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Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška,
tešíme sa na Ježiška.

Vážení spoluobčania!
Radostné slávenie VIANOČNÝCH sviatkov
v rodinnom kruhu i v obecnom spoločenstve, veselého
Silvestra a v Novom roku 2019 veľa šťastných
a úspešných dní prežitých v zdraví a pohode Vám
všetkým želá
Obec Trenčianske Stankovce

Vianočný koncert – 13. ročník
V tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018 sa
v Spoločenskom dome o 14. hod začal 13.ročník
tradičného Vianočného koncertu pripravený
Obcou Trenčianske Stankovce v spolupráci
s kultúrnou komisiou.
Koncert otvorila a moderovala Silvia Justusová. Po jej úvodnom slove sa na pódiu ako účin-

kujúci vystriedali Detský folklórny súbor žiakov
MŠ, FS Rozvadžan - muži a Trenčianska dvanástka.
Všetky vystúpenia sa obecenstvu páčili a odmeňovalo ich bohatým potleskom. Záverečnou piesňou koncertu bola koleda Tichá noc, svätá noc.
Sprievodnými podujatiami Vianočného koncertu boli podávanie punču, burza žiakov ZŠ;

predaj oblátok, sladkého a slaného vianočného
pečiva a predaj dekorácií.
Ďakujeme účinkujúcim za ich vystúpenia,
publiku za účasť a pozorné sledovanie programu a organizátorom za prípravu.
Oľga Šmatláková

15. decembra 2018 sme pri 8-mom ročníku
vianočného koncertu mali možnosť započúvať
sa do duchovných i ľudových piesní v podaní
sólistov Veľkého zboru Donských kozákov.
Po turné vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku zavítal tento spevácky zbor aj na Slovensko. Koncert v našej obci patril spolu s vystúpením v Bratislave, medzi dva vianočné
koncerty, ktoré absolvovali.
Po úvodnej piesni vzácnych hostí v evanjelickom kostole privítala domáca pani farárka

Jarmila Petrulová. Slovami básne z vlastnej
tvorby všetkých prítomných pozdravil pán
Pavol Múdry. Koncert sprievodným slovom uvádzala Valerie Houdjakov, manželka Petja Houdjakova umeleckého vedúceho Veľkého zboru
Donských kozákov.
Mali sme možnosť započúvať sa do pravoslávnych duchovných piesní, ktoré nám priblížili krásu mužského spevu pravoslávnej liturgie, pri ktorej sa nepoužíva sprievodný nástroj.
Taktiež sme mali možnosť započúvať sa aj do

pokračovanie na 8. strane

Vianočný koncert donských kozákov
v evanjelickom kostole

2

Stankovský informátor

Vážení občania Trenčianskych Stankoviec,
dňa 10. novembra 2018 sa konali na Slovensku voľby do samosprávy obcí.
Ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie vo svojej obci, či meste určite sledovali s napätím, aké budú konečné výsledky. Myslím si, že tomu nebolo inak ani v našej
obci.
Pokiaľ ide o výsledky volieb na starostu, musím sa priznať, že som očakával oveľa tesnejší výsledok. Chcem sa všetkým voličom, ktorí mi dali hlas
veľmi pekne poďakovať. Tento výsledok je pre mňa jednak dôkaz toho, že sa
spravilo za končiace sa volebné obdobie veľa dobrých vecí, ktoré prispeli k
zvýšeniu komfortu života v našej obci. Zároveň je pre mňa tento volebný výsledok veľkým záväzkom ale aj pozitívnou energiou do ďalšej práce.
Pokiaľ ide o právo byť volený za poslanca obecného zastupiteľstva, oproti
minulým voľbám poklesol zo strany občanov našej obce záujem o post poslanca obecného zastupiteľstva, pričom o deväť miest v zastupiteľskom zbore
sa uchádzalo len 13 ľudí. Čo je však zaujímavé, že šiesti doterajší poslanci,
ktorí sa opätovne uchádzali o post poslanca obecného zastupiteľstva, boli
znovu zvolení. Ľudia im opäť dali dôveru, čo je podľa môjho názoru dôkazom
toho, že sú s ich prácou poslanca obecného zastupiteľstva spokojní. Okrem
nich boli zvolení traja noví poslanci, ktorí môžu priniesť do fungovania obce
nové myšlienky a nápady a byť tak pozitívnym prínosom pre našu obec. Veľmi
ma potešilo aj to, že k volebným urnám prišlo viac ľudí ako pred štyrmi rokmi.
Je dôležité, aby ľudia využili svoje volebné právo a vyjadrili tak svoj názor na
dianie v obci.
Práca v každej obci by mala byť založená predovšetkým na dobrej spolupráci poslancov obecného zastupiteľstva so starostom. Ako som už veľakrát
uviedol, bez tejto spolupráce sa obec namiesto pokroku vráti späť, čo si nepraje asi žiadny občan našej obce. Pevne verím, že občania si zvolili do vedúcich funkcii našej obce dobre a predovšetkým, že si zvolili kandidátov, ktorí
budú robiť pre túto obec a nie takých, ktorí uprednostňujú svoje vlastné zá-

ujmy pred záujmami tejto obce. Novému obecnému zastupiteľstvu prajem
veľa dobrých rozhodnutí a dúfam, že naše spoločné fungovanie prinesie
dobré výsledky. Máme pred sebou veľmi veľa práce.
Odchádzajúcim poslancom sa chcem poďakovať za ich službu pre obec a
občanov Trenčianskych Stankoviec. Osobitne by som však chcel poďakovať
pani Ing. Eve Beňovičovej, ktorá pôsobila v samospráve 24 rokov, či už ako
poslankyňa obecného zastupiteľstva, alebo dlhoročná starostka našej obce.
Vyslovujem jej veľkú vďaku za to, čo pre obec Trenčianske Stankovce urobila.
Ešte si dovolím uviesť pár viet o tom, na čom sa v obci momentálne pracuje. V súčasnosti prebieha výstavba lávky cez Sedličanský potok v časti obce
Sedličná (popri premostení na ceste III/1878), úspešne sa realizuje rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, ktorá by mala byť podľa plánu ukončená v marci
roku 2019. Pozitívnou správou je, že obci bola konečne schválená európska
dotácia na rozšírenie kapacity materskej školy v max. výške 360 905,50 EUR.
Momentálne pripravujeme podklady pre spustenie verejného obstarávania
na výber zhotoviteľa diela – novej budovy materskej školy, ktorá umožní vytvoriť 22 nových miest pre deti. Vzhľadom na zložitý systém verejného obstarávania ako aj kontrol zo strany štátu, odhadujem, že by sa s výstavbou
novej budovy mohlo začať približne v júli až auguste roku 2019, pričom pri
takomto scenári by mohla byť stavba ukončená do polovice roka 2020.
Na záver by som vám chcel všetkým zaželať, aby ste nadchádzajúce vianočné sviatky prežili v kruhu svojich blízkych a drahých v zdraví, pokoji, radosti a do Nového roka 2019 si spoločne poprajme, aby vzťahy medzi všetkými obyvateľmi našej obce boli priateľské, úprimné a nech sa stretávame na
čo najviac spoločenských akciách.
Váš starosta Martin Markech

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 Trenčianske Stankovce
Okrsok č.1
886
468
466
452
Počet hlasov
Poradie jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
Okrsok č.1
Markech Martin, JUDr.
429
Poruban Martin, Ing.
37
Počet hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Okrsok č.1
Tomík Patrik
255
Križan Jaroslav, Bc.
233
Kudla Martin, Ing., PhD.
252
Šmatláková Oľga, PaedDr.
268
Mojžiš Jozef, Ing.
240
Kadák Jozef, Ing.
171
Pevný Dušan
161
Beňovič Matúš, Ing.
181
Justus Peter
137
Počet hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ
Okrsok č.1
Ľahký Miroslav
119
Sliva Tomáš
144
Kičková Lenka
95
Bartišek Marián
90
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasovacích lístkov pre starostu
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

