačka - do plnky a asi 100 ml potrieť vrch rolády
Polievanie: jahody rozšľahané
s cukrom

Čokoláda: 250 g horká čokoláda + 100 ml cera - rozpustiť vo vodnom
kúpeli.
Postup:
Urobíme piškótové cesto, upečené zrolujeme, necháme vychladnúť. Vymiešaním surovín pripravíme plnku. Po dĺžke rolády rozložíme do
stredu po 1ks jahody, zrolujeme a necháme na chladnom mieste stuhnúť. Po stuhnutí obalíme s vyšľahanou šľahačkou, opäť necháme stuhnúť a po
stuhnutí polejeme rozpustenou čokoládou. Vrch rolády ozdobíme podľa
fantázie.
Dobrú chuť!
A. N.
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3. ROČNÍK AUTHOR MARATÓNU
V sobotu 16.6.2018 sa konal už tretí ročník
AUTHOR maratónu v Trenčianskych Stankovciach. Ide o pretek horskými bicyklami po trati
orientovanej prevažne v prírodnom prostredí.
Opäť nebola núdza o záujemcov, ktorí si chceli
otestovať svoje sily.
Organizačne preteky pripravilo združenie
SportKemp, na čele s Martinom Vlnkom. Pre-

teky sa uskutočnili pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava
Bašku. Cyklisti, tak ako neskôr aj bežci, mali
pred sebou trať dlhú 27 kilometrov, s prevýšením 700 m. Po trati boli dobrovoľníci, ktorí
pretekárov smerovali, aby nezablúdili. Na stupňoch víťazov sa umiestnili športovci podľa vekových kategórií.

Disciplíny:
– Authorbike maratón
– rôzne detské kategórie na pripravenej
malej trati
– bežecké preteky Crossrun

Text a fotografie prevzaté z :
https://impulz.press/3-rocnik-author-maratonu-v-trencianskych-stankovciach/

Tankové dni Laugarício 2018
30. júna 2018 v katastri našej obce vyvrcholil už 6.ročník podujatia Tankové dni
Laugarício – Deň s Pozemnými silami
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Išlo
o medzinárodné podujatie, na ktoré
okrem účastníkov zo Slovenska prišli aj milovníci vojenskej histórie z Českej republiky, Poľska, Maďarska či Rakúska.
Účastníci podujatia na miesto konania
prichádzali postupne už niekoľko dní predtým. Budovali tábor a skúšali program.

Jeden z účastníkov podujatia sa dokonca
rozhodol počas jeho konania uzavrieť
manželstvo – v piatok popoludní v našej
sobášnej sieni.
V hlavnom programe v sobotu v čase
medzi 10.00 – 17.00 hod. sa pred cca 15
000 divákmi konali ukážky práce Vojenskej polície, letecký súboj 1. svetovej
vojny, bojová ukážka Oslobodenie západného Slovenska 1945, prelet Aero L-29
Delfín, ukážky Ozbrojených síl Slovenskej
republiky či tankový súboj Lov na Pantera. Návštevníci si mohli prehliadnuť
takmer 200 kusov kolesovej a pásovej
techniky, historických motocyklov, lietadiel. Zvukové efekty bitiek bolo počuť
v celej našej obci.
Hlavná pozornosť na podujatí bola venovaná 25. výročiu Slovenskej armády,
druhej svetovej vojne a taktiež stému výročiu légií. Diváci tam našli aj tzv. Konvoj

