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Obec, ktorá žije

Verím, že nebudem príliš
smelá, keď napíšem, že obec
bez kultúry je obcou bez budúcnosti. A to napriek tomu,
že na kultúre sa najľahšie
šetrí, ak to situácia vyžaduje. Našťastie nie v Trenčianskych Stankovciach.
Za jednu konkrétnu spoločensko – kultúrnu udalosť
obce s akcentom aj na odovzdanie nových priestorov
v rámci hasičskej zbrojnice
do verejného užívania považujem zorganizovanie akcie
Deň obce spojený s oslavou
MDD ktorá sa konala 1. júna
2019.
Spomenutá
hasičská
zbrojnica bola sprístupnená
občanom, ktorí si tak mali
možnosť prezrieť výsledok
kompletnej
rekonštrukcie,
s ktorou sa začalo v auguste 2018. V jej vonkajších

priestoroch a okolí, ako to
bolo aj po minulé roky zvykom, sa konala tradičná súťaž vo varení gulášu a súťaž
o najlepší koláčik (tentoraz
to boli muffiny-sladké aj
slané). Celkovo sa do hlavnej súťaže zapojilo rekordných 16 družstiev. Ešte pred
jej odštartovaním sa dovaril
obecný guláš, ktorý sa s veľkým úspechom predával. Paralelne sa priamo na mieste,
v novej prístavbe v kuchynke
piekli výborné langoše, ktoré
mali iba jednu chybu. Dopyt
bol stále väčší ako ponuka,
takže okolo 17.30 hod. tím
pracovníčok obecného úradu
rezignoval. Avšak so skúsenosťou lepšieho odhadu
množstva múky pre budúci
rok. A že sa jej tento rok minulo neúrekom. Guláš a langoše sa jednoducho stali ne-

vyhnutnosťou tejto udalosti.
Pre deti boli pripravené
rôzne atrakcie ako obľúbený
skákací hrad, či vodné bubliny, maľovanie na tvár a hasičské okienko. Určite ich
potešilo vystavené hasičské
auto zn. Tatra, ešte viac však
možnosť povoziť sa v ňom
s našimi hasičmi. Súčasťou
programu bol aj remeselný
jarmok, kde sa dali zakúpiť
výrobky z prútia, ručne robené kytice a vence zo slamienok, med, medovina a ďalšie výrobky z medu, ručne
robená bižutéria, drotárske
výrobky a iné. Pre deti bola
opäť lákavá ponuka cukrovej
vaty, chutných medovníčkov
či lietajúcich balónov.
Tento rok sme prvýkrát
vyskúšali kapelu Huncúti
z Drietomy a…. neľutujeme.
Formácia mladých študentov
hudby sa postarala o výbornú náladu a odohrala takmer
profesionálny koncert s ponukou starostlivo vybraného
žánru, ktorý perfektne zapasoval do prostredia a nálady

divákov. Program pokračoval vystúpením už tradičného
domáceho hosťa, speváckeho zboru Jednoty dôchodcov
a krásne popoludnie zavŕšilo
vystúpenie detského folklórneho súboru Lampášik. Celý
ďalší večerný program až do
jeho finále nás sprevádzala
odskúšaná domáca hudobná
skupina Radovanka, u ktorej máme pravidelne istotu,
že dokáže dobrú náladu ešte
vygradovať a vždy sa pri nej
zdá, že oficiálny záver zábavy sa až príliš rýchlo priblíži.
Od budúceho roka však
počítame s úpravou termínu
Dňa obce, ktorý bude už pravidelne bývať vždy v tretiu
augustovú sobotu. Pre tento termín sme sa rozhodli,
pretože práve august v roku
1972 bol dňom, kedy sa štyri
samostatné obce a to Veľké
Stankovce, Malé Stankovce,
Rozvadze a Sedličná zlúčili
do terajších Trenčianskych
Stankoviec.
Tak dovidenia o rok.
Silvia Justusová
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VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILÓNU MATERSKEJ ŠKOLY

Po dlhom čase neustáleho „papierovania“ som sa 1. júla
2019 konečne stretol so všetkými zainteresovanými v areáli
materskej školy, aby sa odovzdaním staveniska zhotoviteľovi
oficiálne začala výstavba nového pavilónu materskej školy.
Tento projekt financovaný z európskych zdrojov zahŕňa
výstavbu samostatnej budovy, ktorá bude plynulo nadväzovať na jestvujúcu budovu materskej školy. Nová budova
bude umiestnená na mieste terajšieho pieskoviska, resp. starého dreveného vláčika a je navrhnutá tak, aby sa po skončení päťročnej udržateľnosti tohto európskeho projektu mohla
spojiť prepojovacím traktom s jestvujúcou budovou materskej školy.
Cieľom výstavby nových priestorov je zlepšenie infraštruktúry predprimárneho vzdelávania v našej obci. Vznikne
trieda pre 22 detí, čím by sme mali pokryť záujem rodičov
o umiestnenie ich detí v obecnej materskej škole. Okrem
toho sa vytvorí priestor pre špeciálneho pedagóga ako aj
nová miestnosť pre voľnočasové aktivity, ktorá bude zároveň
slúžiť aj deťom umiestneným v súčasnej budove materskej
školy. Projekt pozostáva nielen zo samotnej stavebnej časti,
ale aj z interiérového vybavenia nového pavilónu.

Pokiaľ ide o financovanie, obci bola schválená dotácia
z európskych zdrojov vo výške 360 905,00 EUR, v čom je
už započítané aj interiérové vybavenie v hodnote 13 871,33
EUR. Samotná stavba bola v rámci verejného obstarávania
vysúťažená na sumu 454 359,13 EUR s DPH.
Zhotoviteľ stavby zabezpečí oplotenie staveniska, čím
sa obmedzí pohyb po areáli. Aj napriek tomu, že zhotoviteľ stavby vykoná všetky bezpečnostné opatrenia vás chcem
poprosiť o zvýšenie opatrnosti v prípade pohybu v areáli materskej školy. Na základe požiadavky obce a pani riaditeľky
Základnej školy J. Lipského s materskou školou zhotoviteľ
stavby zabezpečí tesne pred otvorením nového školského
roka bezpečný prechod cez areál materskej školy k budove
základnej školy. Predpokladané ukončenie stavebných prác
je naplánované na apríl 2020 a otvorenie nového pavilónu na
september 2020.
Prajem našim deťom krásne prázdniny a rodinám, ktoré
vycestujú za hranice Slovenska okrem pokojne prežitých
chvíľ a odpočinku aj bezpečný návrat domov.
Váš starosta
Martin Markech

Výsledky Voľby do Európskeho parlamentu v obci Trenčianske Stankovce dňa 25. 5. 2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2715 (100%) Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 622 (22,90%) Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 622 (22,90%) Počet platných odovzdaných hlasov: 594 (21,88%)
Voľby do Európskeho parlamentu v obci Trenčianske Stankovce
okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

1.