Okrsok č.2
1040
590
579
575

Okrsok č.3
806
509
506
484

Spolu hlasy
2732
1567
1551
1511

účasť v %

Okrsok č.2
525
54

Okrsok č.3
465
41

Spolu hlasy
1419
132

%
91,49
8,51

Okrsok č.2
342
273
291
318
310
264
267
216
159

Okrsok č.3
395
376
319
261
222
178
152
154
234

Spolu hlasy
992
882
862
847
772
613
580
551
530

%
65,65
58,37
57,05
56,06
51,09
40,57
38,39
36,47
35,08

Okrsok č.2
192
194
135
122

Okrsok č.3
155
120
176
94

Spolu hlasy
466
458
406
306

%
30,84
30,31
26,87
20,25

57,36
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
21. 11. 2018 (ustanovujúce OZ):
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach podľa • Berie na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce;
§ 15 Zákona o obecnom zriadení:
- predloženú správu mandátovej komisie.
• Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov:
• Konštatuje:
Ing. Martin Kudla, PhD., Peter Justus, Patrik Tomík.
- že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného
• Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie
predpísaný sľub.
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom • Poveruje podľa § 12 ods.2,3,5 a 6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslankyňu
predpísaného sľubu;
- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu
PaedDr. Oľgu Šmatlákovú za podmienok v citovaných
obecného zastupiteľstva.
ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Dňa 26. 11. 2018
OZ schvaľuje
o nájme uzatvorenej dňa 14.9.2011, ktorej predmetom je
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
prenájom objektu Oddychového centra v Rozvadzoch, súpisné
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 26.9.2018 a 21.11.2018.
číslo 525 v členení reštaurácia, ubytovacia časť a zimná
• Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 - zvýšenie kapitálových
záhrada, dohodou ku dňu 31. 2. 2018.
• Písomnú ponuku spoločnosti STLF a.s. zo dňa 3.10.2018,
výdavkov v celkovej sume 15.680 h.
doručený na Obecný úrad Trenčianske Stankovce dňa
• Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie
8.10.2018, na predaj nehnuteľností:
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2018.
• Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok - Parcela registra „C“, parcelné číslo 245/19 – orná pôda
o výmere 28 721 m2, k. ú. Rozvadze, zapísaného na liste
2017/2018 predloženú ZŠ J. Lipského s materskou školou
vlastníctva č. 726.
Trenčianske Stankovce 405.
• VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na - Parcela registra „C“, parcelné číslo 246/4 – trvalý trávnatý
porast o výmere 1 279 m2, k. ú. Rozvadze, zapísaného na liste
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
vlastníctva č. 726 v celkovej hodnote 120 000 Eur s DPH.
pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
súkromným zriaďovateľom materských škôl na kalendárny rok OZ neschvaľuje:
• Ukončenie nájmu objektu Oddychového centra v Rozvadzoch,
2019 s účinnosťou od 1.1.2019.
súpisné číslo 525 v členení reštaurácia, ubytovacia časť a zimná
• Každému poslancovi obecného zastupiteľstva pri ukončení
záhrada dohodou ku dňu 31.12.2018.
volebného obdobia 2014 – 2018 za každý rok pôsobenia
OZ konštatuje:
v obecnom zastupiteľstve odmenu vo výške 50 h/ rok.
• Že na základe verejnej obchodnej súťaže bude Obec
• Kúpu pozemkov od spoločnosti STLF:
Trenčianske Stankovce súťažiť nového nájomcu nebytových
- Parcela registra „C“, parcelné číslo 245/19 – orná pôda
priestoroch Oddychového centra v Rozvadzoch. V prípade, že
o výmere 28 721 m2, k.ú. Rozvadze, zapísaného na liste
sa vysúťaží nový nájomca nebytových priestoroch
vlastníctva č. 726
Oddychového centra v Rozvadzoch skôr, ako uplynie doba
- Parcela registra „C“, parcelné číslo 246/4 – trvalý trávnatý
nájmu podľa Čl. IV odstavec 1 Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa
porast o výmere 1 279 m2, k.ú. Rozvadze, zapísaného na liste
14.9.2011, je prípustné, aby sa doterajší nájom so spoločnosťou
vlastníctva č. 726 za celkovú sumu 120 000 h s DPH.
STLF ukončil dohodou ešte pred uplynutím v zmluve
V kúpnej zmluve bude dohodnuté, že úhrada zo strany obce
dohodnutej doby nájmu.
ako kupujúceho bude uskutočnená až v roku 2019.
OZ poveruje:
OZ berie na vedomie:
• Poverenie starostu obce výkonom funkcie zástupcu starostu • Sobášiacich poslancov pre volebné obdobie r. 2018 - 2022:
1. PaedDr. Šmatláková Oľga
pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 poslanca Ing. Martina
2. Justus Peter
Kudlu PhD.
• Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9. OZ rozhoduje:
• Podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
2018.
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
• Informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov
starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 320/2018
v časti prijatých dotácií.
Z. z. o zvýšení platu starostu určeného podľa § 3 ods. 1
• Informáciu o zmene rozpočtu v kompetencii starostu.
uvedeného zákona o 35 %, a to s účinnosťou od 1.12.2018.
• Žiadosť spoločnosti STLF zo dňa 3.10.2018 o ukončenie Zmluvy

Vážení spoluobčania!
V mene všetkých poslancov sa Vám chcem poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili odovzdaním hlasu v tohtoročných komunálnych
voľbách. Veríme, že počas nasledujúcich štyroch rokov sa nám v spolupráci so starostom obce a s Vašou podporou bude dariť pokračovať v budovaní
a rozvíjaní našej obce tak, aby sa nám v nej všetkým dobre žilo.
Oľga Šmatláková
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Vianoce

Láska v nás...

K Vianociam patria darčeky. Aj drobnosť vie potešiť. Iste sú takí, ktorých potešili
darčeky. Sú aj takí, ktorým to je ľahostajné. A sú aj takí, ktorí si nedávajú darčeky. Sme
tu však preto, aby sme si uvedomili, prežili a Bohu poďakovali za veľký dar, ktorý nám
dnes Boh dáva. Vianoce sú totižto o tom, že každý človek je obdarovaný, každý jeden.
Prorok Izaiáš to vyjadruje slovami: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je
syn.“ Daný, čiže darovaný a nám je daný. „Daný nám“ – teda pre nás je tento dar. Tak
to oznámili aj anjeli pastierom ako to píše evanjelista Lukáš: „Nebojte sa! Zvestujem
vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“
„Dnes sa vám“. Teda je to dar, ktorý je nám daný. To „nám“ sa týka každého jedného z
nás.
Evanjelista opisuje, že aj nebo sa raduje: „A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle“. Nebo sa teší a raduje z tohto daru, ktorý vlastne dostáva
zem.
A k tejto radosti a oslave Boha sme pozvaní aj my. Aj my máme Bohu ďakovať za
tento dar jeho Syna a nášho Spasiteľa, máme ho aj my oslavovať a zvelebovať a pripojiť
sa k anjelským zástupom a vytvoriť jednotu medzi nebom a zemou, jednotu, ktorú aj
Boží syn priniesol, lebo v sebe spojil „nebo so zemou“.
Ako sa opravdivo radovať z tohto daru? Kedy sa vlastne človek raduje z daru? Raduje sa vtedy, keď pochopí, aký má dar pre neho význam, keď spozná jeho hodnotu,
jeho dôležitosť pre seba. Ak to nespozná, tak potom aj ten najcennejší dar mu neprinesie radosť. Nezáleží preto, koľko darček stál, ak človek v ňom nevidí hodnotu pre
seba, tak mu je nanič.
Vo viere vidíme, že Boh nám dáva všetko, ako píše sv. Pavol v liste Efezanom „Nech
je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Niet ničoho lepšieho, cennejšieho,
čo by sme mohli od Boha dostať. Nič lepšie a hodnotnejšie už nikdy ľudstvo nedostane.
V Kristovi nám totiž Boh zjavuje a dáva seba samého. V liste Hebrejom čítame: „On je
odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom“
(Hebr 1, 3).
Myslím, že by sme mohli slová sv. Augustína, ktorý kontemploval tajomstvo Eucharistie, trochu zmeniť a preniesť aj na tajomstvo Narodenia Pána a spolu s ním volať:
„Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať nemohol, hoci si vševediaci, viac si nám dať
nevedel, hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal, ako keď si nám poslal
svojho syna za Spasiteľa.“
Teda, ak na zemi čosi čakáme, čosi veľké, niet ničoho, ako je práve Ježiš Kristus,
Boží syn, pravý Boh a pravý človek. On je dar, ktorý zostáva navždy; je Emanuel – Boh
s nami. Nie je na jeden večer, na mesiac, na rok, ale na celý život. A viera nám hovorí aj
o jeho dôležitosti a potrebnosti pre náš život: „Ja som vinič, vy ste ratolesti: Kto ostáva
vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“(Jn 14, 6).
Tento dar treba využiť, neodložiť, ale žiť z neho. Z neho máme žiť! Čítaním a počúvaním jeho slova, modlitbou, sviatosťami, Eucharistiou. Môžeme využívať tento dar.
A Ježiš nás premieňa, aby sme sa aj my mohli stať darom pre neho a pre druhých.
A to je ovocie, to je posolstvo Vianoc, aby sme aj my sa stali darom. Aby ľudia raz mohli
o nás povedať: tento človek bol darom pre mňa.
Dvaja priatelia sa nemohli dosýta napozerať na drahokamy v klenotníctve. Žasli
nad ich jasom a žiarou. Zrazu sa však zarazili. Pred nimi ležal obyčajný kameň, matný
a bez lesku. Preto sa spýtali klenotníka, čo tam robí. Klenotník sa usmial a povedal:
„Vezmite si tento kameň na pár okamihov do ruky". Jeden z nich ho vzal do ruky, zatvoril a keď sa ruka o niečo neskôr otvorila, žiaril tento predtým matný kameň v nádherných farbách. „To je opál, on potrebuje len dotyk s teplou rukou a už ukazuje svoje
farby a svoj lesk. V teple sa ticho zapáli jeho svetlo", odhalil odborník toto tajomstvo.
My máme byť tými rukami, ktoré sa budú dotýkať ľudí okolo nás, aby sme v nich
teplom lásky, záujmu, pochopenia, zapálili svetlo. Koľko je medzi nami takých, ktorí
potrebujú len dotyk teplej ruky, milé slovo, malú láskavosť, zúčastnený pohľad, malú
pomoc, záujem a pochopenie, aby zažiarili v svetle, aby ožili. Vtedy sme darom pre
druhých, keď aj my v nich zapálime svetlo života.
Otvorme vo viere svoje srdcia, aby sme privítali tento najväčší dar, Božieho syna
a Spasiteľa sveta, aby nás mohol naplniť svojou láskou, pokojom a svetlom, aby sme
sa aj my potom mohli stať darom a zapaľovať aj iných k životu.
Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych a všetko dobré v
Novom roku!
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti

Teplo domova. Dve slová, ktoré pre všetkých bez rozdielu veku, vyznania, spoločenského postavenia znamenajú tak veľa. V mysli sa nám
vynorí obraz z našich detských čias. Vidíme rodinnú pohodu v prípravách vianočných sviatkov a ich celý priebeh. V teple domova máme vložených našich blízkych členov rodiny, ktorí s nami sú, alebo už na nich
iba spomíname. Každý jeden z nás si nesieme v sebe túžbu po spoločenstve s blízkymi ľuďmi. S tými, ktorých milujeme a ktorí milujú nás.
Chceme s nimi vo svojich domácnostiach vytvoriť atmosféru, kde cítiť
harmóniu, pokoj, lásku, nádej i radosť. Schádza sa celá rodina, aby spoločne slávila vianočné sviatky. Stretneme sa s tými, ktorých sme už
dávno nevideli, vrátia sa deti, vnúčatá zo zahraničia, alebo my ideme
na návštevu k nim. Pravdou však je, že nie každému je dané prežiť tieto
vianočné sviatky v kruhu blízkych. Verím, že každý má pri sebe niekoho
a nie je sám.
Práve obsah Vianoc nás upozorňuje na to, že nikto nie je sám. Narodený Pán Ježiš prichádza do každej rodiny, aby sme sa mohli potešiť,
prijať nádej, že nie sme opustení. Prijať pokoj, že Jemu na nás záleží. Prijať radosť, že aj nám sa narodil Syn Boží. Veľmi to potrebujeme precítiť.
Nielen deti potrebujú precítiť, že sú s láskou zapísané v srdci svojich rodičov. Aj ostatní ľudia potrebujeme cítiť, že sme so záujmom a láskou zapísaní v srdci svojho nebeského Otca. Narodenie Ježiša Krista je prejavom a realizovaním veľkej Božej lásky a Božieho záujmu o nás ľudí.
Veľkosť vianočnej udalosti spočíva práve v tom, že Syn Boží sa stal
človekom. Človekom pre nás, človekom, ktorý nás chápe a vie nám pomôcť. On, ktorý sa stal človekom, nám chce pomôcť, aby sa každý z nás
tal človekom pre druhého. Vyzývajú nás k tomu aj slová z Biblie: „Vaša
dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ Stať sa človekom- to je krásny vianočný program, ktorý má dosah na celý život- v pomoci a dobrom slove tým, ktorí sú pre nás darom od Boha a pre ktorých
sa my stávame veľkým darom.
Kto je zdravý a úspešný, tomu je ľahké aj sa radovať. Ale tieto sviatky
sú pre mnohých spojené s bolesťou, smútkom, samotou. Ťažké choroby,
odchod blízkych, predčasná smrť blízkeho. Nehody, úrazy, havárie, tragédie s trvalými následkami, prírodné katastrofy....aj pre takto skúšaných ľudí platia biblické slová: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem:
radujte sa!“? Môže sa nám zdať skoro neľudské hovoriť tým, ktorí cítia
ťarchu bolestných udalostí, aby sa radovali. Ale tieto slová napísal apoštol Pavol Filipským kresťanom z väzenia, kedy nevedel, či nebude kvôli
viere v Boha odsúdený. Za týchto okolností napísal: „Radujte sa v Pánovi
vždy! Opakujem: radujte sa!“ To je situácia podobná tej, v ktorej sú dnes
mnohí trpiaci, zarmútení ľudia.
Tieto slová napísal apoštol nie ako fanatik, ale ako človek, ktorý vie,
čo hovorí. Slová „v Pánovi“ rozširujú obzor. Je tu nielen tragédia a bolesť,
ale je tu Pán, a tým sa všetko mení. Je tu Pán, ktorý pozná tvoju bolesť.
Už v tom je útecha, že nie si zabudnutý, ale naopak, že si hlboko pochopený. Nikto ťa nemôže tak dôkladne pochopiť ako On, Boží Syn. On je zároveň Pánom budúcnosti. Život nie je tragédia, ale dar. Boh pozná pokračovanie, On tvorí pokračovanie. Pokračovanie už v tomto živote a pokračovanie vo večnosti. Vzácne sú jeho slová: „Z mojej ruky ich nikto nevytrhne.“ Predstav si, že si mocne chránený v jeho rukách, a ak ty chceš
v tejto ochrane zostať, nikto ťa nemôže z jeho rúk vytrhnúť. Ak túto istotu
prežiješ, môžeš sa radovať, radovať sa v Pánovi. Radovať sa nie z bolesti
a rany, ktorá ťa postihla, ale radovať sa z toho, že ťa On, tvoj Pán, drží vo
svojej ochrane a láske a nikdy, za žiadnych okolností sa ťa nevzdá.
Prajem Vám sviatky naplnené teplom domova, zdravím, pokojom
a radosťou, ktorá má svoj základ v Pánovi, ktorý nám je vždy blízko.
Nech je tak aj v novom roku 2019 pri Vás a Vašich blízkych.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Odhalenie pamätníka
Vojnová tragédia navždy vzala nenávratne
synov, mužov a otcov v najlepších rokoch a pre
ich pozostalých zostali už iba nezabudnuteľné
spomienky. Obetovali mladé životy pre lepší zajtrajšok svojich rodín, detí a celého Slovenska.
V nedeľu 4. novembra sme sa zišli, aby sme odhalením pamätníka vzdali česť a úctu naším spoluobčanom, ktorí bojovali v I. a II. svetovej vojne.
Po slávnostnom príhovore starostu obce
Martina Markecha, predniesli svoje myšlienky
aj predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslav Baška, cirkevní hodnostári- farárka e.c.a.v. Jarmila Petrulová, katolícky farár
Viliam Chrastina, predstaviteľka židovskej náboženskej obce p. Hodálová, generálmajor vo
výslužbe Svetozár Naďovič a v neposlednom
rade aj autor diela akademický sochár Igor
Mosný. Slávnostú atmosféru dopĺňal spevokol
Jednoty dôchodcov, prednes básne v podaní