1968, ktorý odkazoval na 50. výročie
vpádu vojsk Varšavskej zmluvy.
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša a predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslava Bašku.
Z akcie prinieslo niekoľko priamych
vstupov aj RTVS – rádio Slovensko.
Viac informácií o podujatí vrátane fotografií a videa nájdete na:
https://trencin.dnes24.sk/tankove-dnilaugaricio-2018-pri-trencine-programhodina-po-hodine-foto-a-video-302755
https://mytrencin.sme.sk/c/20860874/n
a-tankovych-dnoch-laugaricio-sa-prezentujerekordne-mnozstvo-bojovejtechniky.html#storm_gallery_97115
S použitím vyššie uvedených zdrojov
Oľga Šmatláková
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Sokolky v Prahe
Majstrovstvá sveta v hokeji sú každý rok, olympijské hry raz za
štyri roky a všesokolský zlet sa uskutočňuje len raz za šesť rokov.
Tento najväčší sviatok Sokolov odštartoval začiatkom júla 2018
v Prahe. Bol v poradí už šestnásty. Na štadióne v pražskom Edene
vystúpilo okolo 15 000 cvičencov v 13 skladbách.
Dlhoročnú tradíciu má i Telocvičná jednota Sokol v našej obci
a na tohoročnom všesokolskom zlete v Prahe nechýbali ani stankovské dievčatá a ženy: Zuzka Najmanová, Soňa Dutková, Katka Kudlová, Simonka Mutňanská, Janka Polčicová, Elenka Maňová, Janka
Dutková, Jožka Senešiová, Dáška Hermanová, Kristínka Szalayová,
Danka Mojžišová, Ľubka Hrušková a Zuzka Hrušovská. Skladbu
SPOLU začali nacvičovať už v roku 2016, prvýkrát s ňou vystúpili
v lete 2017 v Gajaroch a celoslovenský zocvik absolvovali 12. mája
2018 v Košútoch.

Názov skladby SPOLU je symbolický – veď v októbri 2018 si pripomenieme sté výročie založenia prvého spoločného samostatného štátu
Čechov a Slovákov – Československej republiky a skladba SPOLU je tanečnou a hudobnou spomienkou na jej vznik. Skladba vznikla vďaka intenzívnej spolupráci slovenských a českých autoriek, metodičiek, konzultantiek, hudobníkov, textárov a bok po boku ju v Prahe odprezentovali slovenské a české cvičenky a cvičenci.
Sokolky z Trenčianskych Stankoviec odcestovali do Prahy už v sobotu
30.6.2018. V nedeľu 1.7.2018 sa zúčastnili Zletového sprievodu Prahou,
v aréne Eden v Prahe vystúpili 5. 7. 2018 o 21,00 hod. a 6.7.2018 o 14,00
hod. Obe vystúpenia vysielala ČT 2 a ČT šport v priamom prenose.
Našim dievčatám a ženám sme držali palce, tešili sa na ich vystúpenie
a veríme, že získali veľa nezabudnuteľných zážitkov.
M. Ch.

DOVOLENKA, PRÁZDNINY
...určite s knihou!
Najkrajšia dovolenka nemusí byť najdrahšia. Slnko, čistý
vzduch, hory a nebo nad hlavou či ďalšie krásy prírody nám ponúkajú nekonečné šťastie, úplne zadarmo. K tomu dobrá nálada, zopár priateľov.. .pravdaže, pokiaľ sme sa úplne neuzavreli pred svetom. A ak by aj, ak chceme pokoj od všetkých a od
všetkého, je tu niečo, čo nám určite vyhovie počas dovolenkových chvíľ. Ak sa už rozhodnete pre pobyt kdekoľvek, určite si
nezabudnite pribaliť knihu. Poteší, spríjemní relax a možno nás
aj inšpiruje do budúcich každodenných chvíľ. Klasika, romantika, severská detektívka, cestopisy, to všetko nám spríjemní
horúce letné dni.

Naša knižnica ponúka niekoľko knižných noviniek, ktorými sme
doplnili knižné regály.
J. PRONSKÁ – Diablova zajatkyňa, A. MORŠTAJNOVÁ – Hana,
J.L. HORST – Katharinin kód, A. FABASCHIOVÁ – Bavilo ma žiť,
M.E. HAJDUKOVÁ – Tanečnica, H. REPOVÁ – Boh plače potichu I, II.,
D. DUŠEK – Pištáčik, D. MAŠTEJOVÁ D. – Zajko v Paríži, Už je tu pán
Flat, DOMINIK DAN - List zo záhrobia. KATARINA HOLETZOVA - Správa
od mŕtveho chlapca, MONIKA MACHÁČOVÁ - Zlodejka otcov, PAOLO
COGNETTI - Sofia vždy chodí v čiernom a mnoho ďalších.
Ľubica Mikulášová a Silvia Justusová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15. 3. 2018 do 15. 7. 2018
z. Účinnosť tohto zákona sa prejaví aj v našich
obecných novinách. Preto v nich nenájdete SpoDňom 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová ločenskú rubriku v tej podobe, na akú ste boli
legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov - doteraz zvyknutí.
Nariadenie (EÚ)2016/679 a Zákon č. 18/2018 Z.
Redakčná rada
Vážení čitatelia!