SMER - sociálna demokracia

2.

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

3.

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

4.

KOREKTÚRA - Andrej Hryc

0

0

0

0

5.

Slovenská národná strana

10

10

8

28

6.

SME RODINA - Boris Kollár

19

10

4

33

7.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

6

11

6

23

8.

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1

5

2

8

9.

Strana práce

0

0

1

1

10.

Strana tolerancie a spolunažívania

1

0

0

1

11.

HLAS ĽUDU

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

12.
13.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
DOPRAVA

23

23

37

0

7

2

83
9

22

21

20

63

14.

Kresťanskodemokratické hnutie

22

22

10

54

15.

Strana zelených Slovenska

1

0

2

3

16.

MOST - HÍD

0

0

0

0

17.

PRIAMA DEMOKRACIA

1

1

0

2

18.

Strana rómskej koalície - SRK

0

0

0

0

19.

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

4

3

1

1

5

20.
21.
22.
23.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana
vlastencov
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
DOMA DOBRE
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR strana práce
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

0

1

0

1

16

32

13

61

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

2

1

1

4

27.

NAJ - Nezávislosť a Jednota

1

0

0

1

28.

Kresťanská únia

14

18

5

37

40

56

69

165

0

0

2

2

3

1

0

4

186

220

188

594

24.
25.

Sloboda a Solidarita

26.

29.
30.
31.

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska
demokracia
Demokratická strana
NÁRODNÁ KOALÍCIA
spolu
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ZO ZASADNUTÍ OZ OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
dňa 7.5. 2019
OZ schvaľuje:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 07.03.2019.
• Spôsob prenájmu majetku obce Oddychového
centra obchodnou verejnou súťažou, podmienky obchodnej verejnej súťaže, zr i a d i ť komisiu
s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž
• Prípad hodný osobitného zreteľa predaj spoluvlastníckeho podielu obce vo výške 1/6 na nehnuteľnostiach : parc. č. 253 , 255/1, 255/2 a stavbu – RD, s.č.
625,v k.ú. Veľké Stankovce, žiadateľom: M. Letko
a S. Letková, rod. Obernauerová, bytom Trenčianske Stankovce 130 do BSM za sumu 12 000 eur.
• Prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku
C-KN parc. č. 412/8 o výmere 2001 m2, žiadateľom: Bc. Ivan Poruban a Zuzana Porubanová,
rod. Hodálová, bytom Trenčianske Stankovce
48, za sumu 495 eur za účelom využitia pozemku
pre chov včiel.
• Doplnenie člena Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do Stankovského
informátora o Petra Justusa, trvale bytom Trenčianske Stankovce 693.
• Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Nízkouhlíková stratégia obce Trenčianske Stankovce“
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Wifi pre Teba obec Trenčianske Stankovce“
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske
Stankovce č. 1/2019 o poskytovaní finančných príspevkov obce
• Ukončenie nájomného vzťahu so Soňou Tanáčovou,
913 11 Trenčianske Stankovce 300 a to dohodou ku
dňu 30.06.2019
• Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
• Štatút Obce Trenčianske Stankovce
• Štatút Obecnej knižnice
OZ berie na vedomie:
• Správu Komisie na ochranu verejného záujmu
• Žiadosť Soni Tanáčovej – Kvetinárstvo Soňa,, 913
11 Trenčianske Stankovce 300 o ukončenie Zmluvy
č. 1 o nájme nebytových priestorov
• Informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich
výdavkov v časti prijatých dotácií.
• Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2019.
dňa 18. 6. 2019
OZ schvaľuje:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 09.05.2019.
• Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
• Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 289 777,52EUR.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
Polrok 2019.

•

•

•
•

Prípad hodný osobitého zreteľa predaj nehnuteľností: novovytvorené pozemok C-KN parcelné číslo 349/16 o výmere 114 m2 a C-KN parc.č. 349/17
o výmere 10m2 žiadateľom Anne Mojžišovej a Miroslavovi Mojžišovi, obidvaja bytom Sedličná sč.59
do podielového spoluvlastníctva každý v podiele ½
za sumu 868 €.
Prípad hodný osobitého zreteľa predaj nehnuteľnosti: pozemok C-KN parcelné číslo 112/2 vo výmere
30m2 v k.ú. Veľké Stankovce Milanovi Kapušovi
a Magdaléne Kapušovej rod. Ďuďákovej, obidvaja
bytom Veľké Stankovce s.č. 779 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov za sumu 210 €.
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR v zmysle výzvy č. V. PHaZZ 2019
Spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo
iných ako verejných prostriedkov vynaložených
v zmysle dotácie zo ŠR - výzvy č. V. PHaZZ 2019.