žiačky 9teho ročníka Základnej školy Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach Emy
Trnavskej, hudobné zoskupenie Lazarovci a folklórny súbor Rozvadžan. Po slávnostnom odhalení sa konala výstava spojená s prednáškovou
časťou v sobášnej sieni Obecného úradu, kde sa
nachádzali exponáty z obdobia I. a II. svetovej
vojny zapožičané z Trenčianskeho múzea. Prednáška sa skladala z dvoch častí. O I. svetovej
vojne pútavo a zanietene prednášal zamestnanec Trenčianskeho múzea Libor Bernát a o II.
svetovej vojne Svetozár Naďovič. Tí, ktorí sa na
výstave zdržali až do zotmenia si mohli medzi
prvými pozrieť osvetlenie pamätníka,ktoré znásobovalo jeho majestátnosť.
Chcem veriť, že tento pamätník bude pripomienkou všetkých obetí, ktoré bojovali za mňa
aj za Vás. Pripomienkou, že naši občania hrdinsky obetovali to najcennejšie-svoj život. Bude

mementom pre ďalšie generácie, kultúrnym dedičstvom s nevyčísliteľnou morálnou hodnotou. Pripomienkou,že zlo plodí vždy len zlo. Tak
si pripomínajme a nezabúdajme, majme vždy
na pamäti, že obete, ktoré priniesli aj naši spoluobčania, neboli nadarmo.
Silvia Justusová

Daňové a poplatkové povinnosti v roku 2019
Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom rozhodnutím, ktoré im
bude doručené do vlastných rúk a voči ktorému je možné do 15 dní
podať odvolanie alebo námietku. Splatnosť dane a poplatku je najneskôr do uplynutia ďalších 15 dní a to bankovým prevodom, poštovou
poukážkou. Podklady pre platbu dane bezhotovostne sú uvedené sú uvedené v rozhodnutí a kvôli správnej identifikácii platby je potrebné ich
dôsledne a bezchybne uviesť variabilný symbol platby.
Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je podané priznanie k dani, ktoré sa podáva do 31. januára 2019 iba ak došlo k zmene
vlastníctva (kúpa, predaj darovanie.) Povinnosť podať priznanie má
osoba , u ktorej došlo k úbytku nehnuteľností, ako aj osoba, ktorá nehnuteľnosť nadobudla. Tí občania, ktorým sa vlastníctvo nehnuteľností
k 1.1.2019 oproti minulému obdobiu nezmenilo, priznanie k dani nepodávajú. U dani z nehnuteľnosti sa neprihliada k zmenám, ku ktorým dochádza v priebehu roka, rozhodujúci je stav k 1. januáru. Jedinou výnimkou je získanie majetku dedením alebo vydražením, kedy je nový
vlastník povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.
Daň za psa je vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností v jednom
rozhodnutí a platia pre ňu rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o lehoty a
spôsob úhrady. Treba však upozorniť, že v zmysle platných právnych
predpisov zmenu vlastníctva (držania) psa je treba nahlásiť na
správu daní a poplatkov do 30 dní od zmeny, aj keď k nej došlo kedykoľvek v priebehu roka. Toto ustanovenie je zo strany občanov

často porušované a spôsobuje to značné problémy a nedorozumenia
pri vyrubovaní dane. Ohlásenie zmeny držania psa po uplynutí 30
dní obec nemôže akceptovať a dodatočne zohľadniť vo vyrubenej
daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálne odpady platia osoby, ktoré majú v obci
trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt) a osoby s oprávnením užívať nehnuteľnosť na území obce, aj keď tu evidovaný pobyt nemajú (podnikatelia, majitelia víkendových domov a bytov ale aj občania, ktorí tu bývajú na základe nájomného vzťahu či už v byte alebo v rodinnom dome).
Rovnako ako vyššie uvedené dane, aj poplatok za odpad sa platí na
základe doručeného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Aj v roku 2019 môže obec poskytnúť zľavu poplatku za komunálny
odpad:
• osobám, ktoré sa viac ako 90 dní v roku nezdržiavajú na území obce
na základe hodnoverných dokladov, preukazujúcich túto skutočnosť;
• držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutým na základe písomnej žiadosti a fotokópie preukazu s ŤZP. Žiadosť podávajú len tí občania, ktorým bol preukaz ZŤP vydaný v roku 2018.
O poskytnutie zľavy treba písomne požiadať najneskôr do konca januára
2019.
Zuzanna Tanáčová
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...takto plynul čas v škole
Advent – čas, v ktorom sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku.
Čas, kedy myslíme na svojich blízkych, pripravujeme svoje domovy na
pokojné prežitie Vianoc, na obdobie, ktoré milujú nielen deti. My toto
obdobie prežívame veľmi intenzívne, veď detí máme plnú školu. Spoločne si vyzdobujeme triedy, chodby, okná, pečieme medovníčky, oblátky, chystáme pozdravy a aranžmány v rámci tvorivých dielní a projektov, počúvame a spievame koledy, nacvičujeme piesne, básne a vystúpenia na Vianočnú besiedku. Rozprávame sa o zvykoch a tradíciách v našich
rodinách, porovnávame ich s inými krajinami.
Počas Vianoc zvykneme bilancovať, hodnotiť uplynulé obdobie. Dovoľte aj nám sa zamyslieť nad uplynulým časom a predstaviť Vám najzaujímavejšie akcie, ktoré sme spoločne prežívali v škole:
• Začiatkom októbra 2018 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili celodennej
športovej akcie zameranej na testovanie pohybových predpokladov.
Počas športovej olympiády museli jednotlivci absolvovať deväť disciplín,
napr. kotúľať 3 lopty po určenej dráhe, vydržať v závese na hrazde nadhmatom, skákať do diaľky z miesta, zacvičiť zostavu s gymnastickou
tyčou, prebehnúť 4x desať metrov či zahrať sa vlajkovú naháňačku. Za
úspešné zvládnutie každej disciplíny si žiaci na každom stanovišti, kde
nám výborne pomáhali naše šikovné deviatačky, priebežne zberali samolepky na osobnú olympijskú kartu. Za snahu a výborné športové výkony získal žiak čokoládovú medailu. Medzi deťmi sme objavili mnoho
športových talentov a spoločne sme strávili dopoludnie plné aktívneho
pohybu.
Mgr. Balajová
• Súťaž o najkrajšie jabĺčko - 10. októbra sa v našej škole uskutočnila súťaž o „Najkrajšie jabĺčko“. Žiaci prvého a druhého stupňa doniesli do školy 70 najkrajších jabĺčok rôznych odrôd zo svojich záhrad.
V škole sme ich vystavili a ostatní žiaci a zamestnanci našej školy mohli
zahlasovať. Hlasovania sa zúčastnilo 245 žiakov a zamestnancov školy,
ktorí rozhodli o nasledovnom poradí výhercov:
1. Michal Petro
2. Alžbetka Hudecová
3. Tomáš Straka
V „susedstve“ so súťažnými jabĺčkami sa tiež konala výstava Dary záhrad, na ktorú mohli žiaci priniesť ďalšie plody a výpestky zo svojej záhrady. Výstavy sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí priniesli plody rôznych veľkostí, tvarov a farieb.
• Svetlonos v ŠKD - prvý októbrový piatok v ŠKD sa niesol v tradícii
zhotovovania „svetlonosov“. Deti spolu so svojimi rodičmi spoločne vyrezávali strašidielka z tekvíc, ktoré pani vychovávateľka vlastnoručne
vypestovala.
• Drony v škole - 11. októbra sa žiaci 3. B a 4. B zúčastnili akcie
"Drony v škole", ktorú zorganizovala Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.
V rámci tejto akcie získali krásne 2. miesto v súťaži "Oko regiónu".
• Dopravno-preventívna akcia a rozdávanie smajlíkov - policajti
z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne spolu so žiakmi 4. A z našej základnej školy vykonali dopravno-preventívnu akciu za účelom pozitívneho
ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie. Aktivita sa uskutočnila na
priechode pre chodcov v blízkosti školy. Akcie sa zúčastnili preventistky
KR PZ v Trenčíne spoločne s policajtmi ODI OR PZ v Trenčíne. Policajtky
deti učili správne prechádzať cez priechod pre chodcov. Deti vodičom, ktorí
im umožnili prejsť, poďakovali usmiatym smajlíkom a tým, ktorí nejakým
spôsobom porušili pravidlá cestnej premávky odovzdali smajlíkov smutných. Spolu bolo odovzdaných 31 smajlíkov, z toho 3 smutné. Okrem toho
si deti mohli vyskúšať prácu dopravných policajtov.