Narodilo sa - 10 detí
Do stavu manželského vstúpilo – 9 párov
Prisťahovalo sa – 32 nových občanov
Odsťahovalo sa – 25 občanov
Navždy nás opustilo - 6 občanov

Čo to bude?
Pri vybavovaní svojich záležitostí v budove
Obecného úradu si väčšina spoluobčanov určite
všimla, ako sa postupne mení vizuálny obraz tejto
časti centra obce. Súčasťou prebiehajúcich zmien
sú terénne a stavebné úpravy priľahlého juhozápadného okolia z pravej strany tejto obecnej vládnej inštitúcie, v ktorej poskytuje svoje služby i Slovenská pošta.
Keďže pohľad na aktuálny stav prezrádza, že
stavebný vývoj bude pokračovať, je prirodzené, že
stúpa i záujem verejnosti dozvedieť sa viac o účele
týchto zmien.
Pozornejším či informovanejším neunikli
správy o úmysle aspoň čiastočne splatiť morálny
dlh minulým generáciám našich predkov (tiež našich spoluobčanov) a pripomenúť si pohnuté osudy
ZAHYNULI V I. SVETOVEJ VOJNE
Malé Stankovce:
- Michal FABO
* 1884
- Pavol FRAŇO
* 1883
- Ondrej HORŇÁČEK
* 1884
- Ján HORŇÁČEK-CHOVANEC
* 1891
- Ján HUMERA
* 1898
- Ondrej KADLEČÍK
* 1886
- Ondrej KLOBUŠICKÝ
* 1876
- Štefan KUNÍK
* 1896
- Michal MEDVEDÍK
* 1887
- Štefan MINÁRIK
* 1887
- Adam MOJŽIŠ
* 1894
- Štefan MOJŽIŠ
* 1884
- Štefan MOJŽIŠ
* 1899
- Štefan SAPÁK
* 1894
- Ondrej TANÁČ
* 1896
- Štefan ZLATOŠ
* 1881
Veľké Stankovce:
- Štefan DOBIAŠ
- Ján ĎURIŠ
- Štefan HLADKÝ
- Ján HRUŠOVSKÝ
- Ondrej HUDEC
- Michal CHUDÝ
- Štefan KLUKA
- Ján ORAVEC
- Ondrej PETRO
- Michal STRAKA

* 1884
* 1894
* 1889
* 1896
* 1892
* 1871
* 1884
* 1873
* 1884
* 1894

mnohých z nich vybudovaním pamätníka obetiam
udalostí vyvolaných dejinami prvej a druhej svetovej vojny. Nezanedbateľným dôvodom (prečo
práve teraz) je i fakt, že v tomto roku uplynie sto
rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Práve k
výročným novembrovým dňom smeruje úsilie vedenia obce odovzdať predmetné skultivované priestory do užívania verejnosti.
Na tomto zámere zainteresovaní pracujú už od roku
2015, k spolupráci boli prizvané známe osobnosti pôsobiace v tejto oblasti z trenčianskeho Považia.
Želaným výsledkom viacročného úsilia zloženého
cez prieskumy, porady, rokovania, zváženie architektonicko-technických i našich ekonomických možností
až do samotného zhmotnenia spoločných predstáv, je
vytvorenie obecného pietneho priestoru pre sláv- Pavol ZAHUMENSKÝ
- Štefan ZAHUMENSKÝ

* 1877
* 1888

+ 1919

+ 1915
+ 1914
+ 1915
+ 1918
+ 1916
+ 1917
+ 1918
+ 1914
+ 1916
+ 1915
+ 1918
+ 1916
+ 1915
+ 1916