OZ berie na vedomie:
• Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu obce TS za rok 2018.
• Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2018 obce TS.
• Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol
hlavným kontrolórom v období január až jún 2019.
• Stanovisko PD INOVEC Trenčianske Stankovce k
Návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce, ktorým PD INOVEC Trenčianske
Stankovce zásadne nesúhlasí s navrhovanou zmenou N08 funkčného využitia lokality z pôvodného
využitia: „plochy poľnohospodárskej výroby“ na
nové využitie: „plochy výroby a skladového hospodárstva“.
• Námietku a pripomienku k Zmenám a doplnkom
Územného plánu obce Trenčianske Stankovce č. 2
k časti ZD2-16, rozloha 0,53 ha, existujúca funkcia:
“Plochy bývania v rodinných domoch“ na navrhovanú funkciu “Orná pôda“ od spoločnosti EQUITE , s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, ktorá je
vlastníkom nehnuteľností.
OZ neschvaľuje:
• Zámer spoločnosti DNV ENERGO, a.s., Lieskovec
803/80, P.O.BOX 123, Dubnica nad Váhom, a to
umiestnenie stavby „Inžinierske siete DNV“ v rozsahu 51,40 m2 na pozemku s parc.č. KN C 314/5,
druh: orná pôda, výmera: 426 m2, LV č. 231, k. ú.
Malé Stankovce.
• Zámer spoločnosti Koral, s.r.o., so sídlom Nad
Medzou 1992/2, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá je
spoluriešiteľom projektu „Skvalitnenie účelovej
monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ vybudovanie pozorovacieho hydrogeologického vrtu na parc. reg.
C v k. ú. Rozvadze č. 442/3 (parc. reg. E č. 421),
ktorá je vo vlastníctve obce pod podmienkou, že
hydrogeologický vrt nebude zasahovať do rekultivovaného parku s krížom a lipami nachádzajúceho
sa na uvedenej parcele.
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25.VÝROČIE POSVIACKY RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA
Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trenčianskych Stankovciach
Na začiatku 90-tych rokov 20.storočia sa po obnove náboženskej slobody
zrodila túžba po vlastnom rímskokatolíckom kostole aj v našej obci. Vtedy sme patrili do farnosti Trenčianska
Turná a navštevovali sväté omše v okolitých obciach. Keď sa dnes už nebohý
dekan Pavol Šadlák spýtal: „Stankovčania, a vy nechcete mať svoj kostol?“
Odpoveď stankovských veriacich znela:
„Chceme!“

Po tomto prvotnom podnete viedla
k vybudovaniu rímskokatolíckeho kostola v našej obci ešte dlhá a tŕnistá cesta.
Od výberu vhodného miesta, cez projekt
a postupné budovanie až po dokončenie
diela to bolo veľa vybavovania, potu
a práce množstva dobrovoľníkov z našej obce. Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trenčianskych Stankovciach bol postavený svojpomocne

ktorých je kostol súčasťou našej
obce počas celého ich života nad
tými, ktorí si pamätajú na obdobie jeho budovania.
V nedeľu 26. 05. 2019 si
na slávnostnej hodovej svätej omši pripomenuli veriaci
25.výročie posviacky kostola.
Na svätej omši sa zúčastnili kňazi - ThDr. Juraj Sedláček PhD.,
DiS. (rodák z Rozvádz), Mgr.
Eduard Lazo (rodák z Trenčianskej Turnej), Mgr. Viliam
Chrastina (správca farnosti).
Celebroval ju Juraj Sedláček. V homílii pripomenul medzníky z budovania
a histórie kostola. Slávnostný charakter
svätej omše zvýraznili krojmi a spevom
členovia folklórneho súboru Rozvadžan.
Na záver slávnosti sa zúčastneným kňazom za všetkých veriacich poďakovali
kytičkami kvetov deti.
Oľga Šmatláková

v rokoch 1991 – 1994. Konsekroval ho
21. 05. 1994 J. Em. Ján Chryzostom
kardinál Korec, nitriansky sídelný
biskup.
Za 25 rokov od posvätenia kostola
sa v ňom konalo množstvo liturgických
slávností a obradov. Kostol sa stal jednou z dominánt našej obce viditeľnou až
z diaľnice. Za štvrťstoročie svojej existencie bol viackrát renovovaný. Dnes
už medzi veriacimi prevažujú tí, pre

Diakonská vysviacka MARTINA SEDLÁČKA
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli
a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“
Jn 15,16
V sobotu 15.júna 2019. v Katedrále
sv. Emeráma v Nitre na slávnosti so začiatkom o 10.00 hod z rúk nitrianskeho
biskupa Mons. Viliama Judáka prijali
štyria bohoslovci sviatosť posvätného
diakonátu. Po vydaní svedectva súcosti, ktoré predniesol rektor Kňazského
seminára sv. Gorazda Marián Dragúň,
sa kandidátom na službu Bohu a Cirkvi
prihovoril biskup Judák. Vyzval ich,
aby sa v svojej službe neprispôsobovali tomuto svetu, ale aby boli vernými
spolupracovníkmi Ježiša Krista; aby

evanjelizovali a pretvárali tento svet
a nedopustili, aby svet pretváral ich.
Povzbudil ich, aby sa nenechali obsluhovať, ale sami boli služobníkmi pre
tých, ku ktorým sú poslaní, a nech im
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pri tom nikdy nechýba ochota
a odvaha.
Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup,
za účasti rodiny, priateľov,
pána farára Viliama Chrastinu a farníkov z Trenčianskych
Stankoviec, vysvätil za diakona aj nášho rodáka Martina

Sedláčka z časti obce Rozvadze.
Po skončení liturgickej
slávnosti sa prítomní stretli
na slávnostnom agapé v gotickej priekope Nitrianskeho hradu.
Za dar tejto Sviatosti Bohu chválu vzdajme,
v pokore, úctivosti jemu

sa klaňajme. Prosíme, aby obeta omše
svätej zmyla hriechy naše a vyslúžila
milosť pre nášho diakona. Na nebi oslavujú ťa, Bože, anjeli, čo ľuďom dobrej
vôle tvoj pokoj spievali, my sa ti tu klaniame a dobrorečíme i chválu prinášame
a vďaku úprimne za diakona Martina.
Za farníkov
A. Navrátilová

PÚŤ „SVÄTÁ ZEM“

EILAT, EGYPT, hora Sinaj, s kúpaním v štyroch moriach Izraela
Asi to nie je jedno, aké máme sny.
V máji 2019 sa nám mnohým (aj najstaršiemu 82-ročnému účastníkovi púte)
splnil sen o návšteve Svätej Zeme.
Dňa 30. 4. 2019 odlietame s našim
duchovným otcom Viliamom Chrastinom s leteckou spoločnosťou Austrian
z viedenského letiska do Tel Avivu
spoznávať krajinu našich kresťanských
predkov. V Izraeli sadáme do autobusu
s milým domácim šoférom Naserom.
Náš sprievodca púťou páter Rasťo Dvorový nás oboznámil s celým programom púte a každodennou svätou omšou
v kostoloch a bazilikách.
Navštívili sme Jeruzalem – Olivovú
horu, Kostol Dominus Flevit, Galikantum – miesto, kde Peter zaprel Krista.
Následne návšteva Ein Karemu – miesto
narodenia Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia Panny Márie u Alžbety.
števa Ježišovho krstu Qast al Jahúd,
prechod Judskou púšťou na obývané
najstaršie mesto Jericho.
V Jeruzaleme sme navštívili Getsemanskú záhradu a Baziliku Agónie, kostol hrobu Panny Márie, krížovú cestu Via
Dolorosa, Baziliku Božieho hrobu, kde
sme mali slovenskú omšu.
Navštívili sme aj Kalváriu, Golgotu, Kostol sv. Anny a západný múr Múr nárekov, pole pastierov, kde prijali
pastieri od anjelov správu o narodení
Ježiša Krista, Baziliku narodenia Ježiška
a Jaskyňu mlieka.
A. N.