• Týždeň boja proti stresu - proti stresu bojovali žiaci 1. stupňa
v maskách. Určite v strese neboli ani na hodinách matematiky, či slovenského jazyka.
Tekvicová párty v 1.A
Netradičné vyučovanie v maskách v 1.A sa uskutočnilo dňa 25.10.2018.
Od rána bola trieda plná pavúčikov, tekvičiek, čarodejníc, lesných víl
a iných malých strašidielok. Skvelú atmosféru tekvicovej párty nám spríjemnili aj pochúťky napečené šikovnými mamičkami, ktoré deťom veľmi
pochutili. Vyučovanie sme si spestrili netradičným počítaním matematických príkladov s tekvičkami, čítaním tekvicových slabík, strašidelných
slov a jesenných viet, súťažením v behu okolo tekvíc, triafaním tekvičiek
do krabíc, výrobou papierovej vystrihovačky strašiaka a tekvicového svetlonosa, maľovaním jesenných obrázkov a ďalšími aktivitami. Najväčším
zážitkom na záver bol rozsvietený svetlonos s mihotavým svetielkom a lízanky v podobe strašiačikov naaranžovaných do tekvice. Tešíme sa na
ďalšie podobné stretnutie.
tr. uč. Mgr. Balajová
• Šarkaniáda žiakov 1. stupňa
• Zdravý olovrant v ŠKD - 16.10. si deti v ŠKD spestrili svoj olovrant
čerstvou mrkvičkou a jabĺčkami zo záhrady. Na chvíľu sa premenili nielen
na "zajačikov," ale aj na šikovných kuchárov, a z daných surovín si pripravili jednoduchý a chutný šalát.
• Úspešné volejbalistky - dňa 19. októbra vycestovali naše žiačky
na obvodné kolo vo volejbale základných škôl. Hralo sa v ZŠ Bezručova
v Trenčíne. Dievčatá, napriek oslabeniu pre chorobnosť, vyhrali a postúpili do okresného kola. Obvodného kola sa zúčastnili 4 školy.
Výsledky:
1. miesto: ZŠ Trenčianske Stankovce (6 bodov)
2. miesto: ZŠ Horná Súča (4 body)
3. miesto: ZŠ Novomeského Trenčín (2 body)
4. miesto: ZŠ Bezručova Trenčín (0 bodov)
• Trenčianske hodiny (školské kolo)
23. 10. 2018 súťažili žiaci 1. - 3. ročníka. V 1. kategórii porota Mgr. Trnavská, Mgr. Svatíková, Mgr. Bouchnerová a Mgr. Fábryová

14. 11. 2018 súťažili žiaci v 2. a 3. kategórii. Do súťaže sa zapojilo 31
žiakov zo 4. - 8. ročníka ZŠ. Porota bola v zložení Mgr. Mária Obdržalová,
Mgr. Eva Trúnková a Mgr. Lucia Sedláčková
Poroty nemali pred sebou ľahkú úlohu a nakoniec rozhodli takto:
1. kategória:
1. miesto: Ema Berková – postup do obvodového kola
2. miesto: Kvetoslava Kulichová, Veronika Slivová
3. miesto: Zuzana Zaťková, Paulína Kulichová
2. kategória :
1. miesto: Michal Červeňan - postup do obvodového kola
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2. miesto: Vachánkova Zuzana, Markéta Benková
3. miesto: Sherin Abdallová, Ondej Kadlec
3. kategória:
1. miesto: Natália Hrušovská - postup do obvodového kola
2. miesto: Pavol Klinčúch, Gabriela Sedláčková
3. miesto: Sára Jašová
• Lampiónový sprievod obcou za účasti detí, žiakov, rodičov a ostatných rodinných príslušníkov. Sprievodnou akciou bola súťaž o najkrajšie
strašidlo z tekvice. Tu museli pomôcť aj rodičia, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Najkrajšie strašidlo priniesol Ondrej Kmeťo.
• Ochutnávka bylinkových
čajov a zdravých nátierok - pani
učiteľky Mgr. Mayerová a Ing. Kytová so žiakmi 5. ročníka zorganizovali ochutnávku bylinkových čajov,
zdravých nátierok a jablkovej presnidávky, ktoré pripravili z byliniek
a plodov vypestovaných v našej
škole. Ďakujeme, bolo to výborné!
• Úspešné florbalistky - 22. 11. 2018 naše dievčatá pokračovali vo
florbalovej súťaži. V okresnom finále vybojovali pekné 2. miesto. Ďakujeme
pani učiteľke Pálešovej za prípravu a dievčatám za úspešnú reprezentáciu!

• Záložka spája školy - Žiaci záložky do knihy pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy a literatúry. V triednom kole si hlasovaním určili
prvé tri miesta. Tieto postúpili do školského kola hlasovania pre I. stupeň
a pre II. stupeň.
Najkrajšie záložky vyrobili na 1. stupni Tamara Barišová a na 2. stupni
Sara Blahová
• Majstrovstvá školy v skoku do výšky – 27. novembra sa uskutočnila tradičná športová súťaž v skoku do výšky. Najhodnotnejší výkon
mal Adam Peter. Preskočil výšku 168 cm so ziskom 530 bodov.
• Mikuláš v škole - 6. decembra v telocvični školy potešil svojím príchodom deti z materskej školy a žiakov Mikuláš s anjelmi a čertmi. Kto
chcel dostať sladkú odmenu, musel mu povedať básničku, alebo zaspievať
pesničku.
• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka
a matematiky.
• Účasť pedagogických zamestnancov na seminároch a vzdelávaniach.
• Účasť žiakov na vzdelávacích podujatiach, besedách, divadelných
predstaveniach a prezentáciách stredných škôl.
• Mikuláš v škole - Kulíšek – 7. 12. všetky deti dostali mikulášsky
darček od rodičovského združenia v podobe predstavenia míma Vlada
Kulíška a sladkosti.
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• Predvianočné dielničky – žiaci 1. stupňa vyrábali
snehuliakov z polystyrénových
guličiek, pohárikov, flaušových
šálikov, textilnej čiapočky a konárikov.
• Pečenie a zdobenie medovníkov - z medového cesta žiaci 1. A
pod vedením Mgr. Balajovej vykrajovali medovníčky s vianočnými motívmi, ktoré upiekli pani kuchárky v školskej kuchyni. Na záver ich ešte
vyzdobili bielou cukrovou penou. Pekne zabalené do balíčkov už čakajú
na najkrajšie obdobie v roku, Vianoce.
• Vianoce
Naši žiaci sa už v novembri začali venovať nácviku programu na „Vianočnú akadémiu školy“, ktorá je prezentáciou ich umeleckých a tvorivých
zručností. Pod vedením pani učiteliek vytvorili pásmo, ktoré žiaci predvedú
v spoločenskom dome nielen svojim spolužiakom, ale aj rodičom a známym.
Touto cestou Vás srdečne všetkých pozývame 18. 12. 2018 o 10:00
h do SD v Trenčianskych Stankovciach.
Nie všetky deti majú talent na spev alebo tanec, a preto sme im vytvorili
priestor na prezentáciu ich talentu v tvorivých a manuálnych zručnostiach.
Projekt Čaro Vianoc, žiaci realizujú svoje nápady a výrobky v tvorivých dielňach. Svoje výrobky ponúkajú v priestoroch školy a počas Vianočnej akadémie v spoločenskom dome, kde si ich môžu návštevníci zakúpiť. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu našich detí;
... mnohé ďalšie akcie v škole môžete sledovať i na našom webovom
sídle základnej školy, www.zstrenstan.edupage.org
Prajeme Vám krásne Vianoce. Nech sú sviatkami plnými lásky,
pokoja a oddychu. Nech sú Vaše srdcia obklopené láskou Vašich
blízkych a žiaria šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech pod
stromčekom nájdete to, čo Vás poteší a zohreje pri srdiečku a a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s láskou spomínať.
Poďakovanie patrí:
• Obci Trenčianske Stankovce, pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu za spoluprácu a podporu školy,
• všetkým zamestnancom školy za obetavú a dôslednú prácu,
• bývalému vedeniu školy za pomoc, podporu a neoceniteľné rady,
• združeniu rodičov ZŠ a MŠ, rade školy za podporu,
• vedúcim záujmových útvarov, ktorí sa venujú našim žiakom, aby zmysluplne využili voľný čas,
• všetkým žiakom, ktorí reprezentujú školu na športových, vedomostných a umeleckých súťažiach,
• občanom obce, organizáciám v obci, firmám, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré škole nezištne pomáhajú,
• Spoločnosti VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o., Trenčianske Stankovce
• Jánovi Bolechovi – Záhradnícke centrum Veľké Bierovce
• Ing. Pavlovi Bogárovi – STACON s.r.o. Trenčianska Turná
• Dušanovi Pevnému – MONOLIT
• Mgr. Milanovi Petrulovi, Ministerstvo vnútra SR
• Bc. Jaroslavovi Križanovi – JAMOS Trenčianske Stankovce
• pánovi Miroslavovi Janišovi,
• rodičom našich detí, ktorí si vážia prácu všetkých pedagogických zamestnancov,
• Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín,
• Krajskému riaditeľstvu policajného zboru Trenčín,
• Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín,
• Ing. Zuzane Hrušovskej – poisťovňa GENERALI,
• ...všetkým, ktorí nezištne pomáhali škole.
Vedenie základnej školy
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pokračovanie z 1. strany

