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Zhodnotenie štvorročného volebného obdobia
Vážení občania,
v decembri 2014 sa začalo funkčné obdobie terajšieho obecného
zastupiteľstva a starostu obce. Vždy (okrem roku 2014) v rámci posledného čísla Stankovského informátora v príslušnom roku som
vám v krátkosti zhrnul, čo sa v našej obci to najpodstatnejšie z hľadiska investičných akcií udialo. Končí sa nám volebné obdobie,
a preto by sa patrilo zhodnotiť, čo sa v našej obci za štvorročné obdobie podarilo zrealizovať, ale aj čo sa nepodarilo.
Najprv však v krátkosti zhrniem investičné akcie v roku 2018.
V tomto roku som si všimol jeden zaujímavý jav. Slovenskej ekonomike sa darí výborne, čo sa prejavilo aj v stavebníctve. Obrovský stavebný boom spôsobil, že ceny stavebných prác išli oproti minulým
rokom rapídne hore. Tento fakt zapríčinil, že sa nemohlo realizovať
viac investičných aktivít.
V roku 2018 sme pokračovali v ďalšej etape rekonštrukcie Spoločenského domu, a to v rekonštrukcii vykurovania a vzduchotechniky.
Týmto sme dosiahli výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy
Spoločenského domu. V auguste sa začala dlho očakávaná realizácia
rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice. Projekt bol výsledkom rokovaní
medzi vedením obce a výborom DHZ Trenčianske Stankovce. Koniec
rekonštrukcie je naplánovaný na marec 2019. Verím, že dobrovoľní
hasiči budú mať aj vďaka dotácií z Ministerstva vnútra SR k dispozícii
dôstojné miesto pre ich fungovanie. Súčasťou rekonštrukcie budovy
Hasičskej zbrojnice je aj prístavba, v ktorej bude rokovacia miestnosť, kuchynka a hlavne nové sociálne zariadenia. Koncom septembra sme otvorili zrekonštruované multifunkčné ihrisko v Oddychovom centre v Rozvadzoch, ktoré sa podarilo zrealizovať najmä
vďaka finančnej podpore Slovenského futbalového zväzu. V centre
obce pri budove obecného úradu je možné všimnúť si, že došlo k revitalizácii zelene ako aj k vybudovaniu miesta, kde bude stáť pamätník venovaný obetiam I. a II. svetovej vojny. Jeho otvorenie je naplánované na nedeľu 4. novembra 2018. Začiatkom novembra sa začne
realizovať výstavba lávky cez potok v Sedličnej (popri premostení
na ceste III/1878). Čo sa nepodarí zrealizovať v tomto roku, je úprava
priestranstva za budovou obecného úradu. Tá je naviazaná na komplikovanú izoláciu zadnej časti budovy obecného úradu. Danú izoláciu mala vykonať spoločnosť, ktorá vzišla z výberového konania, ale
v septembri sme sa s konateľom spoločnosti dohodli, že sa akcia z dôvodov na strane spoločnosti presunie na rok 2019.
Čo sa týka celého volebného obdobia, investičné akcie sa realizovali rovnomerne počas celých štyroch rokov a dovolím si tvrdiť,
aj rovnomerne v každej časti obce. Rekonštruovali sa miestne komunikácie, chodníky, stavali sa nové chodníky na miestach, kde
boli z dôvodu bezpečnosti nevyhnutné, rekonštruovali sa obecné

budovy, obnovilo sa strojové zariadenie OPS, zrekonštruovalo sa
verejné osvetlenie, budovali sa ihriská, či už multifunkčné, workoutové alebo detské. Pri mnohých akciách sme využívali európske dotácie alebo iné zdroje zo štátneho rozpočtu. Je potrebné povedať,
že niektoré európske projekty stále prebiehajú a výsledok pocítia
občania až v úplnom závere tohto roka, resp. až v budúcom roku,
napr. kompostéry, vybavenie učební v ZŠ, rozšírenie kapacity materskej školy.
Každý občan si môže vytvoriť sám názor na to, či sa v tomto volebnom období aspoň o niečo zlepšili podmienky pre život v našej
obci.
Ak mám hodnotiť ja, štyri roky sa mi teraz javia ako veľmi krátka
doba, ale myslím si, že sa podarilo v našej obci zrealizovať veľa dobrých projektov. Nie každému občanovi bolo možné vyhovieť a uvedomujem si, že je tu veľa vecí a problémov, ktoré našu obec stále
ťažia. Ako jeden z mnoho príkladov spomeniem dlhodobo diskutované stavebné pozemky. Je pravda, že sa nám nepodarilo spustiť výstavbu rodinných domov na Predhoštákoch, ale na základe zámeny
pozemkov uskutočnenej na jeseň tohto roka sa obci podarilo získať
pozemok za budovou materskej školy, na ktorom je podľa môjho názoru možné vytvoriť podmienky pre výstavbu rodinných domov rýchlejšie ako na Predhoštákoch.
Našu obec čaká ešte veľmi veľa práce. Pozitívne však je, že v súčasnosti má obec výborné finančné zdravie, nie je zaťažená žiadnym
úverom (v roku 2016 sme splatili posledné splátky úveru za Oddychové centrum v Rozvadzoch), a preto, ak nepríde k žiadnej finančnej
kríze, ktorá by paralyzovala ekonomiku, je možné aj v nasledujúcom
volebnom období pokračovať v investičných akciách, ktoré zlepšia
životné podmienky občanov žijúcich v našej obci. Som si vedomý
toho, že ľudí nezaujímajú reči ale výsledky.
Na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu poslancom obecného
zastupiteľstva, kontrolórovi obce, všetkým zamestnancom obce, pani
riaditeľke a všetkým zamestnancom Základnej školy J. Lipského
s materskou školou, pani farárke, pánovi farárovi, spoločenským organizáciám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, podnikateľom
a v neposlednom rade občanom našej obce.
Prajem si, aby vládli v našej obci dobré medziľudské vzťahy, aby
boli ľudia voči sebe tolerantní, lebo stačí iba tak málo a môže sa nám
tu žiť oveľa lepšie.
Vážení občania, prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia
a veľa úspechov.
Váš starosta, Martin Markech
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Obec Trenčianske Stankovce
– najlepšie hospodáriaca samospráva
v okrese Trenčín v roku 2017
Z 37 samospráv Trenčianskeho okresu, teda obcí a miest
v rámci okresu Trenčín sa v roku 2017 obec Trenčianske Stankovce umiestnila v rebríčku najlepšie hospodáriacich obcí a miest
na prvom mieste. Vyplýva to z rebríčka hospodárenia miest, obcí
a vyšších územných celkov, ktorý zverejňuje nezávislý ekonomický inštitút INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy). V rámci Trenčianskeho kraja sme sa v roku 2017 umiestnili z celkového počtu 276 samospráv (miest a obcí) na výbornom
13. mieste.
Podľa hodnotenia INEKO má Obec Trenčianske Stankovce výborné finančné zdravie, keď sme v rámci hodnotenia zo 6 možných
bodov získali 6 bodov. Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do
akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problém. Finančné zdravie
sa počíta na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového
dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote
splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

Úprimne dúfam, že našej obci sa v hospodárení bude aj v budúcnosti minimálne tak dariť ako za posledné obdobie.
Martin Markech

Ako hodnotíte volebné obdobie 2014 - 2018?
Vyjadrenia poslancov k plneniu volebného programu,
práci obecnej samosprávy a rozvoju obce
Ing. Eva Beňovičová:
„Pohľad spätne na štyri roky pôsobenia v samospráve v úlohe
poslanca nie je jednoduchá úloha. V prvom rade si kladiem otázku:
„ Je to krátka alebo dlhá doba na hodnotenie riešenia chodu samosprávy či už z pohľadu rozvoja obce, investícií, spoločenského
života i samotného chodu úradu. V prvom rade chcem vyjadriť spokojnosť nad pokračovaním investičných zámerov, ktoré vychádzali
zo spracovanej analýzy stavebnou komisiou v minulosti. Tá sa
podľa potrieb obce a stavu majetku neustále upravovala, upravuje
a dopĺňa. V predchádzajúcich obdobiach a žiaľ, ani v tomto, sa nám
nepodarilo presadiť v oblasti pomoci starším - výstavbou penziónu. Z môjho pohľadu nie je dôležité, kto investíciu zrealizuje,
či už to bude obec, cirkev, súkromný investor alebo spolupráca viacerých spoločností, ale samotné dielo. Všetci, bez ohľadu na vek
a zdravotný stav, si zaslúžime žiť dôstojným životom. Ale ako som
už písala v minulosti, je to beh na dlhú trať a verím, že ten správny
čas raz príde.
Rada by som touto cestou poďakovala spoluobčanom za dôveru počas
môjho dlhodobého pôsobenia v samospráve a popriala nastupujúcej generácii chuť do práce, veľa nových nápadov a správnych rozhodnutí.“

Bc. Jaroslav Križan:
„Začínal som ako nováčik poslanec. Počas volebného obdobia som
zistil, že sám poslanec nedokáže nič presadiť. Ale v tomto volebnom období sa tu stretla skupina poslancov a starosta, ktorí sa dokázali vždy
dohodnúť na veciach, ktoré sú prospešné pre rozvoj obce. Nie všetko sa
podarilo tak, ako sme chceli a nebolo to jednoduché.