Ďalšími zastávkami na našej púti
boli mesto Betlehem (presun do Galilei),
návšteva Hory blahoslavenstiev, Genezaretské jazero s plavbou na lodi, kde
nám kapitán vyvesil našu štátnu vlajku
a zaspievali sme si našu slovenskú hymnu.
Navštívili sme aj Kafarnaum – dom

sv. Petra, Kánu Galilejskú – miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia
obnovujú manželské sľuby.
Mali sme možnosť výstupu na horu
Tábor s prehliadkou kostola Premenenia. Navštívili sme Nazaret – baziliku
Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Cézerea Maritima – Herodesovo mesto na
dunách stredozemného mora, sídlo rímskych správcov Judei.
Prevažne sme boli ubytovaní v meste
Betleheme.
Zastavili sme sa u Mŕtveho mora, kde
sme mali možnosť
kúpania sa. Následne sme sa presunuli
do Eilatu, kde sme
mali možnosť kúpať
sa v Červenom mori.
Pokračovali sme do
Egypta,
navštívili
sme kláštor sv. Kataríny s nočným výstupom na Mojžišovu
horu s čakaním na
zornicu.
Nasledoval presun späť do Izraela
do Betánie – k La- 9. 5. 2019 odlietame z Tel Avivu späť do vlasti plní zážitkov
a milostí.
zarovmu hrobu, náv-
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VZÁCNA NÁVŠTEVA Z TANZÁNIE
Biskup Evanjelickej cirkvi a.v. z Tanzánie, Dr. Alex Gehaz
Malasusa navštívil 23.06.2019 Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku v Trenčianskych Stankovciach.
Návšteva biskupa Malasusu na Slovensku bola odozvou
na januárovú návštevu delegácie z Úradu EPS MV SR v Tanzánii. Pri rozlúčke v Tanzánii vyjadril pán biskup Malasusa
túžbu navštíviť opäť Slovensko a bližšie spoznať našu malú
krajinu. Mesto, v ktorom je sídlo biskupa, Dar es Salaam, má
totiž 6,5 milióna obyvateľov a tak v porovnaní s počtom obyvateľov Slovenska je už len samotné mesto väčšie.
Príchod na Slovensko sa začal z Nemeckého Dortmundu,
kde sa od 19. do 23. júna konal najväčší kresťanský festival
– Kirchentag. Naša cesta do Stankoviec sa začala 22.06.2019
ráno a čakalo nás 1070 km cesty autom, čo dávalo dostatok času a priestoru na spoločný rozhovor. Témy boli rôzne,
situácia v Tanzánii, činnosť cirkvi v Afrike, oboznámenie so
životom na Slovensku.

Program biskupa počas jeho pobytu na Slovenku pripravil
a počas jeho pobytu na Slovensku ho sprevádzal riaditeľ úradu
Ekumenickej pastoračnej služby MV SR, plk. Mgr. Milan
Petrula. Z bohatého programu uvediem aspoň stretnutie so
štátnym tajomníkom MV SR Michalom Bagačkom, kde sa rozoberali témy migrácie, sociálnej angažovanosti cirkvi a spolupráce cirkvi a štátu pri budovaní pokoja a rozvoja v krajine,
kde sme sa dozvedeli, že Evanjelická cirkev v Tanzánii je
zriaďovateľom mnohých škôl od materských až po univerzitu. S generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom
Eľkom bola hlavnou témou služba cirkvi pre spoločnosť, rozličné formy dobrovoľníctva, diakonické programy a potreba
budovania vzájomnej spolupatričnosti a jednoty aj v neľahkých časoch ktoré prichádzajú aj v dobe sociálnych sietí
a internetu. Evanjelická cirkev v Tanzánii úzko spolupracuje
aj s tanzánskou katolíckou cirkvou a spoločne poskytujú
až 40 % všetkých sociálnych služieb v krajine. Pri stretnutí

Cestou som sa dozvedel že biskup Malasusa sa 22.06.
vzdal možnosti večerať s nemeckou kancelárkou Angelou
Merkelovou a vydal sa na 11 hodinovú cestu autom, aby prišiel
na Slovensko. Nielen preto si jeho návštevu na Slovensku
a najmä v Trenčianskych Stankovciach veľmi vážime. Veľmi
zaujímavou črtou osobnosti pána biskupa bola jeho láskavosť,
skromnosť a záujem o ľudí a rozhovory s nimi.
Návšteva evanjelického zboru v Trenčianskych Stankovciach sa začala privítaním na službách Božích, podľa slovenskej obyčaje, chlebom a soľou. Služby Božie boli obohatené
spevom piesne detí ako aj spevokolu, ktorý pred kázňou
Božieho slova brata biskupa pozdravil aj slovami piesne
v svahilčine – Mfurahini Haleluja. Pri plánovaní programu
pobytu brata biskupa na Slovensku sme ho oslovili s ponukou
zvestovať Božie slovo počas služieb Božích. Túto ponuku
s radosťou prijal a tak zvesť Božieho slova na základe evanjeliového príbehu o colníkovi Zacheovi bola do slovenčiny
tlmočená domácou farárkou J. Petrulovou. Brat biskup kládol
v kázni dôraz na túžbu človeka stretnúť Pána Ježiša a výzvu,
aby sme upriamili naše konanie k tomu, aby sme nepremeškali
možnosť stretnúť sa s Bohom v našom živote. Krásnym prejavom patriotizmu a úcty k životu predkov bolo to, že počnúc
najmenšími až po najstaršiu generáciu sa mnohí cirkevníci
obliekli do kroja.
Brat biskup pri spoločnom obede s predsedníctvom
cirkevného zboru, pánom starostom s manželkou a najbližšími
spolupracovníkmi z radov cirkevníkov bezprostredne opísal
svoje pocity a dojmy so služieb Božích a stretnutia s ľuďmi
v našom chráme. Veľmi sa mu páčilo, že ľudia sú milí a usmievaví, že vnímali jeho slová a gestá aj keď nerozprával
naším jazykom, že chrám bol naplnený ľuďmi a že sa ľudia po
službách Božích rozprávali a nerozpŕchli sa domov.