melódií ľubozvučných ruských ľudových i kozáckych piesní s tematikou každodenného života, lásky, priateľstva a spomienok na mladosť. Spevácke umenie vystriedalo aj hudobné, v podobe virtuóznej hry na bajan
(gombíková harmonika) v podaní umeleckého
majstra Nikolaia Petruka.
Nezabudnuteľné ostanú vystúpenia Viaceslava Prutskikha, Basso profondo so svojím o oktávu nižšie položeným hlasom, ako
aj ostané sólové vystúpenia Emila Dimitrova, Sergeja Zubkevicha a Pavla Uskova,

všetko sólistov operných domoch po celej
Európe a dokonca aj svete.
Vystúpenie speváckeho zboru ukončila
pieseň odspievaná v slovenčine – Zahučali
hory..... no a keďže atmosféra bola výborná, ako prejav toho, že sa v Trenčianskych Stankovciach cítili Kozáci výborne,
prizvali počas piesne medzi seba Pavla Múdreho, ktorý si v stankovskom kroji mohol
vychutnať, ako je to stáť na pódiu uprostred
kozáckych sólistov priamo pri ich speváckom výkone.

Poďakovanie za podporu tohto výnimočného podujatia patrí Obci Trenčianske
Stankovce, ako aj Občianskemu združeniu
Radosť pre život, s ktorého pomocou sme
mohli tento koncert zrealizovať.
Samozrejme veľké poďakovanie patrí
všetkým Vám, ktorí ste prišli do chrámu
a vytvorili ste neopakovateľnú atmosféru.
Tešíme sa na osobné stretnutia pri ďalších spoločných podujatiach, pri ktorých si
môžeme povzniesť ducha k výšinám......
Jarmila a Milan Petrulovci

Október – Mesiac úcty k starším
Vonku nastala jeseň – stromy sa vyobliekali
do pestrofarebných šiat. Všetko ide tak, ako má
ísť. Čas - raz nám chýba, inokedy by sme najradšej posunuli dopredu ručičky na hodinách. Ale
je spravodlivý. Každému meria rovnako: dni
plné práce, radosti a úspechov i tie s nepokojom

a smútkom v srdci. To dobré, pekné a milé si
ukladáme v pamäti a načierame do nej najmä
pri významných, dôležitých či slávnostných príležitostiach. Takouto príležitosťou bolo aj stretnutie jubilujúcich občanov našej obce, pre ktorých sme dňa 15.10.2018 pripravili posedenie

s programom, v ktorom vystúpili deti z našej ZŠ
pod vedením pani uč. Mgr. Obdržalovej a pána
uč. Mgr. Ondroviča a ako tradične - pán
Mgr. Žiško a pani Daniela Hrušovská rozospievali našich jubilantov piesňami ich mladosti.
D. Z.

Pamiatka zosnulých
Pietnou spomienkovou slávnosťou dňa 28.10.2018 sme poslali pozdrav do neba všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstúpili do našich životov
a darovali nám niečo krásne zo seba. Keď ich cesty ustali, ich odchod na druhý breh veľmi bolel. Minulé okamihy sa postavili vedľa nás, aby nás
sprevádzali už len v spomienkach...
D. Z.
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Večer autentického folklóru
DK Zrkadlový háj Bratislava - Petržalka, 30. 11. 2018
Dosiahnuť úspech nebýva ľahké. Zopakovať ho, to je ešte ťažšie.
Preto nie každý naberie odvahu pokúsiť sa oň . Naši folkloristi nielenže
nabrali odvahu na prípravu a realizáciu opakovaného náročného podujatia, ale sa im po obidva razy podarilo uspieť. O aké podujatie išlo? Volá
sa Večer autentického folklóru a koná sa v DK Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke. Toto podujatie sa odohráva podľa určitej schémy,
ktorú každý vystupujúci súbor musí dodržať. Okrem samotného vystúpenia musia vo filme predstaviť svoju obec, vo vestibule pripraviť na panely informácie o súbore i obci, nachystať pohostenie z tradičných domácich špecialít pre cca 300 účastníkov a tanečnú zábavu s tombolou,
na ktorej účastníkov zabávajú, hostia i obsluhujú. To všetko je náročná
úloha s dlhodobou prípravou.
Po prvýkrát toto podujatie FS Rozvadžan pripravil s podporou obce
a s veľkým úspechom zrealizoval 30. 5. 2014.
Druhý večer autentického folklóru sa uskutočnil o viac ako štyri roky
neskôr. Po dlhých prípravách a nácviku nového programu (generálku
mal 25.11. vo Svinnej) folkloristi vyrazili v piatok 30. 11. 2018 do Bratislavy už o 13.hodine, aby všetko pripravili. O 16.30 hod. ich nasledovali
autobus a mikrobus plné našich občanov. Tí sa spolu s Bratislavčanmi
plní očakávaní usadili v sále DK Zrkadlový háj a čakali na začiatok podujatia o 19. hod. Začalo sa premietaním filmu o našej obci. Išlo o film
pripravený v roku 2013 na prvé podujatie. Pri jeho sledovaní sme si nielen pripomenuli, aká je naša obec krásna, čo všetko sa v nej deje, ale aj
ako sa za uplynulých 5 rokov zmenila, rozvinula a dobudovala.
Po premietnutí filmu nasledovalo privítanie riaditeľom DK a krátke
príhovory starostu našej obce M. Markecha a vedúceho súboru V. Sedláčka. A potom už pódium patrilo folkloristom. Ich program uvádzala J.
Kohútová. Trval približne hodinu a mal 4 časti – pásmo Priadky, spomienky mužov na to, ako rukovali, sólový tanec manželov E. a J. Gabriša
a pásmo Veselie v Rozvadzoch. A bolo sa veru na čo pozerať. Piesne sa

striedali s tancom a hovoreným slovom. Vystúpenie v sebe obsahovalo
lyrické i dynamické pasáže, iskrilo humorom a postupne gradovalo až
k záveru. Nadšené publikum folkloristov často prerušovalo potleskom
a na záver bol aj dlhotrvajúci „standing ovation“. Ten si vyžiadal od účinkujúcich prídavky.
Po programe na javisku sa diváci z hľadiska presunuli k prestretým
stolom do tanečnej sály. Po nasýtení žalúdkov zabíjačkovým tanierom
obsahujúcim pečenú jaterničku, klobásku a fašírku s kapustovým šalátom a chlebíkom a tiež slaným a sladkým pečivom i niečím tekutým na
zohriatie a povzbudenie dobrej nálady pokračovalo podujatie tanečnou
zábavou. Počas nej sa okolo zabávajúcich čulo zvŕtali folkloristi, ktorí aj
pri tejto časti šírili okolo seba dobrú náladu. Pri hudbe, speve, tanci a príjemných rozhovoroch čas rýchlo plynul. Záujemcovia si vo vestibule
mohli prehliadnuť panely s materiálmi aj zakúpiť dve CD Rozvadžanu
a knihy o obci a o folklóre. O 23.00 hod. sa losovala tombola. Ceny venovali členovia FS a obec. Po tombole sa domáci postupne začali vytrácať
a na parkete sa zvŕtali predovšetkým Stankovčania a folkloristi. Niektorí
by boli v zábave vydržali pokračovať až do rána, ale v najlepšom vraj
treba prestať. A tak približne hodinu po polnoci odznelo ešte niekoľko
záverečných piesní a potom autobus a mikrobus vyrazili z mierne zasneženej Bratislavy na spiatočnú cestu domov.
Folkloristi ešte museli pobaliť a poupratovať a na spiatočnú cestu vyrazili približne o dve hodiny neskôr. Do postele sa dostali až okolo 5.hod.
ráno. Mali za sebou dlhý a náročný, ale zároveň veľmi úspešný deň. Patrí
im veľká vďaka nielen za krásny kultúrny zážitok pre všetkých divákov,
ale aj za propagáciu a úspešnú prezentáciu krojov a tradícií našich predkov i celej našej obce.
ĎAKUJEME, Rozvadžan a želáme ešte veľa podobných úspešných dní.
Oľga Šmatláková
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Ďalší úspech Garážanky
Veci, ktoré sa dejú spontánne, bez prípravy,
bez snahy zvíťaziť majú najväčší úspech. Tak to
bolo aj v prípade Garážanky. Najskôr to bol
úspech vo folklórnej šou Zem spieva, kde predsa
len išli s túžbou uspieť. V dňoch 5. a 6.10.2018 sa