Za toto volebné obdobie sa veľa vybudovalo. Bolo to tým, že poslanci
a starosta mali podobné priority pri rozvoji obce:
- dobudovalo sa verejné osvetlenie;
- dokončila sa kanalizácia v obci s opravou ciest;
- realizovala sa postupná rekonštrukcia ciest a chodníkov (veľmi nákladná investícia);
- postupná obnova strojového vybavenia OPS ( smetiarske auto, výmena cisterny na aute, nákup kosačky ...);
- postupná rekonštrukcia Spoločenského domu, kde momentálne
prebieha výmena kúrenia a inštalácie;
- multifunkčné ihrisko v Sedličnej;
- Workoutové ihriská v obci;
- detské ihrisko vo Veľkých Stankovciach;
- rekonštrukcia materskej škôlky;
- začala sa prístavba požiarnej zbrojnice.
Veľa projektov prechádza z jedného volebného obdobia do druhého.
Týmto by som chcel poďakovať terajším poslancom a hlavne starostovi
Martinovi Markechovi za to, že odviedli veľa dobrej a zodpovednej
práce.
Nie všetko sa podarilo, ale verím že noví poslanci budú pokračovať
v tomto smere a ešte to vylepšia a prídu s novými ešte lepšími riešeniami
pre našu obec.“

Ing. Martin Kudla, PhD.:
„Investičné aktivity v rámci tohto volebného obdobia
V rámci investičných aktivít sa podarilo zrealizovať niekoľko rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií, rovnako rekonštrukcie budov
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JUDr. Simona Mastelová:
„Štyri roky sa zdajú byť dostatočne dlhá doba, počas ktorej sa dajú
veci posunúť vpred a zlepšiť. Zároveň sú však príliš krátke na realizovanie dlhodobých zámerov a projektov, ktoré v našej obci rezonujú. Pri
pohľade na obec si dovolím povedať, že vidím výraznú zmenu, ktorú si
určite všimne každý jej obyvateľ. Podarilo sa realizovať množstvo projektov a investičných akcií v rôznych sférach či už ide o väčšie akcie ako
výmena verejného osvetlenia alebo tie menšie ako vybudovanie a doplnenie detských ihrísk. Vždy ma poteší, keď na ihrisku vo Veľkých Stankovciach vidím to množstvo detí, počujem ich džavot a smiech. Vtedy
viem, že mala tá práca zmysel.
Pri vstupe do zastupiteľstva som sa zaviazala kontrolovať obecné záležitosti po právnej stránke, minimálne materiály, o ktorých rokujeme
na zastupiteľstve. Je to „mravčia“ práca, ktorej výsledky nie sú vždy viditeľné. Z tejto oblasti ma veľmi tešilo odsúhlasenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na
území obce, ktoré na aspoň istý čas zmiernilo situácie, ktorým sú vystavovaní niektorí naši spoluobčania. Mnohokrát však aj to najlepšie nariadenie nezabezpečí slušnosť a ohľaduplnosť k druhým. Tým sa dostávam aj k práci v Komisii na ochranu verejného poriadku, v ktorej sme
sa spolu s jej členmi vždy snažili poskytnúť občanom adekvátne, najmä
právne, stanovisko a nasmerovať ich k vyriešeniu prevažne susedských
sporov, keďže kompetencie komisie a obce sú v tejto veci veľmi oklieštené.
Práca obecnej poslankyne mi veľa dala a dúfam, že som určité posolstvo odovzdala ďalej. Je veľa začatého, niektoré výzvy pred našou obcou
stále stoja. Budem držať palce budúcemu zastupiteľstvu, aby sa mu ich
podarilo odborne a zodpovedne naplniť.“
Hodnotenie uplynulého volebného obdobia možno posudzovať
z rôznych hľadísk, ja svoje hodnotenie zúžim na prácu poslaneckého
zboru a starostu.

Ing. Jozef Mojžiš:
„Po počiatočnom spoznaní svojich cieľov a názorov na to, čo každý
z kolegov poslancov pokladá za dôležité uskutočniť počas volebného
obdobia 2014-2018, sme dobrou a ústretovou spoluprácou napĺňali dohodnutý pracovný program. Zásadnou pomocou v jeho úspešnom realizovaní bol prístup starostu obce. Bez ohľadu na to, že to bolo jeho prvé
volebné obdobie na tomto poste, svoju prácu zvládol čestne a na nadštandardnej úrovni, čo sa premietlo i do výsledkov spoločnej práce.
S plnou zodpovednosťou možno povedať, že za uplynulé štyri roky
sa nám podarilo zrealizovať viac úspešných projektov ako za mnohé iné
predchádzajúce volebné obdobia.
Treba priznať, že nie všetko išlo hladko a bez problémov, že nie
všetky rozpracované projekty a zámery sa podarilo dokončiť. I naša vzá-

jomná poslanecká spolupráca v poslednom roku nebola ideálna. Keď
sa ale pozriem dozadu viem, že z hľadiska prínosu pre našu obec to bolo
jedno z najúspešnejších – ak nie vôbec najúspešnejšie volebné obdobie,
ktorého som bol súčasťou.“

Dušan Pevný:
Na otázku – ako hodnotím volebné obdobie 2014 – 2018, sa mi neodpovedá ľahko. Moje videnie vecí ako poslanca OZ je trošku iné, najmä
ak sa zahĺbim do podkladov, ktoré dostávame ako poslanci, a možností
či okolností, pri ktorých máme o veci rozhodnúť, odporučiť alebo zobrať
na vedomie.
Spravodlivé by bolo povedať, že záverečný účet za prácu poslanca
nám každému jednému vystavia občania. Ako človek by som mohol povedať, že vždy je čo zlepšovať a prirodzenou vlastnosťou každého z nás
je byť nespokojný s tým, čo dosiahol, lebo vždy sa dá viac.
Ak zoberiem do úvahy možnosti, ktoré táto obec ponúkala, dalo by
sa povedať, že dosiahla možno viac, ako sa očakávalo. Stabilizácia nového starostu bola bezproblémová. Začínalo sa s veľkým balíkom peňazí, ktoré zanechalo bývalé vedenie obce. Vstúpilo sa do veľkého počtu
projektov podporovaných EÚ cez fondy. Stabilizovala sa miera dosahovaného plnenia rozpočtu a hospodárilo sa vždy s prebytkom, čo je
dobré. Podarilo sa zhodnotiť stav majetku obce.
Samozrejme, ako jeden z deviatich poslancov, z ktorých každý jeden
má svoje videnie a svoj názor na veci súvisiace s prácou v OZ a riešení
problémov v obci, tak musím aj to svoje podriadiť spoločnému hlasovaniu a zmieriť sa s tým, že v našej zastupiteľskej demokracii sa pri hlasovaní podriaďujem väčšine. Nie vždy máme všetci rovnaký názor. Ale to
aspoň posúva veci ďalej. A takto som to mal aj v práci s kolegami poslancami či so starostom obce a jeho úradom.
Myslím, ako som už v úvode napísal, že občania budú hodnotiť, čo
sme za štyri roky dokázali. Z rozprávania s nimi poznám ich názor a je
dosť vecí, ktoré treba podporovať a rozvíjať, do ktorých je potrebné investovať – podpora neziskovým organizáciám, práca podniku služieb,
čistota a údržba zelene v obci, zhodnocovanie a najmä udržiavanie majetku obce, bezpečnosť detí a ochrana majetku občanov, ... takto by sa
dalo pokračovať neustále, lebo je vždy čo zlepšovať a občania budú nie
vždy so všetkým spokojní.
Záverom chcem poďakovať občanom za podnety a kolegom poslancom a starostovi za spoluprácu.“

Ing. Martin Poruban:
„Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 som začínal svoju kampaň s istým programom a bodmi, ktoré boli pre mňa dôležitými. Na
začiatku som mal víziu, ako by mohla obec v roku 2018 vyzerať
a ktorým smerom by sa mala uberať počas volebného obdobia. Samozrejme, nebolo možné na začiatku predvídať všetky skutočnosti
a možnosti obce. Preto, niektoré body z vízie sa naplnili, niektoré
sa spracovali z časti a niektoré sú dlhodobejšie, presahujúce jedno
volebné obdobie.
Dnes viem s istotou povedať, že podpora stravovania seniorov v obci
formou príspevku na stravu je veľmi dobrý projekt, ktorý by ďalšie zastupiteľstvo malo podporovať a zvažovať aj navýšenie výšky príspevku,
ktorá sa počas súčasného volebného obdobia zvyšovala.
Dnes, keď idem okolo parku J. Lipského, alebo zdravotného strediska, málokedy vidím workoutové ihrisko prázdne, hrajú sa na ňom
deti, cvičia dospelí.
Aj ochrana osobných údajov občanov, ochrana aktív a aj finančných prostriedkov bola dôležitá počas tohto volebného obdobia
a musí byť priorita do nasledujúcich rokov. A aj dnes má obec čo dobiehať po tejto stránke.

pokračovanie na 4. strane

– Spoločenský dom, materská škôlka, odizolovanie budovy obecného
úradu, výstavba multifunkčného ihriska v časti obce Sedličná, rekonštrukcia multifunkčného ihriska v časti obce Rozvadze, začala sa rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, workoutové ihriská, obnova strojového
parku OPS a mnohé ďalšie investičné aktivity.
Financovanie bolo zabezpečené z európskych dotácií, z iných dotácií
zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
Veľká vďaka patrí predovšetkým starostovi obce JUDr. Markechovi
a poslancom za podporu jednotlivých investičných aktivít.
Dlhová služba
Na konci tohto volebného obdobia sme po dlhej dobe bez úverového
zaťaženia bánk.
V súčasnosti obec nemá bankový úver.“
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pokračovanie z 3. strany

Počas predchádzajúcich štyroch rokov sa kládli veľké požiadavky na
dodržiavanie legislatívy pri obstarávaniach. V rámci právomocí poslanca som dohliadal, ako a čo sa bude obstarávať. Kde sa plánujú minúť
finančné prostriedky na ďalší rok, aké príjmy a výdavky obec má. Až do
volieb v tomto kalendárnom roku obec preinvestovala nemalé finančné
prostriedky a zhodnotila svoj majetok.
Podpora OPS, ktorá realizuje viaceré práce v obci bola počas týchto
rokov dôležitá a každý poslanec prikladal veľkú váhu na rozvoj OPS a aktivít v obci.
Ako člen komisie výstavby, územného plánovania, investícií som vložil veľmi veľa času a energie do práce, ktorá síce má iba odporúčací charakter pre poslancov obecného zastupiteľstva, ale napomáha smerovať
obec.
Samozrejme aj ďalšie poslankyne, poslanci a aj starosta prišli s vlastnými nápadmi, ideami ako a čo realizovať v obci a spoločne sme hľadali
prienik týchto nápadov a vzájomne sa podporovali v ich realizácii. Počas
tohto volebného obdobia vznikol výborný kolektív poslancov a poslankýň, ktorý ťahal za jeden povraz s cieľom posunúť obec vpred. Prajem
ďalšiemu poslaneckému zboru, aby hľadali a našli podobný prienik
a spoločne šli cestou do ďalšieho desaťročia a volieb v roku 2022.“

PaedDr. Oľga Šmatláková:
„Na začiatku tohto volebného obdobia sa dokončovali rozbehnuté projekty, viaceré ďalšie boli pripravené aj sa zrealizovali počas
rokov 2014 - 2018, iné boli pripravené, prípadne aj začaté, ale dokončovať alebo realizovať sa budú až v ďalších rokoch. Sú aj veci,
ktoré sa nám napriek spoločnému úsiliu starostu a poslancov zatiaľ
zrealizovať nepodarilo – napr. príprava väčšej lokality na výstavbu
rodinných domov, riešenie križovatky medzi obcami Trenčianske
Stankovce a Trenčianska Turná (v spolupráci s VÚC), aktívnejšie zapojenie občanov do správy vecí verejných. Tie zostávajú výzvami do
budúcnosti.