s prezidentom Policajného zboru dominovali témy drogovej
trestnej činnosti, potreba preventívnych aktivít, spolunažívanie
s moslimami, oboznámenie so štruktúrou Polície na Slovenku.
Pán biskup sa počas pobytu na Slovensku stretol aj s hasičmi
a policajtmi v rámci Slovenska, navštívil niekoľko kultúrnych
a prírodných pamiatok. Veľmi milou časťou programu bolo aj
stretnutie s členmi expedície na Kilimanjaro z januára tohto
roku uprostred našich veľhôr v Tatranskej Lomnici.
Brat biskup v závere návštevy vyjadril túžbu po budovaní
partnerstva medzi cirkvami na rôznych úrovniach, zároveň viackrát adresoval pozvanie navštíviť Tanzániu a spoznať jeho
krajinu a spôsob života ľudí v Tanzánii.
Vďaka Pánu Bohu za vzácne a obohacujúce chvíle strávené
s pánom biskupom a veríme že stretnutie s ním nebolo posledné.
Milan Petrula
Biskup Dr. Alex Gehaz Malasusa sa narodil v roku 1961.
V rokoch 1984 až 1986 získal ekonomické vzdelanie Diplom
obchodnej administratívy. Základ teologických štúdií získal
v rokoch 1988 -1995 ako bakalár teológie na Makumira University College. Magistra teológie dokončil v roku 1995 na
Frankfurtskej Univerzite. V rokoch 2002 – 2003 študoval aj
na fakulte kultúry a jazykov na Paris – Euro College.
Do svojich teologických štúdií v rokoch 1980 – 1988 pracoval v Národnom fonde sociálneho zabezpečenia na pozícii
účtovník. Svoju knažskú službu začal v roku 1995 ako pastor
na viacerých pozíciách.
V rokoch 2000 – 2004 pracoval ako riaditeľ mládeže pre
Afriku v Spojenej Evanjelickej Misii (UEM). Biskupom je
od roku 2004 až dodnes a svoj úrad vykonáva vo Východnej
a Pobrežnej diecéze so sídlom v meste Dar Es Salaam. Tan-
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zánska cirkev má 26 evanjelických diecéz s celkovým počtom
viac ako 8 miliónov členov a je po Etiópii druhou najväčšou
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na svete.
Od 11. novembra 2007 do 31. januára 2016 bol predsedajúcim biskupom Tanzánskej evanjelickej cirkvi, 28. novembra
2009 dostal od America University – Trinity čestný doktorát.

Od roku 2013 je podpredsedom Svetového luteránskeho zväzu pre regióny Afriky. Do roku 2017 bol predsedom
Kresťanskej rady Tanzánie a od 6. júla 2017 je predsedom
správnej rady Kresťanskej rady Tanzánie WAMA. V súčasnosti je členom centrálneho výboru Svetovej rady cirkví.

... Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec…
Školský rok 2018/2019 bol pre našu školu veľmi náročný.
Vedenie školy sa muselo „popasovať“ s mnohými zmenami,
ktoré nastali v priebehu školského roka, nielen v legislatíve,
ale aj v personálnom zložení. Na konci predchádzajúceho
školského roka odišlo do dôchodku 5 vyučujúcich a v priebehu školského roka 3 vyučujúce nastúpili na materskú dovolenku. Zmien bolo naozaj veľa. Ďakujeme všetkým rodičom za
ústretovosť a pochopenie.
Tento školský rok ukončilo 374 žiakov. Hodnotenie prospechu a dochádzky bolo nasledovné:
Výchovné opatrenia za II. polrok šk. roka 2018/2019
Pochvala riaditeľkou školy
36 žiakov
Pochvala od triedneho učiteľa
45 žiakov
Pokarhanie riaditeľkou školy
14 žiakov
Pokarhanie triednym učiteľom
8 žiakov
Napomenutie triednym učiteľom
3 žiaci
Znížená známka zo správania 2. stupňa 7 žiakov
Spolu:
113 výchovných opatrení
Dochádzka žiakov v II. polroku šk. roka 2018/2019
Vymeškaných Ospravedlnených Neospravedlnených
Spolu
hodín spolu/ hodín spolu/
hodín spolu/Priemer
žiakov
Priemer na
Priemer
na
žiaka
na žiaka
žiaka
16 261,3 h
374 ž.
16 232 h / 43,40 h 29 h / 0,08 h
/43,48 h

AKTIVITY ŽIAKOV
Posledný štvrťrok školského roka 2018/2019 bol bohatý
na aktivity venované našim žiakom. Nech sa páči, vyberáme
aspoň niektoré. Podrobnejšie informácie o živote v našej škole získate na novom webovom sídle www.zstrenstan.edupage.
org.
Majstrovstvá Slovenskej republiky v malom futbale
19. – 20. 6. 2019 futbalový štadión Partizán v Bardejove
privítal to najlepšie, čo v rámci školského futbalu na Slovensku máme. Naše žiačky Vanesa Panáková, Alžbeta Švecová,
Ema Šišovská, Viktória Mojžišová, Lucia Vrzalovská, Lívia
Letková, Soňa Grulišová pod vedením Mgr. Zuzany Pálešovej
tam boli. Odohrali 4 zápasy a umiestnili sa na výbornom 5.
mieste. Blahoželáme!
Detské dopravné ihrisko