z recesie skupina nadšencov z Garážanky rozhodla zúčastniť medzinárodných Podhájskych dní
klobás a tradičných špecialít v Podhájskej. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – výroba klobás a výroba tradičných špecialít. Garážanka súťažila v kategórii tradičných špecialít a rozhodla sa pre tradičnú kapustnicu. Vo svojom stánku s názvom
Trenčianska krčma porotu a zúčastnených ľudí
lákali nielen kapustnicou, ale najmä svojou tradične temperamentnou hudobnou produkciou,
spevom a piesňami od Trenčína, oškvarkovými
pagáčmi, oškvarkovou nátierkou, slovenským
hamburgerom – chlebom s masťou a cibuľou

a kvalitnou jabĺčkovicou. Atmosféru dotvárali
krásne kroje, vynikajúca nálada a bezprostrednosť všetkých členov Garážanky. Desaťčlenná porota hodnotila nielen kvalitu pripraveného jedla,
ale aj „kulisy“, výzdobu, atmosféru okolo stánku.
To všetko Garážanka dokázala skĺbiť do úžasného
celku, čím si vyslúžila 1. miesto a suverénne zvíťazila z 200 súťažiacich vo svojej kategórii výroba
tradičných špecialít. Za sebou zanechali perfektne
pripravené domáce i zahraničné družstvá. Nemalo
na nich ani favorizované družstvo z Terchovej.
Blahoželáme, len tak ďalej Garážanka!
D. Z.

„ŽENBA“
Úspech nečaká na človeka pri dverách, opretý
o domový zvonček, trpezlivo, kým mu otvoríme
dvere a pustíme ho do svojho života. Dňa
11.11.2018 o 16. hod. sme takýto úspech prežívali
v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach s našim divadelným súborom MO MS Trenčianske Stankovce v hre „ŽENBA“ od autora Nikolaja Vasilieviča Gogoľa.
Slovo o autorovi: N. V. Gogoľ sa narodil
v r.1809 v rodine ukrajinského statkára, ktorý
mal rád literatúru a kultúru. Mladý Gogoľ už
počas štúdia na gymnáziu rád čítal a recitoval, po
skončení štúdií odišiel do Petrohradu. Ako spisovateľa ho veľmi trápila prázdnota a nečinnosť petrohradskej spoločnosti a ako takú ju vo svojich
dielach vôbec nešetril. Diela, ktoré vynikli: román
MRTVE DUŠE, divadelné hry ŽENBA a REVÍZOR.
Postavy, ktoré vo svojich dielach Gogoľ stvárňuje,
sú pravdivým obrazom doby, v ktorej žil.

Osoby a obsadenie:
Agáfia Tichonovna, mladucha -.Zuzana Sivová
Arina Pantelejmonovna, tetka - Soňa Tanáčová
Fiokla Ivanovna, nahováračka - .Lenka Jančová
Podkolesin, dvorný radca - Michal Rychlý
Kočkarev, jeho priateľ - Vladimír Jančo
Praženica, exekútor - Dušan Staňák
Anučkin, dôstojník na dôchodku. - Juraj Kubiš
Ževakin, námorník - Pavol Múdry
Duňaška, slúžka - .Sabína Bočáková
Štefan, sluha u Podkolesina - .Šimon Stopka
Realizácia:
Návrh scény: Ladislav Žiško,Michal Rychlý
Výroba scény: Michal Rychlý
Text sleduje: Oľga Múdra
Ozvučenie, tech. spolupráca: Jaroslav Turek
Masky, kostýmy: Jana Kováčiková a čl. súboru
Foto: Anita Bolechová, Lenka Jančová
Výber piesní, dramaturgia, réžia: Ladislav Žiško

Sponzorsky sa na realizácií hry podieľali:
OcÚ Trenč. Stankovce, ŠKD 7.ZŠ Trenčín,
Adelka Trenčín, SUŠ Trenčín, Kvetinárstvo Soňa
Trenčianske Stankovce, P. Letko -reštaurácia
Trenč.ianske Stankovce.
Slovník:
Archaizmus - zastaraný výraz, šuvix – krém
na topánky, kujon –f igliar, skliepok – malý obchod, alabaster –jednozrnný sadrovec bielej
alebo ružovkastej farby, intabulácia – zaťaženie
nehnuteľného majetku vkladom záložného
práva.
Úspech je mrška vrtošivá, hrdá dáma s manierami, ktorá sa nechá prosiť, dobývať, zvádzať.
Narobili sa naši divadelníci, kým ich poctila svojou priazňou. Táto hra úspech mala a výsledok
stál za to.
A. Navrátilová

Príde Svätý Mikuláš
Čistím, čistím čižmičky, veď som chlapec maličký. Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám.
Počuj, milý Mikuláš, iste do nich niečo dobré dáš.
Celý rok som dobrý bol, dokonca som podrástol.
Pomáhal som mamičke, nebral hračky sestričke. Pomáhal som tatovi, nerobil zle bratovi. No a pani učiteľke obrázky som kreslil veľké. Už sa teším, už to
viem, že dnes na Svätého Mikuláša niečo dobré dostanem.

Práca na Stankovskom informátore v adventnom období je za odmenu. Odmenu, ktorú dostávame po celoročnom redakčnom náhlení sa za dobrými témami a kvalitnými rozhovormi. Píšem to bez
všetkého pátosu a príkras, jednoducho je to tak,
a keby ste teraz nazreli do počítača našej šéfredaktorky, iste by ste všetci prikývli.
Advent poľudšťuje, hladí. Ľudia sú milší, otvorenejší, priateľskejší. Sviatky visia vo vzduchu ako

prísľub pokoja a my sme ich privítali spolu so Svätým Mikulášom v nedeľu 2.12.2018 o 16 hod. pred
OcÚ Trenčianske Stankovce rozžatým stromčekom,
ktorého svetielka potešili srdia malých aj veľkých.
Svätý Mikuláš prišiel v sprievode čertov a anjelov.
Rozdával nielen dobrú náladu, ale aj sladké darčeky za odvahu, zvedavé oči plné strachu i radostného očakávania povedať pred ním básničku, či zaspievať pesničku.
Kto by nemal rád starého, bruchatého pána
v červenom oblečení a bielou bradou? Už my ako
deti sme sa naňho každý rok tešili a verili sme, že
nám niečo sladké donesie. Teraz si to isté každoročne želajú naše deti a vnúčatá, lebo veria, že ich
odmena od Svätého Mikuláša neminie.
Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová
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25. výročie založenia Telocvičnej jednoty
Sokol v Trenčianskych Stankovciach
Denne vytŕhame stránky z kalendára a až keď v ruke držíme poslednú,
napadne nás, že ten rok uplynul akosi príliš rýchlo. Deň za dňom, týždeň za
týždňom, mesiac za mesiacom, rok za rokom... Každý deň prináša niečo nové
a neopakovateľné a my sa tešíme i smútime, riešime problémy i oslavujeme.
1. decembra 2018 sa členovia TJ Sokol Trenčianske Stankovce stretli v
školskej jedálni ZŠ s MŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach na slávnostnej výročnej členskej schôdzi, aby oslávili 25. výročie založenia tejto
spoločenskej organizácie v našej obci a zhodnotili činnosť a úspechy jednotlivých oddielov.
Slávnostnú výročnú členskú schôdzu otvoril a členov i hostí privítal starosta TJ Sokol Trenčianske Stankovce Dušan Dutko. Jubilantov pozdravila
starostka TJ Sokol Trenčín Ľubica Držková, ktorá v príhovore vyzdvihla
dobrú spoluprácu medzi oboma sokolskými organizáciami. Medzi hosťami
nechýbal ani starosta obce Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech,
ktorý ocenil prínos TJ pre obec v spoločensko-telovýchovnej oblasti.
V súčasnosti má TJ Sokol Trenčianske Stankovce 124 členov, ktorí pracujú v štyroch oddieloch. Za jednotlivé oddiely predniesli správy o činnosti
ich predsedovia: za oddiel pohybu pri hudbe Zuzka Najmanová, za oddiel
volejbalu Ján Buček, za hudobnú skupinu Sokolka Danka Hrušovská, za od-