Prácu a spoluprácu obecnej samosprávy hodnotím pozitívne. Jej
tempo a nasmerovanie určoval najmä starosta, ktorý pre obec veľmi aktívne pracoval ďaleko nad rámec plného pracovného úväzku. Poslanci
jeho úsilie podporili schválením potrebných uznesení i vlastnou aktívnou prácou v komisiách alebo individuálnych aktivitách v prospech
obce. Obec finančne cez dotácie podporovala aktivity spoločenských organizácií. Finančné prostriedky obce i prostriedky získané z viacerých
úspešných projektov umožnili rozvoj obce v rôznych oblastiach. Spolupodieľali sa na ňom nielen starosta a poslanci ale aj zamestnanci obce,
spoločenské organizácie a aktívni občania.
Prajem našej obci, aby sa aj v ďalších rokoch dynamicky rozvíjala
a stávala sa z roka na rok krajším a lepším miestom pre život všetkých
nás - jej občanov.“

Patrik Tomík:
„Hodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 je z mojej strany skôr pozitívne. Spoločným hlasovaním poslancov v zastupiteľstve sa podarilo rozvoj
obce posunúť vpred.
Výmena osvetlenia, nové chodníky, rekonštrukcia obecných budov
(materská škola, Spoločenský dom, hasičská zbrojnica) – to všetko sú
plusy obdobia rokov 2014 – 2018.
Za jeden z mínusov považujem pokrok v možnostiach výstavby rodinných domov napr. v lokalite Hoštáky ale aj v iných častiach obce.
V tejto oblasti rozvoja obce už roky zaostávame.
Obec reagovala na mnohé výzvy v oblasti eurofondov a vo viacerých sme boli úspešní vďaka aktívnej práci starostu obce a podpore
poslancov pri schvaľovaní finančnej spoluúčasti obce na projektoch.
Za obdobie rokov 2014 – 2018 sa obec vo svojom rozvoji posunula
vpred, ale veľa projektov potrebuje na svoju realizáciu dlhší časový
úsek ako 4 roky. Prajem občanom a obci, aby priestor na ďalší rozvoj
bol aj po novembrových komunálnych voľbách. Naša obec na to má
predpoklady a my, občania, si to zaslúžime.“

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Obec Trenčianske Stankovce uverejňuje podľa § 178 odst. 2 a podľa § 173 odst. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Trenčianske Stankovce:
1. Martin Markech, JUDr., 37 r., starosta obce, nezávislý kandidát
2. Martin Poruban, Ing., 31 r., manažér zabezpečenia počítačových sietí, nezávislý kandidát
Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
1. Marián Bartišek, 52 r., SZČO, Doma dobre
2. Matúš Beňovič, Ing., 40 r., manažér, Národná koalícia
3. Peter Justus, 53 r., SZČO, nezávislý kandidát
4. Jozef Kadák, Ing., 62 r., technik, Národná koalícia
5. Lenka Kičková, 53 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
6. Jaroslav Križan, 46 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Martin Kudla, Ing., PhD., 46 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát
8. Miroslav Ľahký, 66 r., podnikateľ, Národná koalícia
9. Jozef Mojžiš, Ing., 61 r., živnostník, nezávislý kandidát
10.Dušan Pevný, 56 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
11. Tomáš Sliva, 37 r., podnikateľ, Národná koalícia
12.Oľga Šmatláková, PaedDr., 56 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
13.Patrik Tomík, 48 r., skladník, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
V Trenčianskych Stankovciach 17.9.2018
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 8. 8. 2018
OZ schvaľuje
OZ určuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného • Pre Obec Trenčianske Stankovce jeden volebný obvod pre
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 11.6.2018.
celú obec.
• Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zvýšenie kapitálových • 9 poslancov v jednom volebnom obvode.
výdavkov na projekt Pamätník obetiam I. a II. sv. vojny – 2. • Výkon funkcie starostu Obce Trenčianske Stankovce na volebné
etapa vo výške 40.000
obdobie 2018-2022 na plný úväzok (37,5 hod.).
• Vybudovanie spevnenej plochy na časti parc. C-KN č. 256/1 k. ú.
Rozvadze, ktorá je vo vlastníctve obce za účelom úpravy vjazdu OZ berie na vedomie
žiadateľa Ing. Wattara
• Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej
• V súvislosti so žiadosťou spoločnosti FERO s. r. o súhlasí so
výročnej správe za rok 2017.
zámerom žiadateľa vybudovať prístupovú komunikáciu na • Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
parcele registra „E“ parcelné číslo 1706/1, k. ú. Veľké Stankovce
k 30.6.2018.
(parc. reg. „C“ č. 1706/2, 1706/3) so zachovaním prístupu do • Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.6.2018.
danej lokality aj pre ostatných vlastníkov pozemkov
a užívateľov, nájomcov a splnení ďalšiích podmienok.
Dňa 26. 9. 2018
OZ schvaľuje
- vjazd do Areálu DNV (vjazd č. 1 vrátane nákladnej dopravy)
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
napojiť na súčasnú komunikáciu v priemyselnom parku
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 8.8.2018
(DOTON) miestnou komunikáciou s ľavostranným
• V súvislosti so žiadosťami spoločnosti DVN ENERGO, a.s.
chodníkom pre peších a zeleňou v koridore šírky 20 m, t.j.
schvaľuje zámenu pozemkov medzi Obcou Trenčianske
koridor bude tvoriť cestné teleso, jednostranný chodník
Stankovce a spoločnosťou DNV ENERGO, a.s., ako prípad hodný
a zeleň;
osobitného zreteľa.
- zrušiť záväznosť miestnej komunikácie vedúcej z vjazdu č. 2
V zmysle uznesenia OZ v Trenčianskych Stankovciach
v úseku od plánovanej preložky cesty II/507 smerom ku
č. 39/2018 prijatého na jeho zasadnutí 28.5.2018 bola cena
katastrálnemu územiu Veľké Bierovce;
zamieňaných pozemkov stanovená na základe znaleckých
- miestnu komunikáciu od plánovanej stavby Obytná zóna Štyri
posudkov. Poplatky súvisiace s vkladom vlastníckych práv do
duby (E-RAN) – vjazd č. 3 – premiestniť do osi stávajúcej
katastra nehnuteľností bude znášať DNV ENERGO, a.s.
obecnej komunikácie (KNC 314/1) v koridore šírky 20 m, t.j.
Zámerom zámeny je vysporiadanie pozemkov tak, aby Obec
koridor bude tvoriť cestné teleso, chodník pre peších,
Trenčianske Stankovce získala priamy prístup z miestnej
cyklochodník a zeleň;
komunikácie k areálu Materskej školy zo severnej strany a tým
- rozšíriť regulatív NO1 na novovzniknutý pozemok KN C
aj vytvoriť podmienky pre vybudovanie parkovacieho státia
315/70 (vznikne zámenou z obecného pozemku KN E1pre účely materskej školy. Taktiež touto zámenou získajú
447/83) a na časť pozemku KN C 315/11, čím sa plynule
niektorí občania obce priamy prístup na svoje nehnuteľnosti
nadviaže na súčasný regulatív NO1.
z verejného priestranstva. Zámenou získa obec taktiež • Do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske
pozemok za areálom materskej školy, ktorý bude slúžiť na
Stankovce:
výstavbu rodinných domov. V časti Obce Malé Stankovce získa
- zmenu územného plánu v bloku NC6 na funkčné využitie:
obec zámenou pozemky, ktoré budú potrebné pre zlepšenie
Obytné územie so zástavbou s rodinnými domami na základe
cestnej infraštruktúry.
žiadosti spoločnosti AXOR s.r.o.
• Kúpu pozemkov v katastrálnom území Sedličná od spoločnosti
DNV ENERGO, a. s. za cenu 1,2 Eura s DPH, všetky náklady OZ neschvaľuje
spojené s prevodom vyššie uvedených pozemkov znáša • Do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske
Stankovce:
predávajúci
• Kúpu stavebných objektov stavby „PRIEMYSELNÝ PARK - zmeniť na časti pozemku DNV ENERGO, a. s. KN C 315/11
(výmera cca 1,8 ha) v rámci platného regulatívu územného
SEDLIČNÁ“ – Trenčianske Stankovce (Verejné osvetlenie,
plánu NC3 a NC5 (v časti od vjazdu č. 3 po kanál) súčasné
Splašková kanalizácia, Komunikácie – predĺženie),
funkčné využitie – Zmiešané územie bývania a občianskej
a stavebných objektov stavby „Priemyselný park II.
vybavenosti na funkčné využitie - Bývanie v bytových domoch
Trenčianske Stankovce“, v katastrálnom území Sedličná
s minimálnym stupňom občianskeho vybavenia
(Splašková kanalizácia, Verejné osvetlenie, Areálové
komunikácie) v katastrálnom území Sedličná za cenu 1,2 j
OZ berie na vedomie
s DPH od predávajúceho - spoločnosti DOTON, s.r.o..
• Kúpu stavebných objektov Stavby 2, v katastrálnom území • Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období máj až september 2018.
Sedličná (Dažďová kanalizácia a odvodnenie komunikácie,
Verejný vodovod – vetva 1 zmena č. 1) za cenu 1,2 s DPH od
Podrobnejšie informácie o rokovaniach OZ a prijatých uzneseniach
predávajúceho – spoločnosti T&T SLOVAKIA, s.r.o.
• Do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske nájdete na:
http://www.trencianskestankovce.sk/samosprava/obecneStankovce:

6

Stankovský informátor

Život je pohyb
Deň rodiny s podporou kampane nadácie Výskum rakoviny – Na kolesách proti rakovine 2018.
13. október bol nielen krásnym slnečným dňom ale aj
možnosťou zapojiť sa do kampane „Na kolesách proti rakovine“. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Trenčianske Stankovce s obcou Trenčianske Stankovce
a Úradom ekumenickej pastoračnej služby MV SR pripravil
deň rodiny, na ktorý zavítali vzácni hostia, športovci, reprezentanti SR zo športového centra Polície Zuzana Rehák Štefečeková - aktuálna majsterka sveta v trape žien a mixe na
rok 2018 a slovenská najúspešnejšia paraolympionička Veronika Vadovičová držiteľka 4 svetových rekordov, 4 násobná paraolympijská medailistka, ako aj športovci z vojenského športového centra Dukla, Matej Rusnák – rýchlostná
kanoistika, Michal Polakovič, účastník MEJ a U23 2018 spolu
s trénerom Ladislavom Polakovičom, ako aj účastníci tohtoročných majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike Martin Mahďar a Samuel Oros.
Na začiatok dňa rodiny účastníkov privítala a duchovným
slovom sprevádzala pani farárka Jarmila Petrulová. Akciu
osobne podporili aj starostovia obcí, ktoré spája „vrchárska“

etapa – Stanislav Svatík zo Selca a Martin Markech z Trenčianskych Stankoviec. Naše poďakovanie za aktívnu účasť
patrí aj hasičom dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Stankovciach, ktorí pripravili pre deti súťaže a sta-
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tickú ukážku hasičskej techniky, ako aj ľudovej hudbe zo
Selca, ktorá obohatila tento deň svojimi vystúpeniami s krásnymi ľudovými piesňami z regiónu.
Počas popoludnia sa vydali účastníci najskôr na symbolickú jazdu Malými Stankovcami, nasledovali rozhovory s reprezentantmi Slovenskej republiky v jednotlivých športoch
a následne si mohli vyskúšať strelecký trenažér, pri ktorom
asistovali reprezentantky SR v streľbe, ako aj kajakársky trenažér na kolieskach, pri ktorom inštruoval záujemcov o takúto jazdu tréner rýchlostnej kanoistiky.
Za sprievodu polície sa o 15.00 sa vydal pelotón na čele
s reprezentantmi v cestnej cyklistike a kanoistike na veľkú
„vrchársku“ etapu z Trenčianskych Stankoviec do Selca.
Účasť bola hojná a počet jazdcov sme stanovili niekde na
úrovni okolo 180 ľudí a celkový počet účastníkov presiahol
300 ľudí.
Každý, kto prišiel vyjadril svojou účasťou podporu myšlienke o pomoci a spoločne prežitom čase v kruhu rodiny
a zároveň mohol podporiť nadáciu Výskum rakoviny dobrovoľným finančným príspevkom, ktorý dosiahol výšku
1000 EUR. Dobre padla aj možnosť pochutnať si na lahodných koláčikoch či na výbornom guláši, ktorý pre nás uvaril
pán Janko Surovský.
Ďakujeme všetkým, ktorí stáli za prípravami na tento
deň, obsluhovali ľudí, starali sa o program, stravu a pitný
režim a celkové organizačné zabezpečenie tohto popoludnia. Veríme, že každý, kto prišiel sa cítil príjemne a prežil
krásny čas v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych v zmysluplne prežitých okamihoch.
Milan Petrula
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ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Po horúcich letných dňoch prišlo jesenné septembrové ochladenie
a s ním aj začiatok nového školského roka. V pondelok 3. septembra
2018 sa po dvojmesačných letných prázdninách znova otvorili školské
brány a školáci zasadli do školských lavíc.
Od 1. júla 2018 nastali zmeny vo vedení školy.
Riaditeľka školy: Mgr. Gabriela Trnavská
Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: Mgr. Lenka Pazderová
Zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Ida Lobotková
Od septembra začali na škole vyučovať Mgr. Monika Ďubašíková
a Mgr. Ivona Slušná – učiteľky 1. stupňa, Mgr. Alžbeta Jurigová – špeciálna pedagogička a učiteľka slovenského jazyka a literatúry, Ing. Zuzana Pilárová – učiteľka anglického jazyka a Mgr. Mária Macúchová Martinkovičová, PhD. – učiteľka fyziky a chémie. Novým školníkom je pán
Ján Gabriš. Svoju pedagogickú prácu na našej škole ukončili Zdenka Baková, Mgr. Božena Marcinátová, Mgr. Katarína Bohušová, Mgr. Terézia
Kadáková a prácu školníka pán Miroslav Jančo.
Keďže nám počasie v prvý školský deň veľmi neprialo, slávnostné
otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo v telocvični školy.
Na úvod sme si vypočuli hymnu Slovenskej republiky, príhovor pána
starostu JUDr. Martina Markecha a predsedu rodičovského združenia
pána Juraja Janču. Po ich príhovore sa 377 žiakov z Trenčianskych Stankoviec, Krivosúd – Bodovky, Veľkých Bieroviec, Opatoviec, Selca, Trenčianskej Turnej, Drietomy a Trenčína odobralodo svojich tried.
Do materskej školy nastúpilo 94 detí, o ktoré sa starajú pani učiteľkyv 1. triede – Eva Jančová a Zuzana Husárová, v 2. triede Dagmar
Ľahká a Monika Sedláčková, v 3. triede Bc. Marta Jančová a Jarmila Mojžišová, v 4. triedeDana Čuláková a Ľubica Slobodová.

Učitelia bez triednictva:

Triednictvo v škole:

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Zuzana Pilárová

uč. II.st - ANJ

Mgr. Slavka Kalabová

uč. II.st - MAT – ŠP (špeciálny pedagóg)

Mgr. Alžbeta Jurigová

uč. II.st - SJL - ŠP (špeciálny pedagóg)

Mgr. Ivana Šebánová

uč. II.st BIO-CHEM

Mgr. Mária Obdržalová

uč. II.st - HUV – SJL

Mgr. Jarmila Petrulová

kňaz – vyuč. NBV

Mgr. Lucia Sedláčková

uč. II.st - NBV – ETV – výchovný poradca

Mgr. Viliam Chrastina

kňaz – vyuč. NBV

Mgr. Ivana Šebánová

uč. II.st BIO – CHE

Mgr. Darina Sýkorová

uč. II.st RUJ – 1. stupeň

Vladimír Ondrovič

uč. II.st. - TSV

Asistenti učiteľa:
Bc. Adriana Fabianová

asistent učiteľa

Bc. Zuzana Najmanová

asistent učiteľa

Bc. Barbora Čanigová

asistent učiteľa

Mgr. Ľuba Balajová

učiteľka 1. - 4.

1.A trieda

Gabriela Chochlíková

ekonomická pracovníčka, mzdová pracovníčka

Mgr. Erika Bouchnerová

učiteľka 1. - 4.

1.B trieda

Ingrid Králiková

administratívna pracovníčka školy

Mgr. Monika Svatíková

učiteľka 1. - 4.

2.A trieda

Ľubomír Struhár

správca PC

Mgr. Monika Ďubašíková

učiteľka 1. – 4.

2.B trieda

Ján Gabriš

školník, údržbár ZŠ

Mgr. Karin Fábryová

učiteľka 1. – 4.

3.A trieda

Zuzana Jančová

upratovačka ŠKD

Mgr. Zuzana Mikušincová

učiteľka 1. – 4. - VYV

3.B trieda

Ľubica Lukáčiková

upratovačka

Mgr. Eva Trúnková

učiteľka 1. – 4.

4.A trieda

Zuzana Jančová

upratovačka

Mgr. Ivona Slušná

učiteľka 1. – 4.

4.B trieda

Gabriela Sedláčková

upratovačka

Ing. Zdenka Kytová

uč. II.st. TCHV

5.A trieda

Simona Mlčúchová

upratovačka MŠ

Mgr. Kristína Božková

uč. II.st. VYV, ETV

5.B trieda

Viera Kadlečíková

upratovačka MŠ

Mgr. Daniela Staníková

uč. II.st SLJ-MAT

6.A trieda

Ján Gabriš

údržbár MŠ

Mgr. Mária Bobotová

uč. II.st ANJ

6.B trieda

Alena Ježíková

technik BOZP a PO/ext. prac./

Mgr. Ida Lobotková

uč. II.st. CHEM - ENV -BIO

7.A trieda

Elena Gabrišová

vedúca ŠJ

Mgr. Adela Brhlíková

uč. II.st. ANJ- DEJ

7.B trieda

Katarína Pevná

hlavná kuchárka

Mgr. Mária Macúchová
Martinkovičová, PhD.

Slávka Hašková

kuchárka

uč. II.st. BIO - CHE

8.A trieda

Alena Hrbasová

kuchárka

Mgr. Soňa Čutorová

uč.II.st. GEG - DEJ

8.B trieda

Janka Bočáková

pomocnica

Mgr. Ivana Mayerová

uč. II.st. NEJ - TCHV

9.A trieda

Mária Krištofovičová

pomocnica

Mgr. Zuzana Pálešová

uč. II.st. TSV -trénerstvo

9.B trieda

Marcela Husárová

pomocnica
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Podľa inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu sa budú učiť žiaci v 1.- 4. ročníku a na II. stupni v 5.- 8. ročníku.
V rámci disponibilných hodín sme vo 4. ročníku posilnili slovenský jazyk
a literatúru, v 8. ročníku sme pridali 2 hodiny druhého cudzieho jazyka
a hodinu matematiky.
Na začiatku septembra si žiaci našej školy prevzali vzdelávací poukaz
a naspäť sme od nich prijali 248 poukazov. Budú pracovať v 18 krúžkoch – angličtina hrou, biblický krúžok, cvičenia z matematiky, florbal,
futbal, hasičský, karate, 3 oddelenia keramického krúžku, lukostrelecký,
moderný tanec, volejbal, Zippyho kamaráti, škola očami detí, výtvarný,
maškrtníček a zdravé varenie.
Základná umelecká škola Nemšová ponúka našim žiakom v škole
hru na gitare, tanečný a výtvarný krúžok. Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 10. apríla 2019 (streda).
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (T 5
-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Testovania papierovou
formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných
podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9 – 2019) sa uskutoční 3.apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9.ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.
V tomto školskom roku budú mať žiaci:

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

jesenné

30. október 2018
(utorok)

31. október
5. november 2018
– 2. november 2018 (pondelok)

vianočné

21. december 2018
(piatok)