V tomto školskom roku nám májové počasie neprialo, preto sme výučbu na dopravnom ihrisku realizovali v telocvični
školy. Žiaci 1. stupňa si prehĺbili svoje vedomosti a zručnosti
z dopravnej výchovy v teoretickej i praktickej časti. Veríme,
že sa budú v cestnej premávke správať podľa pravidiel, ktoré
si osvojili, aby neohrozili seba a ostatých účastníkov dopravy.
Lesná pedagogika v Selci
Dňa 22. a 29. 5. 2019 absolvovali tretiaci našej školy lesnú
pedagogiku v budove Lesného hospodárstva v Selci. Aktivita
bola zameraná na opakovanie a prehlbovanie učiva prírodovedy a vlastivedy a rozšírenie si vedomostí o lese a prírode. Ing.
J. Vanyová mala pre deti pripravené zaujímavé aktivity, vďaka
ktorým sa naučili mnoho nových informácií o lesných zvieratách, rastlinách a o práci lesníkov. Deti skladali puzzle z rôznych druhov dreva, poznávali stopy zvierat, mohli si ohmatať
skutočnú kožušinu líšky, hádali názov malého stromčeka, videli skutočných lesných škodcov a chodbičky v dreve, ktoré
dokážu urobiť. Počítali letokruhy stromu, a tak zisťovali jeho
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vek. Učili sa orientovať na mape, kreslili zeleným farbivom
listov, merali priemer a výšku stromov, testovali svoje vedomosti v rébusoch a hádankách. V minikvíze odpovedali na
otázky o lese, priraďovali, čo k sebe patrí – koža, rohy, parohy,
stopa, fotografia zvieraťa.
Spoznali nebezpečného lykožrúta, ktorého si aj vlastnoručne zhotovili a ktorý vydával pri pohybe zvuk. Doma im bude
pripomínať tento príjemný deň, ktorý žiaci strávili v peknom
prostredí a veľa nového sa naučili.
Mgr. Karin Fábryová, Mgr. Zuzana Mikušincová

Stankovský informátor
Beseda so spisovateľkou Zuzanou Csontosovou
V máji prijala naše pozvanie do školy spisovateľka Zuzana Csontosová. Okrem už svojich napísaných kníh predstavila
tretiakom a štvrtákom aj knihu O psíkovi Marcipánovi, ktorá
by mala vyjsť začiatkom školského roka. Zuzana Csontosová
sa narodila v Trenčíne. Vyštudovala v Bratislave Sociálnu prácu na Univerzite Komenského. Je spoluzakladateľka časopisu
Nota Bene. Knižne debutovala v roku 2013 knihou Najmocnejšie kúzlo, ktorá bola preložená aj do češtiny. V súčasnosti
autorka žije a tvorí v Brne. Mgr. Alžbeta Jurigová

MDD
V piatok 31. mája 2019 sme v škole oslávili Medzinárodný deň detí. Deň sme začali sladkosťami a pokračovali sme
rôznymi športovými, vedomostnými a zábavnými aktivitami. Deti si vyskúšali skákanie vo vreci, triafanie tenisovými
loptička a vodnými pištoľami do terča či prekážkový beh vo
dvojiciach. Vzájomne súťažili v preťahovaní sa lanom, vyskúšali si cestu labyrintom aj florbalovú streľbu na brány. Otestovali si svoje schopnosti ako riešiť hádanky a rôzne zábavné vedomostné kvízy. Na inom stanovišti skladali dopravné
puzzle a triedili odpad. V priebehu dňa si mohli zamaškrtiť na
cukrovej vate či navštíviť naše šikovné ôsmačky, ktoré v počítačovej učebni maľovali na tvár. Tieto aktivity pripravili
pre svojich spolužiakov na rozlúčku naši deviataci so svojimi
triednymi učiteľkami.
EURÓPA na školskom dvore
V pondelok 27. 5. 2019 sa opäť rozžiarili chodníky pred
budovou našej školy pestrofarebnými obrázkami našich žiakov. Dvojice detí od prvákov až po deviatakov si vybrali krajinu Európskej únie a kreslili vlajku a obrázky, ktoré danú
krajinu vystihujú. Výsledkom boli krásne práce, ktoré zaujali
všetkých, ktorí prechádzali okolo. Tešíme sa na ďalší ročník!
Mgr. Mikušincová

Deň mlieka v ŠKD
Dňa 21. 5. 2019 deti v ŠKD oslávili Deň mlieka. Zhotovili
plagát a prichystali malé pohostenie. Zo slovenských mliečnych výrobkov a zeleniny pripravili jednoduché a chutné nátierky. Natreli nimi nakrájané kúsky rožkov, ozdobili reďkovkami. Nezabudli ani na mlieko, ktorým si pripili – na zdravie!
Ivana Bučková

100. výročie úmrtia M. R. Štefánika
Občianske združenie „Robíme to pre deti“ pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika zorganizovalo v našej
škole výstavu spojenú s besedou o živote tohto významného
Slováka. Počas krátkej besedy spojenej s výstavou máp, mincí, medailí, kníh a iných artefaktov sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií z obdobia formovania česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny
Deň Zeme
Dňa 26. apríla sa na škole uskutočnili výchovno-vzdelávacie aktivity ku Dňu Zeme. V tento deň žiaci prišli do školy
v pracovnom oblečení a počas dopoludňajšieho vyučovania
rozširovali svoje vedomosti o ochrane životného prostredia.
Počas 2 vyučovacích hodín sa od učiteľov dozvedeli mnohé
zaujímavé informácie o triedení odpadu, alternatívnych zdrojoch energie, o ochrane lesov a vody. V priebehu praktickej
časti vyučovania sme sa zapojili do „Dní jarného upratovania“
vyhlásených obcou. Podarilo sa nám vyčistiť od odpadkov lokality okolo hrobky Jána Lipského, okolie zdravotného strediska, areál MŠ a ZŠ. Aj takýmto spôsobom sme sa snažili prispieť k skrášleniu prostredia v našej obci. Mgr. Ida Lobotková
Exkurzia deviatakov na súde
Dňa 17. 4. 2019 sa naši deviataci zúčastnili na verejnom
pojednávaní na Okresnom súde v Trenčíne. Po príchode a následnej prehliadke justičnou strážou nás privítala a uviedla do
pojednávacej miestnosti súdna tajomníčka, pani Alena Grežďová. Mediátorka, pani Demitrová, nás v krátkosti oboznámila s prácou súdu, základnými právnymi pojmami, ako sú
obvinený, poškodený, sudca, obhajca, mladistvý, probačný
dohľad, kolízna pracovníčka, register trestov, čin – prečin,
kurátor, zmier a pod. Vysvetlila nám pojem domáca väzba,
elektronický monitoring, kontrolovaná osoba a odpovedala na
otázky žiakov.
Potom nás sudca, JUDr. Marián Manduch, oboznámil so
samotným pojednávaním. Jednalo sa o hlavné pojednávanie
vo veci prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví. Sledovali
sme, ako prebieha predvolanie a vypočúvanie poškodeného,
obvineného, ich obhajcov a jednotlivých svedkov.
Žiaci boli prekvapení, že priebeh pojednávania je iný
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ako v televíznej relácii Súdna sieň. Pojednávanie ich zaujalo
a možno sa niektorí z nich stanú v budúcnosti sudcami či obhajcami.
Mgr. Ivana Mayerová
Ku koncu školského roka sa už tradične konal zber papiera. Tento rok sa do zberu zapojilo 124 žiakov. Prvých 21
žiakov bolo odmenených krásnymi vecnými cenami zakúpenými obcou a z finančných prostriedkov zo zberu. Žiaci si
ceny prevzali od pána starostu obce. Najviac papiera priniesol
Alexander Staník - 1 501 kg. Víťazmi na 1. stupni sa stali žiaci
3.A (3 890 kg), na 2. stupni to bola 5.A trieda (1 707 kg). Všetkým srdečne blahoželám.
27. 6. 2019 sa rozlúčili so školou žiaci 9. ročníka. Všetkých 36 žiakov je prijatých na vybrané stredné odborné školy,
konzervatórium, gymnáziá a učilištia. Želáme im, aby do ďalšej etapy svojho života vykročili tou šťastnou nohou.
Poďakovanie
Chcem poďakovať všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za ich svedomitú prácu v školskom
roku 2018/2019. Rodičovskému združeniu, ktoré nám finančne zabezpečilo vybavenie posledných štyroch učební