diel 3D lukostreľby Peter Hirjak a celkovo činnosť organizácie zhodnotil starosta TJ Dušan Dutko. Každú správu o činnosti sprevádzala prezentácia fotografií, ktoré sprostredkovávali dojemné spomienky z uskutočnených akcií,
pretekov, vystúpení,...
Od januára 2018 k štyrom oddielom pribudne i piaty – oddiel streľby zo
vzduchovky, ktorý povedie Libor Najman. Veríme, že sa rady Sokolov v našej
obci rozšíria a deti využijú ďalšiu možnosť zmysluplne tráviť voľný čas pri
tomto atraktívnom športe pod vedením erudovaného trénera.
V závere boli ocenení majstri sveta v 3D lukostreľbe Ema Hudecová a Samuel Chrastina.
Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére pri zaujímavých rozhovoroch,
spomienkach a plánoch do budúcnosti, ale aj pri spoločnom speve za sprievodu hudobnej skupiny Sokolka a DJ Tomáša Sedláčka.
TJ Sokol Trenčianske Stankovce je dobrovoľným občianskym združením
registrovaným na Ministerstve vnútra SR a je otvorené ďalším aktivitám,
športovým alebo spoločenským. Privíta každého, kto má seriózny záujem
o činnosť či už ako člen – športovec alebo člen – tréner.
M. CH.

Vianočný turnaj vo volejbale
Dňa 8. 12. 2018 usporiadal volejbalový oddiel telocvičnej jednoty Sokol
Trenčianske Stankovce 25 ročník vianočného turnaja vo volejbale.
Volejbalový turnaj prebiehal za účasti 6 družstiev, červené a modré družstvo Sokola Tr. Stankovce, VO Drietoma, SVK-4 Zlatníky, Patrikova parta Bánovce nad Bebravou, Slovensko - Ukrajinské družstvo SUKA.
Tento ročník sa niesol v znamení 25. výročia vzniku TJ Sokol Tr. Stankovce, ktorého oslava sa konala 1.12.2018 v jedálni základnej školy.
Vedúci volejbalového oddielu brat Ján Buček privítal a predstavil účastníkov turnaja. Zároveň privítal starostu obce JUDr. Martina Markecha a starostu sokola brata Dušana Dutka, ktorí v príhovore pozdravili účastníkov
turnaja, poďakovali za účasť veľkého počtu družstiev, popriali hodne športových zážitkov, žiadne zranenie a príjemnú zábavu po večernom vyhodnotení turnaja. Nakoľko turnaj je vianočný, popriali všetkým účastníkom príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a všetko dobré v Novom
roku.
15 zápasov prebiehalo v bojovnom zápale a po spočítaní bodov bolo nasledovné poradie:
1. miesto Slovensko- Ukrajinské družstvo SUKA
2. miesto TJ Sokol Tr. Stankovce – červené družstvo
3. miesto TJ Sokol Tr. Stankovce – modré družstvo
4.miesto SVK – 4 Zlatníky
5. miesto VO Drietoma
6. miesto Patrikova Parta Bánovce nad Bebravou.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Martin Záhumenský. Za
najlepšiu hráčku turnaja bola vyhodnotená Barbora Krajčíková.

Po vyhodnotení turnaja a vianočnej kapustnici zábava pokračovala s hudobnou skupinou Garážanka pod vedením Ľuboša Šišovského. Na záver vedúci volejbalového oddielu brat Ján Buček poďakoval za účasť a pozval všetkých na turnaj aj o rok.
Chcem organizátorom turnaja srdečne poďakovať za veľmi dobre zorganizovanie 25. ročníka Vianočného turnaja, kde okrem hladkého priebehu
zápasov počas turnaja bolo zabezpečené celodenné občerstvenie a večerná
zábava.
Tešíme sa na budúci rok z pozdravom Nazdar.
Dušan Dutko

Vianočný turnaj v stolnom tenise
29. decembra 2018 (sobota)
Začiatok o 8,00 hod.
Telocvičňa Základnej školy.
Len pre obyvateľov (aj pre bývalých)
Trenčianskych Stankoviec.
Štartovné: 2 h
O občerstvenie postarané.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15. 10. 2018 do 15. 12. 2018
Zlatý sobáš
Dňa 8. novembra 2018 oslávili krásne spoločné životné jubileum – 50 rokov manželského života manželia Dušan a Mária Vachánkoví z časti obce Sedličná. Jubilantom
i touto cestou blahoželáme a do ďalších spoločných rokov života želáme i naďalej pevné
zdravie a rodinnú pohodu.

Narodilo sa - 1 dieťa
Do stavu manželského vstúpili – 2 páry
Prisťahovali sa – 3 občania
Odsťahovalo sa – 18 občanov
Navždy nás opustili - 3 občania
Štatistika k 15.12.2018
Celkový počet obyvateľov
3.372
z toho MUŽI
1.671
z toho ŽENY
1.701

Knižnica informuje
“Niektoré knihy si prečítate, niektoré si užijete. A potom sú tu také,
ktoré vás pohltia, vaše srdce i vašu dušu.”
Joanne Harrisová
Prajem všetkým čitateľom, nielen tým „mojim“, s ktorými sa stretávam v knižnici, aby si v duchu tejto nádhernej myšlienky našli čas na
knihu aj počas adventu a blížiacich sa Vianočných sviatkov. Nech Vám
kniha prinesie pokoj a radosť, nech s každou jednou prečítanou prežijete
nový príbeh a stanete sa jeho súčasťou, lebo čítanie je pre dušu tým, čím
je cvičenie pre telo.
Do knižnice nám pribudlo zase niekoľko nových titulov, verím, že si
vyberie každý.
Ferrante E. - Dni opustenia, Fartelová M. - Chlapec bez mena, Hamzová M. - Odplata, Vasilková-Keleová T. - Tri sestry, Gillerová K. - Dievča
v zrkadle, Grisham J.- Bar u kohúta, Tóthová V.- Mama milovala Gabčíka,
Pronská J. - Jorga, Karika J. - Priepasť, Dán D.- Venuša zo zátoky, Silverová
J.- Jedného dňa v decembri, Coddington A. - Dedičný hriech, Treštíková
R. - Veselí 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

Krásne a nevšedné 65. výročie sobáša si
dňa 24. októbra 2018 v plnom zdraví a rodinnej pohode pripomenuli v kruhu svojich najbližších manželia Ján a Anna Mojžišoví
z časti obce Sedličná. Toto jubileum je vzácne
nielen pre jubilujúcich manželov, ale aj pre
nás všetkých. Do ďalších rokov spoločného života im želáme predovšetkým pevné zdravie
a radosť zo života.

Rolády od Mariky
Kubičkovej
Recept od Mariky Kubičkovej, ktorý sa počas Obecného dňa 2018 v súťaži
o Najlepšiu roládu umiestnil na 3. mieste.
Karamelová roláda s marcipánom
Cesto: 5 vajec, 100 g cukor práškový, 50 g múka polohrubá, 1 pudingový
prášok karamelový, ½ prášku do pečiva (PDP)
Plnka: 1 Salko skaramelizované (ak nemáme hotové karamelové, obyčajné variť v konzerve 2 hod.), 250 g maslo, marhuľový džem, marcipán
Žĺtky vyšľaháme s cukrom, pridáme pudingový prášok, múku s PDP
a jemne vmiešame tuhý sneh z bielkov. Po upečení stočíme. Po vychladnutí roládu roztvoríme, natrieme džemom, na džem plnku, vyšľahanú
z vychladnutého Salka a masla. Do stredu dáme šúľok z marcipánu a stočíme tak, aby marcipán bol v strede. Vrch rolády tie potrieme plnkou
a ozdobíme podľa seba, napr. len pozdĺžne vidličkou.
Ďalšou roládou pani Kubičkovej, ktorá tiež veľmi chutila je
Čokoládová roláda
Cesto: 5 vajec, 100 g cukor práškový, 50 g kakao, 50 g múka polohrubá,
½ PDP,
Plnka: 2 celé vajcia, 6 PL cukor práškový, 1 PL kakao, 200 g maslo,
višňový džem
Cesto - postup ako pri karamelovej roláde.
Plnka – vajcia s cukrom šľaháme nad parou, pridáme kakao a nechám
vychladnúť. Do vychladnutého zašľaháme maslo. Vychladnutú roládu
roztvoríme, natrieme džemom, na džem plnku. Stočíme a vrch tiež potrieme krémom, príp. aj čokoládovou polevou, ozdobíme.
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