23. december 2018
– 7. január 2019

8. január 2019
(utorok)

polročné

31. január 2019
(štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4. február 2019
(pondelok)

jarné
Trenčiansky kraj

1. marec 2019
(piatok)

4. marec
– 8. marec 2019

11. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

18. apríl
- 23. apríl 2019

24. apríl 2019
(streda)

letné

28. jún 2019
(piatok)

1. júl
– 31. august 2019

2. september 2019
(pondelok)

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

Hoci sme v škole len jeden mesiac, stihli
sme toho už veľa.
V prvý septembrový týždeň nás potešila
naša žiačka Ema Hudecová krásnym víťazstvom na Majstrovstvách sveta HDH IAA v lukostreľbe. Stala sa majsterkou sveta vo svojej kategórii.
Zapojili sme sa do zbierky Biela pastelka
a podporili sme Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Uskutočnili sme už tradičný Beh Terryho Foxa, ktorý zorganizovala
Mgr. Pálešová s účasťou žiakov celej školy.
25. septembra prišiel medzi nás Cirkusu Jacko, ktorý ponúkol žiakom
1. – 5. ročníka a deťom z materskej školy vystúpenie Máša a medveď.
18 žiakov 4. ročníka sa zúčastnilo Dopravno-preventívnej akcie
za účelom pozitívneho ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie
organizovanej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne.
26. septembra na Deň európskych jazykov pani učiteľky pripravili
so žiakmi aktivity na poznanie a zdokonalenie sa v cudzom jazyku.
O živote a aktivitách našej školy sa môžete dozvedieť na webovom
sídle www.zstrenstan.edupage.org.
Na záver chcem poďakovať za pomoc a podporu všetkým rodičom
našich žiakov. Veľmi pekne ďakujem i všetkým, tým, ktorí nám pomáhali
a prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské
združenie. Úprimné poďakovanie za poukázanie dvoch percent z dane
patrí tiež spoločnosti VAILLANT GROUP – VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce.
Do nového školského roka si zaželajme pevné zdravie, pohodu, veľa
úspechov, chuť a silu na splnenie našich ambícií. Aby naša cieľavedomá
príprava a usilovnosť, prekonávanie samého seba priniesli očakávané
výsledky.
Máme pred sebou rok plný práce a školských povinností . Úprimne
si želám, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Mgr. Gabriela Trnavská
Dňa 12. 9. 2018 sa v našej škole bežal symbolický Beh Terryho Foxa.
Terry Fox bol kanadský športovec, humanitár a aktivista podporujúci
výskum nádorových ochorení. V roku 1980 bežal naprieč Kanadou „ maratón Nádeje“ – s cieľom získať finančné prostriedky na výskum rakoviny.
Pomáhal napriek tomu, že on sám mal od 18 rokov amputovanú nohu.

Počasie nášmu behu prialo.
Z 1. stupňa sa zapojilo 164 žiakov
a z 2. stupňa 185 žiakov. Nešlo
o čas a víťazstvá, ale o myšlienku
vzájomne si pomáhať...Tak opäť
o rok!
Mgr. Zuzana Pálešová

pokračovanie na 10. strane

október 2018
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pokračovanie z 9. strany

Návšteva artistov z Ukrajiny
V stredu 26.9.2018 medi nás zavítal ukrajinský cirkus Jacko so svojím vystúpením
Máša a medveď. Zúčastnili sa ho žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ a deti z MŠ. Vystúpenie bolo
veľmi pekné a vtipné, doplnené artistickými číslami. Radosť a nadšenie detí bola nad
naše očakávania.

Privítanie prváčikov v triede
Mojim milým prváčikom želám veľa
úspechov v 1.A, úsmev na tváričkách a spokojnosť počas celého šk. roka 2018/2019.
tr. uč. Mgr. Balajová Ľuba

Prvý týždeň v 1.B
Prešli rôčky, prešli dníčky, už sme prišli do školičky.
Čaká na nás abeceda, vitaj, vitaj prvá trieda.
„Sovičková“ 1.B trieda a jej prvý školský týždeň bol veľmi zaujímavý. Spoločne
v triede zvládli „Pasovačku“ na veľkého žiaka- prváka, čítanie zo šlabikára, ale aj
prvé čiary kriedou na tabuľu. Z fotografií, ktoré vzniknú počas celého školského
roka, vytvoríme spolu so žiakmi album fotografií, ktorý dostane každé dieťa na
konci školského roka na CD.
Mgr. Erika Bouchnerová

Kolaudácia viacúčelového ihriska
Všeobecne platí, že po dobrej práci,
určitom vypätí či úsilí prichádza fáza
radosti, úľavy a oslavy z dobre odvedeného výkonu a v tomto duchu sa
z podnetu starostu obce JUDr. Martina
Markecha zorganizovalo stretnutie
občanov obce pri príležitosti odovzdania viacúčelového ihriska do užívania. Obdobie rekonštrukčných
prác, termínov a kontrol vystriedala
oslava pohybu, rivality na ihrisku,
priateľských stretnutí a dobrého
jedla. Vyšiel nielen výborný guláš
Janka Surovského, ale po zachmúrenom ráne aj krásne počasie. - ako
predzvesť vydarenej športovo-spoločenskej akcie. Mal som možnosť ako
zainteresovaný člen tímu ale aj ako
divák pozorovať organizačné zanietenie poslanca Patrika Tomíka, starostu Martina Markecha a ľudí okolo
nich. Mirku Piláthyovú si určite zapamätám, ako sa vlní po ihrisku a venuje sa deťom. Nezabudnem ako sa
z futbalových súperov na ihrisku

opäť stali kamaráti pri jednom stole,
či ako sa tvorili volejbalové tímy. A určite nezabudnem na spoznanie nových ľudí, množstvo rozhovorov
a dobrej nálady. Týmto článkom
chcem nadviazať na opis podujatia
a príjemné slová z pera pána Vendelína Sedláčka z posledného vydania
Hlasu a ponúknuť ďalší pohľad na
toto stretnutie. Mojim osobným zlatým klincom dňa bolo posledné kolo
preťahovania sa lanom na úplný
záver, keď svoje ratolesti na oboch
stranách prišli aktívne podporiť aj ich
rodičia a bol z toho kopec „srandy“. Aj
keď zákonite pri takýchto súťažiach
musia byť dva tábory, vôbec nebolo
dôležité, kto vyhral, víťazom bola
spokojnosť všetkých a o to by nám
malo ísť predovšetkým. Chcem preto
veriť, že budeme za ten pomyselný
koniec povrazu ťahať všetci spoločne
aj pri ďalšom rozvoji našej obce Trenčianske Stankovce.
Peter Justus
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Trenčianske Stankovce majú dvoch
MAJSTROV SVETA!!!
Stretnúť lukostrelca nie je v našej obci nič výnimočné. Naopak, stalo
sa už pravidlom, že deti či dospelých s lukom môžeme stretnúť na ulici,
na školskom ihrisku, či na Obecných dňoch. O ich úspechoch sa dozvedáme z každého čísla obecných novín.

vzácnejší – majster sveta. Podarilo sa mu v kategórii junior, divízii tradičný dlhý luk presadiť dominantným náskokom 64 bodov pred strieborným pretekárom z Maďarska.
Ema Hudecová je žiačkou 6. B triedy ZŠ s MŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Už ako prváčka sa chcela prihlásiť do lukostreleckého krúžku, s čím ale rodičia nesúhlasili. Keď ju záujem a nadšenie
pre tento šport ani po troch rokoch neopustili, kúpili jej prvý luk
a štvrtáčka Ema začala pravidelne trénovať s ostatnými členmi lukostreleckého krúžku. Po niekoľkých mesiacoch s ňou rodičia začali cestovať
i na preteky v 3D lukostreľbe. Hoci spočiatku sa jej nedarilo, nevzdala
to, pravidelne trénovala i súťažila. Jej snahu, vytrvalosť a nadšenie pre
tento šport rodičia podporili kúpou nového, kvalitnejšieho luku.
A s novým lukom začali prichádzať i prvé úspechy, nasledovali dôležité
víťazstvá. Ema sa stala v kategórii minis, divízii tradičný reflexný luk
majsterkou Slovenska pre rok 2017 i pre rok 2018. Najvzácnejší a v jej
veku i tak trochu raritný titul získala v septembri 2018 v Moosburgu –
titul majsterky sveta!

Na posledných majstrovstvách sveta v 3D lukostreľbe, ktoré sa konali
v dňoch 3.-8.9.2018 v rakúskom Moosburgu neďaleko Klagenfurtu však
dosiahli úspech, ktorý v Trenčianskych Stankovciach nezaznamenalo
ešte žiadne športové odvetvie: získali dve zlaté medaily!!! O titul
majstra sveta HDH IAA 2018 v 3D lukostreľbe bojovalo 554 pretekárov
zo 16 krajín sveta v 9 divíziách lukov v 5 vekových kategóriách. V silnej
konkurencii sa presadili a 1. miesta získali členovia lukostreleckého oddielu TJ SOKOL Trenčianske Stankovce 19-ročný Samuel Chrastina
a 11-ročná Ema Hudecová.
Samuel Chrastina sa 3D lukostreľbe venuje od svojich siedmich
rokov. Za 12 rokov aktívneho pretekania dosiahol výrazné úspechy
v tomto športe nielen na území SR, ale i na medzinárodnom poli. Minulý
rok získal titul majster Európy, v tomto roku pridal k nemu kov i titul