+ 1916
+ 1918
+ 1917
+ 1915
+ 1915
+ 1919
+ 1915
+ 1916
+ 1916
+ 1914

Rozvadze:
- Ondrej BETÁK
- Štefan FANDRO
- Michal GOLIAŠ
- Ján KŇAŽEK
- Gustáv PAUCHLI
- Štefan PEVNÝ
- Ján TOMÍK
- Ondrej VAŠEK

* 1891 + 1914
* 1877 + 1918
* 1876 + 1920
* 1876 + 1914
* 1891 + 1915
* 1891 + 1916
* 1884 + 1915
* 1889 + 1918

Sedličná:
- Ondrej CHRASTINA
- Ján MOJŽIŠ
- Ján PODZEMNÝ
- Jozef STANÍK
- Ján ŠVANČARA
- Ondrej ZEMÁNEK

* 1892
* 1886
* 1887
* 1885
* 1886
* 1893

+ 1918
+ 1915
+ 1918
+ 1915
+ 1918

ZAHYNULI V II. SVETOVEJ VOJNE:
Malé Stankovce:
- Ondrej HORŇÁČEK
* 1919 + 1941
- Adam PORUBAN
* 1911 + 1945
- Móric LÖWY
* 1868 + 1942
- Malvína LÖWYOVÁ r. REISSOVÁ * 1882 + 1942
- Aurélia LÖWYOVÁ
* 1910 + 1942
- Irma LÖWYOVÁ
* 1915 + 1942
- Blanka LÖWYOVÁ
* 1918 + 1942

nostné a možno i každodenné zastavenie a zamyslenie
nad výstražným odkazom, na ktorý tragické udalosti
oboch vojen upozorňujú.
Ústredným bodom pamätníka bude trojrozmerná
figurálno-kubistická kompozícia s menami obetí – našich spoluobčanov, tragicky zasiahnutých dôsledkami
svetových vojnových udalostí.
O všetkom ďalšom podstatnom, čo vedenie obce s
pracovným tímom v súvislosti s pripomenutím 100.výročia ukončenia prvej svetovej vojny pre našich spoluobčanov pripravuje, budete včas a dostatočne informovaní.
P.S. Priložený aktuálny zoznam obetí prvej a druhej
svetovej vojny, ktorý bude umiestnený na budovanom
pamätníku, možno v prípade ďalších informácií doplniť.
Jozef Mojžiš, Slavo Tomík
- Alexander LÖWY
- Bernard MARLE
- Rozália MARLEOVÁ
r. KELLERMANOVÁ
- Irena MARLEOVÁ
- Ida MARLEOVÁ
- Sára MARLEOVÁ
- Janka SCHLESINGEROVÁ
r. ROSENSTEINOVÁ

* 1920 + 1942
* 1873 + 1942
* 1890
* 1912
* 1917
* 1920

+ 1942
+ 1942
+ 1942
+ 1942

* 1870 + 1942

Veľké Stankovce:
- Pavol HUDEC
* 1921
- Samuel FRANKL
* 1870
- Rozália FRANKLOVÁ
r. KOHNOVÁ
* 1868
- Viliam FRANKL
* 1890
- Irena FRANKLOVÁ r. WEISSOVÁ * 1888
- Eva FRANKLOVÁ
* 1924
- Pavol FRANKL
* 1926

+ 1942
+ 1944
+ 1944
+ 1943
+ 1944

Rozvadze:
- Ján MIKOLÁŠ

* 1919

+ 1941

Sedličná:
- Izidor GRÜN
* 1881
- Malvína GRÜNOVÁ r. FLACKOVÁ * 1889
- Edita GOTTHILFOVÁ r. GRÜNOVÁ * 1915
- Pavol GOTTHILF
* 1938
- Tomáš GOTTHILF
* 1941
- Rozália LÖWYOVÁ r. FLACKOVÁ * 1885

+ 1942
+ 1942
+ 1942
+ 1942
+ 1942
+ 1942

+ 1947
+ 1942
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