interaktívnymi tabuľami a didaktickou technikou, podporilo
financovanie športových aktivít žiakov, prispelo na odmeny
žiakom v rôznych súťažiach a aktivitách. Pre talentovaných
žiakov zabezpečilo nákup kníh na konci školského roka.
Ďakujem pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi za ochotu vždy pomôcť škole, obecnému zastupiteľstvu,
Rade školy, spoločnosti VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s. r. o. Trenčianske Stankovce za príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb pre rodičovské združenie
a všetkým ostatným, ktorí tiež prispeli. Ďakujem pánovi Bc.
Jaroslavovi Križanovi za stolárske práce a opravy v škole, pánovi Ing. Milanovi Struškovi a firme MP - plast s. r.
o. za opravu a údržbu okien, pánovi Petrovi Opatovskému,
správcovi budovy ČSOB, za vybavenie školy nábytkom, pánovi Ing. Pavlovi Bogárovi a firme STACON s. r. o. za rekonštrukčné práce. Ďakujem všetkým, ktorým záleží na našich deťoch – žiakoch a ktorí čo len troškou prispeli k rozvoju našej
základnej školy.
Nastal čas prázdnin, dovoleniek a s nimi spojený oddych
a relax. Všetkým želám krásne a slnečné prázdniny…a po
prázdninách sa teším na ďalší školský rok 2019/2020.
Mgr. Gabriela Trnavská

Čo sme zažili v škôlke
Čas fašiangov a zábav
sme si priblížili aj my v materskej škole karnevalom,
kde sa deti predviedli v krásnych kostýmoch a zatancovali si.
12. 2. 2019 sme sa zapojili do projektu „Zdravé oči
už v škôlke“, kde pani Bc.
Zora Sdurková so svojou kolegyňou postupne premerala
s prístrojom Plusoptix očká
prihlásených detí. Niektoré
deti boli odporučené na vyšetrenie k očnému lekárovi
a v súčasnosti nosia okuliare.

so ZŠ deti vyšších ročníkov
čítali rozprávky deťom materskej školy.
V apríli absolvovalo 44
predškolákov slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ.
Deň matiek sme oslávili
besiedkami v každej triede MŠ, kde deti predviedli
pásmo básní, piesní, riekaniek, divadielok a tančekov,
predškoláci svoje nacvičené
pásma prezentovali vystúpením v kultúrnom dome.
V dňoch 13. – 15. mája
2019 sa uskutočnil zápis detí
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy na školský rok 2019/2020, kde bolo
zapísaných 46 detí.
Oslava MDD začala „darčekom“ od kynológov odboru poriadkovej polície PZ
SR, ktorí predviedli deťom
ukážky svojej práce so služobnými psami, s ktorými sa
deti neskôr mohli pohrať.

V júni bol ukončený aj
krúžok anglického jazyka,
určený predškolákom, kde
pani učiteľka zo ZŠ odovzdala deťom diplomy a knihy.

Deti mali možnosť vidieť
niekoľko divadielok, ktorých
témy mali edukačný charakter. Videli divadielko o rodine s názvom „Mama, oco
a ja“, ktoré im zahrali herci

z divadielka SLNIEČKO,
HOKI – POKI „Cesta za dúhou“ – o farbách, divadielko
NA HOJDAČKE - Žabí kráľ.
Zážitok mali deti tiež z predstavenia speváčky SIMSALALA, ktorá deťom svojim
interaktívnym programom
s piesňami priblížila niektoré
povolania.
Koniec školského roka
sme zakončili „Rozlúčkou
s preškolákmi“, kde deti
svojim vystúpením dokázali,
že sú naozaj pripravené na
vstup do školy. Za spoluprácu v uplynulom školskom
roku veľmi pekne ďakujeme
pani riaditeľke Mgr. Gabriele
Trnavskej. Obec Trenčianske
Stankovce venovala predškolákom balíček školských
pomôcok a sladkostí. Veľká vďaka patrí p. starostovi
JUDr. Martinovi Markechovi

Počas mesiaca marec,
ktorý má prívlastok „Mesiac
knihy“, sme tradične s predškolákmi navštívili obecnú
knižnicu. V rámci spolupráce
za spoluprácu a podporu našej materskej školy a sponzorom z radov rodičov.
Bc. Marta Jančová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ
pre MŠ
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Stankovské zvony
V sobotu 15. 6. 2019 sa v našej
obci uskutočnil nultý ročník folklórneho festivalu Stankovské zvony, ktorý
zorganizovala obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s FS Rozvadžan
a Trenčianskym samosprávnym krajom.
V priestoroch pri Spoločenskom dome
na obecnej lúke sa od sobotného rána
pracovalo na tom, aby o 14-tej hodine
mohla ožiť hudbou, spevom, tancom
a tradíciami, ktoré spájajú generácie.
Ako prví účinkujúci vystúpili detské folklórne súbory Podžiaranček z Papradna, Štvorlístok z Trenčianskej Turnej,
Selčianka zo Selca, Trúfalci z Mníchovej Lehoty, Melenčárik zo Soblahova,

Lampášik z Trenčianskych Stankoviec
a Harmoniková akadémia zo Soblahova.
Krátko po 16-tej hodine prišiel sprievod
folklórnych súborov. Ich pochod začal
pred zvonicou v Malých Stankovciach,
kde sa všetky súbory zhromaždili a po
zazvonení na zvon sa so spevom pohli

smerom k Spoločenskému domu. Tam
ich už čakali nedočkaví diváci. Po slávnostnom príhovore a privítaní starostu
obce Martina Markecha, nasledoval
príhovor predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku
a nakoniec sa divákom prihovorila aj
pani farárka Jarmila Petrulová, ktorá požehnala ľuďom aj samotnému festivalu.