Nedá sa nespomenúť na tomto mieste i tých, bez ktorých by sa títo
mladí športovci vo svetovej konkurencii nepresadili. Na prvom mieste
sú to rodičia, ktorí znášajú rozhodujúcu časť finančnej, materiálnej, časovej, fyzickej i psychickej záťaže. Vynechať nemôžeme ani Petra Hirjaka, vedúceho 3D lukostreleckého oddielu TJ Sokol Trenčianske Stankovce a zároveň vedúceho 3D lukostreleckého krúžku, ktorý pracuje pri
ZŠ s MŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach už šiesty rok. Práve
Peter Hirjak oddiel i krúžok založil, vedie ich a zasväcuje deti do tajov
3D lukostreľby. Nesmieme zabudnúť ani na podporu, ktorú mladým
športovcom poskytujú ZŠ s MŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach formou prenájmu tréningových priestorov a TJ Sokol Trenčianske
Stankovce formou finančnej kompenzácie časti nákladov na terče vďaka
dotáciám od obce.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o tento mimoriadny dvojnásobný zlatý triumf zaslúžili, úprimne ďakujeme. Obom majstrom
sveta srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.
M.Ch.
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PAMÄTNÍK VENOVANÝ OBETIAM I. A II. SVETOVEJ VOJNY
Cesta od myšlienky k dielu
4. novembra 2018 o 14. 00 hod. bude v našej obci pri budove obecného
úradu slávnostne odhalený pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny. Je to dielo,
ktoré je vyjadrením úcty tým, ktorých životy násilne pretrhli oba svetové konflikty.
Dielo, ktoré stálo nemálo úsilia a ktorého hodnotu nemožno vyčísliť iba množstvom
preinvestovaných finančných prostriedkov. Dielo, ktoré pretrvá svojich iniciátorov,
realizátorov i nás všetkým. Dielo, ktoré bude ako nová dominanta našej obce pripomínať tie najvyššie obete – obete ľudských životov - aj nasledujúcim generáciám.
Na to, ako toto dielo vznikalo, sme sa opýtali jeho iniciátorov i tvorcu. Informácie pre tento článok sme získali 27. 9. na stretnutí so sochárom Igorom Mosným
a 30. 9. na stretnutí s iniciátormi diela.
Prvé impulzy k nejakej forme uctenia si pamiatky občanov našich obcí (v období
vojen išlo o štyri samostatné obce Sedličná, Rozvadze, Malé a Veľké Stankovce, dnes
zlúčené do spoločnej Obce Trenčianske Stankovce), ktorí padli v I. a II. svetovej
vojne, dávali v roku 2011 Slavo Tomík (vtedy začal tvoriť zoznamy padlých)
a Jozef Mojžiš. Táto myšlienka v tom období nenašla podporu.
V roku 2014, kedy sa blížilo 100. výročie začatia I. svetovej vojny sa vrátili s myšlienkou na konkrétnu formu uctenia si pamiatky padlých výstavbou pamätníka.
Začiatkom roku 2015 sa s ňou obrátili na starostu obce. Ten bol tejto myšlienke naklonený. Podporu si získala aj u poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí neskôr
schválili finančné prostriedky potrebné na výstavbu diela do rozpočtu obce. Vtedy
sa mohla začať postupnými krokmi práca na realizácii pamätníka s cieľom dokončiť
ho v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny.
Iniciátori diela oslovili akademického sochára Igora Mosného, ten k spolupráci prizval Ing. arch. Pavla Balaščáka. Ako prvý krok sa hľadalo vhodné
miesto pre pamätník. Z niekoľkých lokalít bol ako najlepšie možné miesto vybraný
priestor pri obecnom úrade.
Po výbere lokality nasledovalo jej zameranie a potom už samotný tvorivý proces
autora diela – čo to bude, z čoho to bude a že dielo bude umiestnené v exteriéri. Inšpiroval sa aj pri čítaní knihy vydanej vnučkou jedného z vojakov na východnom fronte
v I. svetovej vojne vytvorenej na základe jeho denníka z vojny, ktorý našla na povale.
Vojak, ktorý išiel do boja si spomenul na detstvo, na domov, bol sám, oprostený od
okolia. Vtedy si sochár uvedomil, aký šťastný život bez vojen žijeme. Mladí ľudia zo začiatku 20. storočia prežili za svoj produktívny život až dva svetové konflikty.
Podľa slov sochára: „Dielo je položené na podstavci hrubom 20 cm (hmotnosť
3t). Kompozícia diela je na centrálnu os a figúra je stlačená medzi dvomi monolitickými blokmi. Bloky sú vpredu širšie, vzadu užšie, čo zvyšuje dramatickosť
diela. Os sa stráca a je ako čiara života, nejaká etapa života jedinca, ktorý ide
bytím, umiestnená do priestoru medzi zeleň a kamene, ktoré sa postupne strácajú. Ide o plynutie času podporené zeleňou. Sú v nej trávy, ktoré sa pri fúkaní
vetra budú vlniť a symbolizovať plynutie času, zatiaľ čo monolity budú statické.
Tam si uvedomíme, ako čas plynie, kde sa nachádzame a kde boli tí ľudia vtedy.
Ústredná postava – socha – je obnažená, bez akýchkoľvek symbolov a znakov ako
prapodstata jedinca, bytia človeka ako takého v duchu: Nahý som prišiel na svet
a nahý odídem. Vo výraze sochy má byť viditeľný pocit samoty, beznádeje, oprostenia od všetkého okrem prapodstaty ľudského bytia. Toto má byť podporené aj
výberom materiálu na sochu. Dielo podporené ilumináciou bude „centrotvorný“
spojovací prvok Obce Trenčianske Stankovce. Jeho zmysel preverí čas.“
Umelec nám počas rozhovoru opísal aj technický proces vzniku sochy a diela: „Najskôr
je kresba, potom model – desatinový, pätinový a tretinový zo sadry, príp. polystyrénu, kde sa riešia rozmery a proporcie diela. Keď spolu s architektom doriešime rozmery diela, potom sa vyzvára oceľová konštrukcia „šibenica“. Modeluje
sa plný model 1:1 zo sochárskej hliny v skutočnej veľkosti. Musí sa počítať s tým,
že bronz sa pri liatí zmršťuje o 2,5 cm. Spolu s technológmi zo zlievarne sme urobili horizontálne deliace roviny vo
vzdialenosti zhruba 50 – 60 cm (vertikálne pri tomto diele neboli potrebné).
Ďalej sa vyrobia silikónové formy. Silikónové formy sú dvojzložkové, je to
plastický kaučuk, ktorý sa vrství na
model. Musí to byť elastické, aby sa to
dalo stiahnuť a aby držali tvar, tak sa
urobí zvonku sadrový kapsel. Potom

sa urobia kliny, aby sa to dalo rozobrať. Po stiahnutí foriem model zostane, aj keď niekedy sa poškodí. Formy
sa zavezú do zlievarne. Tam sa urobí
dutý voskový model. Ide z hrubšieho
do tenšieho. Spodná časť, kde sú nohy,
tam je stena odliatku najhrubšia a postupne do hlavy je najtenšia. Robia
technológiu na difúzne liatie. Šamotová keramická hmota sa musí zohriať
na 900°C, do nej sa naleje žeravý kov
(bronz sa roztaví pri 1150°C), ktorý vytlačí z formy vzduch cez stenu formy.
Po naliatí kovu sa to dá do pieskových
dební (kvôli obrovskému tlaku)
a nechá sa 2 – 3 hodiny vychladnúť.
Potom sa keramika musí fyzicky odstrániť – obiť, musia sa odstrániť vtokové sústavy a časti sa musia pozvárať do jedného celku tak, aby deliace roviny
nebolo vidieť. Cizeluje sa, brúsi, celý povrch sochy sa zjednotí, stmavne a vytvorí
sa patina, ktorá vytvorí konzervačný efekt. Na žulových blokoch (každý s hmotnosťou 8t) budú vysekané mená padlých vysoké minimálne 4 cm (vychádza sa zo
šírky kameňa v najužšom mieste a množstva textu). Dorobí sa iluminácia. Nasvietené
dielo bude najpôsobivejšie v noci.“
Hovoril aj o tom, že tvorba diela do verejného priestoru vyžaduje vyššiu mieru
zodpovednosti ako tvorba interiérového diela. Tvorbu diela takého rozmeru ako
je pamätník vybudovaný v našej obci nazval „malý zázrak“, lebo do diela podobného rozsahu nemajú odvahu pustiť sa ani omnoho väčšie mestá. Autor pri akejkoľvek tvorbe musí nadobudnúť pocit vnútornej spokojnosti, citujeme jeho slová:
„Urobil si pre dielo maximum.“
Ďakujeme Igorovi Mosnému za rozhovor aj za príjemné popoludnie, ktoré sme
s ním strávili. Počas neho nám okrem rozhovoru o pamätníku ukázal svoj ateliér
a porozprával o svojich vytvorených a rozpracovaných dielach. Prajeme mu ešte
veľa inšpirácie a úspechov v sochárskej tvorbe.
Vás, vážení spoluobčania, pozývame na slávnostné odhalenie pamätníka, kde
budete mať možnosť na osobné stretnutie s umelcom.
Oľga Šmatláková
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O autoroch pamätníka:
Akademický sochár Igor Mosný sa narodil 9. 1. 1959
v Trenčianskych Tepliciach. V rokoch 1974 – 1978 študoval na
Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici, odbor umelecké kováčstvo a v rokoch 1979 - 1985 absolvoval Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reliéfneho a figurálneho sochárstva. Žije a tvorí v Trenčíne. Venuje sa komornej
i monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe.
Ing. arch. Pavol Balaščák
Jeho architektonický ateliér zabezpečuje komplexné projektové služby od konceptu až po realizačný projekt a autorský dozor vrátane inžinierskej činnosti.
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SLAVO TOMÍK: O PÁR TÝŽDŇOV SA VRÁTIME
Kniha o osudoch vojakov nášho regiónu v 1. svetovej vojne
V poslednom čísle novín Hlas ste si mohli prečítať článok Slava Tomíka 100
rokov od Veľkej vojny a informácie redakčnej rady Hlasu o jeho novej knihe
O pár týždňov sa vrátime...
Popoludní 30. septembra sme sa stretli so Slavom Tomíkom a spýtali sme sa
ho, ako kniha vznikala.
Prvým impulzom k jej napísaniu bol zoznam padlých z Rozvádz v 1.svetovej
vojne, ktorý sa Slavovi dostal do rúk pri tvorbe predchádzajúcej knihy Prechádzka stáročiami (vydaná v roku 2012 pri príležitosti osláv 800-tého výročia
prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze). Vtedy sa zamyslel nad tým, že v období 1.svetovej vojny bola týmto konfliktom zasiahnutá každá rodina v našej
obci. V 1.svetovej vojne padlo omnoho viac obyvateľov našich obcí ako v 2.svetovej vojne a my dnes o nich nič nevieme. To v ňom podnietilo záujem dozvedieť sa o ich osudoch viac. Na začiatku chcel doplniť zoznam padlých vojakov.

Cyril Bezunk-druhý sprava.

Pri pátraní sa mu dostali do rúk listy,
príbehy ľudí, fotografie. Študoval
o udalostiach a bitkách 1.svetovej
vojny, stretával sa s potomkami vojakov, spolu s priateľkou navštevovali
archívy a získavali ďalšie informácie.
Postupne sa materiály nabaľovali až
nakoniec vznikla kniha s rozsahom
240 strán. Pri jej písaní sa potrápil
nielen s obsahom ale aj s úpravami
fotografií a formátovaním textu.
Potom nasledovala ďalšia náročná
fáza – hľadanie sponzorov a peňazí
potrebných na vydanie knihy. Podarilo sa mu to aj s vlastným dofinancovaním a kniha mohla byť odovzdaná
na spracovanie a vydanie do tla- Ondrej Pevný zo Sedličnej-vpravo
čiarne.
V čase nášho rozhovoru bola kniha ešte len v elektronickej podobe.
Veríme, že v čase vydania Stankovského informátora už bude vytlačená.
Autor ju bude prezentovať 4. novembra pri príležitosti Odhalenia pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Knihu si za cenu 10 h môžete už teraz
rezervovať u autora alebo na obecnom úrade. Kontakty na autora: Slavo
Tomík, Trenčianske Stankovce - Rozvadze 450, email: tomik@azet.sk,
tel.: 0904 308 739.
Ďakujeme autorovi za jeho sprítomnenie histórie a prajeme mu, aby si každý
výtlačok novej knihy O pár týždňov sa vrátime ... našiel svojho čitateľa.
Oľga Šmatláková

SPOMIENKY Z MINULOSTI
Adam Šmatlák – vojak v 1.svetovej vojne
Prvá svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. 7. 1914 do
11. 11. 1918. Slovenskí vojaci v službách monarchie
sa vyznamenali viacerými hrdinstvami a velitelia
o nich hovorili hlavne v superlatívoch. Front prvej
svetovej vojny sa dotýkal okrajovo aj obce Sedličná.
Bol tu zriadený štáb ruských vojakov v dome u Staníkov.
Prvá svetová vojna bola v tom čase najkrvavejším konfliktom v dejinách. Vyžiadala si milión obetí
a mnoho z narukovaných vojakov sa už nikdy nevrátilo domov. Ďalší sa síce vrátili, ale neskôr zomreli na následky zranení, ktoré utrpeli vo vojne.
A všetci ostatní, ktorí sa vrátili a žili ďalej svoje civilné životy si vo svojich pamätiach navždy zachovali spomienky na vojnové
hrôzy, ktoré prežili a hovorili o nich svojim potomkom.
Jedným z tých, ktorí 1.svetovú vojnu prežili a vrátili sa domov, bol náš dedko
Adam Šmatlák zo Sedličnej. Narodil sa 11.8.1894 v Dubnici. Ako čerstvo zasnúbený 20-ročný mladý muž musel 15.10.1914 narukovať do vojny. Z tohto obdobia
pochádza fotografia mladého páru v krojovanom oblečení (ako na sobáš), foto-

grafia samotného dedka vo vojenskej uniforme
a tak isto text z maľby na koni za monarchiu.
Adam Šmatlák narukoval na taliansky front.
U pešej roty slúžil ako kuchár a zásobovač potravín. Celé tri roky sa presúval za frontom vlakom,
koňmo alebo peši cez Záhreb, Belehrad, Sarajevo, Triete, Trento, Belimo, Treviso, Odesu, Kreč
– pri Krečovskom prielive, Krym a Murmanský
záliv. Koncom októbra 1918 prišiel domov na dovolenku z dôvodu naplánovaného sobáša
s Annou Dohňanskou (nar.21.3.1895 v Trenčianskej Turnej). Ten sa konal 3.11.1918 a po ňom sa
už na front nevrátil, lebo vojna sa skončila.
V Trenčíne potom dosluhoval ďalšie tri roky vojenčiny a spolu strávil ako vojak sedem rokov.
Po vojne žil s manželkou a 7 deťmi v Sedličnej. Spolu prežili aj 2.svetovú
vojnu, do ktorej ako vojak slovenskej armády narukoval ich syn Štefan. Až do
konca svojho života sa v spomienkach vracal do obdobia svojej vojenskej služby
počas 1. svetovej vojny. Sedávajúc .na priedomí s fajkou v ústach hovoril o tomto
neľahkom období a my, jeho vnúčatá, sme ho ako malé deti radi počúvali celé
hodiny. Zomrel ako 84-ročný 29.1.1979 krátko po svojej milovanej manželke. Je
pochovaný na cintoríne v Sedličnej.
Slováci, hoc malý národ Európy, sa v uniforme c. a. k. armády (cisárskej a kráľovskej) podieľali na konflikte 1.svetovej vojny v plnej miere. Roky bojovali za
monarchiu a napokon sa tí šťastnejší vrátili do slobodného nového štátu. Česť
pamiatke tých, ktorí na fronte alebo na následky vojnových zranení zomreli.
Anna Navrátilová, Oľga Šmatláková

14

Stankovský informátor

6. ročník Laugaricio gasshuku 2018
Tento medzinárodný karate seminár mal
v podnázve „ To najlepšie z Kanady “. Naše pozvanie totiž prijali šéfinštruktor IOGKF sensei
Tetsuji Nakamura 7. dan a jeho pravá ruka z Family dojo sensei Victor Mangialardo 6. dan. Od
piatku 28. do nedele 30. septembra sme každý
deň štyri hodiny intenzívne trénovali pod ich
vedením. Deti mali jeden a pol hodinové tréningy vždy s jedným zo senseiov a veľmi sa im
páčili. Do budúcnosti chcú cvičenie predlžiť na
dve hodiny. Sensei Victor vo svojich 77 rokoch
bol deťom veľkým vzorom a doniesol im aj

darčeky, ktoré im na konci nedeľného tréningu rozdal. Piati z nás sa v sobotu zúčastnili
skúšky na majstrovský stupeň dan a všetci
úspešne reprezentovali naše Tetsuji dojo, pričom traja z nich sa stali senseimi a tak im gratulujeme. Zúčastnilo sa 86 karatistov z celého
sveta Čile, Nepálu, Kanady, Dánska, Nemecka,
Poľska, Českej republiky a samozrejme najviac
od nás. Už teraz rozbiehame prípravy na 7.
Laugaricio gasshuku 2019, kde prijali pozvanie
sensei Tetsuji Nakamura, ktorý je vždy veľkým
magnetom takejto akcie, jeho prvý zástupca

v IOGKF sensei Ernie Molyeneux 8. dan z Anglicka a druhý zástupca sensei Henrik Larsen
8. dan z Dánska. Chcem sa poďakovať predstaviteľom Obce Trenčianske Stankovce, ktorí nás
finančne podporili, vedeniu ZŠ Jána Lipského
za prepožičané priestory a všetkým spoluorganizátorom, ktorí mi pomáhali, aby táto akcia
čo najlepšie reprezentovala nielen naše Tetsuji
dojo, ale aj našu obec a samozrejme aj celé Slovensko.
sensei Karol Krejčí

Nedajme si vziať radosť...
Schopnosť vnímať svoju vnútornú silu radosti vyvoláva v človeku úctu nielen voči sebe,
ale aj voči iným.
Sme ľudia, ktorí si dokážu nielen pomáhať,
ale aj slovami či svojou sebeckosťou zraňovať.
Jednou z najťažších úloh dnešného človeka je
nachádzať radosť, najmä tú vnútornú.
Narodila som sa ešte v 20. storočí, za čo som
vďačná. Hoci bolo veľa práce, povinností
a ľudia žili skromne, vedeli si život spríjemňovať spevom a častejšie zažívali chvíle obyčajnej
úprimnej ľudskej radosti. Ako deti sme sa vždy
tešili na dlhé zimné večery, kedy sme po ukončení každodennej práce počúvali zážitky, príbehy našich rodičov a starých rodičov a a robili
popri tom aj rôzne huncútstva. V tých časoch
nebolo potrebné užívať žiadne lieky na spanie
ani na trávenie. Náš mozog a žalúdok tak netrpeli ako dnes. Jedla bolo poskromne, viac
boli zaťažované svaly prácou, ktorej bolo dosť.

Ľudia si vážili všetko. Mali radosť najmä z toho,
čo si sami dopestovali a jedlu patrila veľká
úcta. Upevňovanie vzťahov a radosť im prinášal i spev, dodržiavanie a uctievanie tradícií
predkov. V dnešnej dobe naša kultúra a tradície akosi zanikajú. Spievať naše slovenské ľudové piesne je pomaly výsmech. Prehupli sme
sa do doby konzumnej. Strácajú sa hodnoty,
biznisový svet zachvátil náš život. Éra technických výdobytkov tejto doby človeka viac deformuje, ako formuje. Tvorí sa veľké množstvo zákonov, nariadení, máme samé povinnosti
a veľké tlaky zvonka bránia človeku vážiť si samého seba, mať zodpovednosť za to, ako žije.
Vznikajú rôzne závislosti a stresy... Je zložité
nájsť niekoho, kto nás vypočuje a pochopí to,
čo zraňuje našu dušu, čím trpí naše telo. Nedajbože, keď vás rozbolí čo i len zub – treba sa najskôr objednať, až potom budete ošetrený. Úcta
k životu zaniká. Kam tento svet speje? Musíme

začať od seba. Spriateľme sa sami so sebou,
tešme sa z maličkostí, objavme tie božie dary
v sebe, vnímajme čo chce naše srdce, že ono
čaká na radosť z maličkostí, lebo ony sú hnacím
motorom, ktorý mu dáva silu biť. A to naše súčasné ľudské bláznovstvo spočíva v tom, že
ľudia sa snažia nejako zvýrazniť radosť zvonka.
No skutočná radosť je v našom vnútri, keď nás
naplní dar pokoja a my sa úprimne tešíme, že
sme tu a teraz i napriek všetkému zlému, čo nás
obklopuje.
Je tu jeseň, jeseň v prírode. Tešíme sa na jej
dary, ktoré dokáže hojne ponúknuť. Sme jej súčasťou a preto naplno vnímajme aj tento čas.
Určite každý z nás v ňom objaví niečo, čo mu
spraví radosť v jeho žití. Nech preto láska a radosť sú našou veľkou silou v tomto svete.
Zo srdca želám pevné zdravie a veľa radosti
do života.
Vincka Šmatláková
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Jeseň na dedine poklusom klus
Milí čitatelia,
pred niekoľkými dňami sa deti rozlúčili s letným slniečkom na ,,Športovom dni“ na multifunkčnom ihrisku v Rozvadzoch, ktorý im naša Obec
pripravila a kde sa všetky bez rozdielu veku zabavili, zasúťažili si, ale
hlavne prebehli na čerstvom vzduchu. A nielen oni. Vždy je pekné vidieť
úsmev na detských perách, iskru v ich očiach a rumenec na lícach pri
prevzatej motivačnej odmene za podaný športový výkon. Opäť sme sa
teda raz stretli, niečo pekné prežili a pre naše zdravie a zdravie našich
detí urobili.
Súčasné dni sú už iné, rána sú chladnejšie, cestou do školy a škôlky
môžeme pozorovať usilovných pavúkov na bránach ako tkajú siete vyzdobené kvapkami rosy, padnuté gaštany pod stromami vykúkajúce
spod pichľavých obalov, ktorými plníme naše vrecká, aby, keď prídu daždivé dni, sme mali o zábavu ďalej postarané.
Prišla jeseň, tá ktorá farbí lístie do zlata a premaľúva celý sad.
Pani s celou paletou farieb, s ktorými maľuje všetko, čo jej príde pod
ruky, napr. tekvice, z ktorých škôlkari s rodičmi len prednedávnom už
tradične vyrezávali svetlonosov.
Ruku hore, koľkých z vás teší aj tento rok vlastnoručne vyrezaná tekvica pred domom?
V záhradách oťažievajú konáre stromov pod bohatou úrodou ovocia,
vietor sa pohráva s lístím. My, skôr narodení spomíname na to, ako sme
v tomto období púšťali šarkanov. To boli časy... V teplákových bundách
s ovocím zo záhrady v ruke sme brázdili stankovské role. Ktoré? Predsa
tie naše....A uvažujem, čo nám bráni si opäť zašantiť a zaspomínať na
detstvo?

Počas popoludní si vychutnávame zaslúženú kávu na zubatom slniečku, ktoré už skôr zapadá a tak sa snažíme, aby sme čo
najviac času ešte strávili vonku. Spoločne zberáme oriešky,
šípky, trávime voľné chvíle v parku. Ale nielen to. Učíme naše
deti stankovským tradíciám, pokladu našej Obce v detskom folklórom súbore.
Dospelí zase získavame zručnosti v spoločenských tancoch.
Ani na zosnulých nezabúdame. Usilovne sa pripravujeme na nadchádzajúci sviatok, upravujeme hroby, pri ktorých budeme o niekoľko dní
mlčky a s pokorou k životu obdivovať horiace plamienky a spomínať na
roky minulé.
Na inom mieste budeme mať čoskoro možnosť využiť prislúchajúce
občianske práva.
Teda aj naďalej sa môžeme stretávať na spoločných akciách, ktoré
budú hrať všetkými farbami jesene, od tých tmavých, vážnych a dôstojných až po tie najbledšie, veselé a hravé.
Čas nezastavíme, poklusom klus beží ďalej. Rok 2018 sa prehupol do
posledného štvrťroku a pomaly sa blíži ku koncu.
Jeseň nám prináša viacero možností účelne využiť voľný čas pri spoločných kultúrnych aktivitách, porozprávať sa s človekom vedľa nás,
vnímať krásy našej dediny, zjednodušene, príjemne prežiť jej dni v Trenčianskych Stankovciach. Voľbu o tom, že kde, kedy a s kým ponechávam
s dovolením na vašom zvážení. Ponuka je pestrá, taká jesenná, nemyslíte?
Želám vám všetko dobré v zostávajúcich mesiacoch tohto roku.
Veronika Kováčiková

Koncert Detského orchestra ľudových
nástrojov z mesta Jaroslavľ
Dňa 16. júla 2018 koncertoval v našej obci Detský orchester
ľudových nástrojov z ruského mesta Jaroslavľ, s dirigentom Pavlom Sergejevom. Skladby a piesne v ich podaní nás nielen zaujali, ale prispeli k upevňovaniu priateľstva našich slovanských
národov. Koncert sa konal v znamení hesla „DETI ZBLIŽUJÚ“.
Ako jeden z organizátorov chcem touto cestou poďakovať zúčastneným spoluobčanom, nielen dospelým ale i deťom (prítom-

ných 180 divákov) – za vytvorenie slávnostnej atmosféry.
Vedome sme podporili talentované deti.
Osobitne ďakujem JUDr.
Martinovi Markechovi, starostovi obce za morálnu a materiálnu podporu tejto akcie.
Tiež ďakujem Natálii Balanovej (konferans s tlmočením) a
Ing. Petrovi Palkovi za to, že zabezpečil, aby tieto deti vystúpili aj v našej obci.
Obec Trenčianske Stankovce poďakovala listom i Veľvyslanectvu Ruskej federácie v Bratislave (veľvyslancovi A.L. Fedotovi) za umožnenie tohto vystúpenia.
Teším sa s Vami, milí spoluobčania, i na iné podobné koncerty.
Pevne verím, že takéto podujatia vzbudia ešte väčší záujem
najmä detí o kultúru v našej obci.
Mgr. Ladislav Žiško
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15. 7. 2018 do 15. 10. 2018
Zlatý sobáš

Narodilo sa - 8 detí
Do stavu manželského vstúpilo – 10 párov
Prisťahovalo sa – 21 nových občanov
Odsťahovalo sa – 13občanov
Navždy nás opustili - 4 občania

Krásne životné jubileum – 50 rokov spoločného života oslávili manželia Ján a Helena Ševčíkoví z časti obce Veľké Stankovce.
Blahoželáme a do ďalších rokov spoločného života želáme predovšetkým zdravie a rodinnú pohodu.

Obec Trenianske Stankovce a ZPOZ pri OZ Trenianske Stankovce
Vás pozývajú

v nede u

28.októbra 2018 o 1400hod.

pri príležitosti

na

Pamiatky zosnulých

PIETNU SPOMIENKU

v Dome smútku na cintoríne v Trenianskych Stankovciach

Spolo ná ú as obyvate ov našej obce bude vyjadrením úcty k tým,
ktorí nás navždy opustili ...

Knižnica informuje Jahodová tiramisu
Použijem slová zo známej slovenskej piesne “Odišlo leto, more je
roláda
v diali ,slnečných lúčov už sa nám máli, dozrelo víno ,už je tu jeseň...“
a je to presne tak. Ešte včera bolo na kúpalisku počuť výskot šarvancov,
dnes je už osirelé, pusté. Začal nový školský rok a s ním kolobeh povinností nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Dni sa skracujú, už sa nedá
byť vonku tak dlho ako sme boli zvyknutí cez leto. Chladný vetrík je síce
dobrý na púšťanie šarkanov, ale priznajme si, že viacerí radšej sledujeme
ako ten vetrík zhadzuje zo stromov listy, spoza okna, zababušení v deke
so šálkou niečoho teplého a možno aj s dobrou knihou z našej knižnice.
Aby ste vedeli, ktorú knihu si k tej šálke a deke máte vybrať ponúkam
Vám aspoň malú ochutnávku.
K. GILLEROVÁ - Hra na milovanie, F.BACKMAN - Tu žila Britt - Marie,
C.GOHLKEOVÁ - Zachráňte Amelie, S.Fitzek - Pasažier 23, M.J. ARLIDGE
- Hra na mačku a myš, M. Ďuranová - City bokom, A.MORNŠTAJNOVÁ Hotýlek, A.MACHO – Gerda - Príbeh veľryby, J.KINNEY- Denník odvážneho bojka 12 Rodinný výlet, J.BURTONOVÁ Miniaturista a Múza, E.VALMORBIDA - Madona z hor a mnoho ďalších.
Silvia Justusová

KOMINÁRSTVO

Trenčianske Stankovce
Tel: 0905 600 254 e-mail:mirdur@centrum.sk
- čistenie a kontrolu komínov
- potvrdenie o vykonaní čistenia komína
- vložkovanie komínov
- frézovanie komínov a dechtu
- výstavbu viacvrstvových komínov
- rekonštrukciu komínov
- odborné poradenstvo

Recept Emy Kulačíkovej, ktorý sa počas Obecného dňa 2018 v súťaži o
Najlepšiu roládu umiestnil na 2. mieste
Suroviny:
Cesto: 6 vajec, 3 PL hladká múka, 2 PL polohrubá múka, 1 PL Solamyl,
6 PL pr. cukor, 0,5 bal. prášok do pečiva (PDP), štipka soli
Krém: 500 g mascarpone, 250 ml smotany na šľahanie + 1 stužovač,
3 PL pr. cukor, piškóty, 1 šálka silnej kávy, griotka alebo mandľový likér,
jahody
Postup:
Najskôr si uvaríme silnú kávu, necháme
vychladnúť, pridáme do nej 0,5 dcl griotky
(mandľového likéru). So štipkou soli vyšľaháme tuhý sneh, postupne zašľahávame cukor a po jednom žĺtky. Zľahka zapracujeme preosiatu múku s PDP a Solamyl.
Cesto vylejeme na plech, vystlaný papierom a pečieme pri teplote 200o
C doružova. Po upečení necháme mierne vychladnúť.
Smotanu na šľahanie so stužovačom vyšľaháme dotuha, pridáme mascarpone, cukor a zľahka spolu spojíme v jednoliaty krém. Väčšiu časť
krému natrieme na upečený plát. Piškóty namočené v káve začneme
ukladať vedľa seba z dlhšej strany plátu (vyjdú asi 2-3 rady), na piškóty
poukladáme polovice jahôd a pevne zvinieme. Potrieme zvyšným krémom, posypeme zľahka preosiatym kakaom a zdobíme podľa vlastnej
fantázie.
Dobrú chuť želá Ema Kulačíková

Stankovský informátor - č. 3/2018. Vydáva Obecný úrad Trenčianske Stankovce. Redakčná rada: PaedDr. Oľga Šmatláková (šéfredaktor),
Mgr. Darina Sýkorová, Mgr. Lenka Ďuďáková, p. Anna Navrátilová, p. Ľubica Mikulášová, Mgr. Ľubica Ďurišová, p. Drahoslava Zemánková.
Grafická úprava a tlač: DUO PRINT, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Registácia: OÚ Trenčín, referát kultúry č. 96/14323-PT1. Náklad: 1200 ks. Cena: zadarmo.