Celým programom seriózne, ale pritom
s ľahkosťou a šarmom sprevádzala pracovníčka obecného úradu Soňa Siváková. Všetky súbory sa zhromaždili pod
pódiom, kde boli jeden po druhom predstavované. Ako prvý vystúpil Manínec
z Podmanína a po ňom nasledovali Večernica z Trenčianskej Turnej, Melenčár
zo Soblahova, Lehoťanka z Mníchovej
Lehoty a nakoniec Rozvadžan. Po skončení programu sa konala večerná tanečná zábava s bohatou tombolou, na ktorej
sa hralo, spievalo a zabávalo až do ráno
bieleho.
Mne zrejme dlho utkvie v pamäti jedna príjemná situácia, ktorá sa udiala na
tejto akcii. Počas celého programu bola
možnosť občerstviť sa v stanoch, kde sa
predávali nápoje. Sedeli sme tam viacerí,
spoločne v družnom rozhovore, keď sa
k nám zrazu pridala staršia pani v kroji s košíkom v ruke. Bola to členka folklórneho súboru z Podmanína. V košíčku
mala vlastnoručne pripravené šišky, ktorými nás ponúkla a keďže bolo zrejmé,
že nám veľmi chutia (boli naozaj skvelé),
nechala nám ich všetky. Bola rada, že ich
nerobila zbytočne. Spomenula som si na
slová pána starostu, ktorými končil svoj
príhovor….“želám vám veľa nových
inšpirácií a osobných stretnutí“. Toto
stretnutie, aspoň pre mňa, také bolo. Aj
inšpiratívne, aj osobné. Prajem nám všetkým nech je takýchto stretnutí viac.
Silvia Justusová

Obecný deň 2019 – Výsledky súťaží
V rámci „Obecného dňa 2019“, v sobotu 1. júna, prebehli
okrem iného aj tradičné súťaže v pečení koláčika – tento rok
to boli muffiny a vo varení gulášu.
Súťaž o najlepší koláčik - Muffiny:
Tento rok sa súťaže zúčastnilo len 8 súťažiacich: Soňa
Ďurišová, Ema Kulačíková, ktorá okrem sladkých napiekla
i netradičné slané muffiny, Lenka Kašíková, Denisa Birásová,
Žaneta Bučková, Eva Navrátilová, Danka Kadlečíková
a Vladimír Múdry.
Ich muffiny boli nielen na pohľad krásne, v niektorých
prípadoch priam umelecké dielka, ale i veľmi chutné. Recepty
na ne budeme postupne zverejňovať.
Porota v zložení: Alena Hlávková, Anna Húdeková, Mária

Kaššová, Oľga Múdra a Ľuboš Králik po dlhom a ťažkom
zvažovaní – o čom svedčila u niektorých rovnosť bodov, resp.
len jednobodové rozdiely - rozhodla nasledovne:
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1. miesto – Oreo muffiny od Lenky Kašíkovej - Haškovej
zo Sedličnej č. 499
2. miesto – Dunajské vlny od Emy Kulačíkovej z Veľkých
Stankoviec č. 802
3. miesto – Slávnostné muffiny od Denisy Birásovej rod.
Bučkovej z Veľkých
Stankoviec č. 885
Víťazný recept - Oreo muffiny
Cesto:
120 g 80% čokoláda
125 g maslo
4 vajcia
150 g cukor
1 vanilínový cukor
35 g kakao
75 g hl. múka
1 ČL sóda bikarbóna
štipka soli

Krém:
250 g mascarpone
70 g šľahačková smotana
90 g Oreo kekse
1 vanilínový cukor

Postup:
Maslo a čokoládu spolu roztopíme vo vodnom kúpeli.
Vajíčka s cukrom a soľou vyšľaháme do peny, potom pridáme
trocha vychladnutú čokoládovú zmes. Premiešame a postupne
zašľahávame ostatné suroviny. Do formy na muffiny vložíme
papierové košíčky, naplníme cestom a pečieme na 180o C
(alebo podľa vlastnej rúry).
Šľahačku vyšľaháme s cukrom, pridáme mascarpone,

premiešame a zamiešame rozdrvené kekse Oreo. Plnku dáme
do vrecka, ozdobne nastriekame na vychladnuté muffiny
a dozdobíme podľa vlastnej fantázie.
Súťaž vo varení gulášu
Do tejto súťaže sa zapojilo rekordných 16 družstiev:
Urbári z Veľkých Stankoviec, Komunisti + Baníci
z Prievidze, Susedia, Hasiči, Šuflíkovci, Tatrováci, Labužníci,
Chovatelia,
Mladí
chovatelia, Garážanka.
Krstní,
Stankovskí
mládenci, Mladoženáči,
Čenekovci,
Kálnickí
hasiči a Výletníci.
Porota v zložení:
Marietta
Hašková,
Daniela
Hrušovská,
Viliam Koprivňanský,
Pavol Múdry a Ing.
Štefan
Šmatlák
po
nekonečnom
degustovaní
rozhodla
nasledovne:
1. miesto – Garážanka
2. miesto – Chovatelia
3. miesto – Krstní
Ďakujeme všetkým zúčastneným v oboch súťažiach za
účasť a spestrenie Obecného dňa 2019.

Z MALÝCH STANKOVIEC ZA VEĽKÝMI SNAMI
Voľby do Európskeho parlamentu sa na
Slovensku uskutočnili
v sobotu 25. mája 2019.
V poradí dvanáste voľby, zároveň štvrté na
Slovensku, sa uskutočnili v EÚ v rámci celoeurópskych volieb od 23.
mája do 26. mája 2019.
Toľko oficiálne informácie o ostatných
voľbách a jednom sobotnom volebnom
dni v Trenčianskych Stankovciach, ktorého výsledky sú už spracované a uložené
pre štatistické účely.
S odstupom viac ako mesiaca sa k nim
vraciame ani nie kvôli netradičným výsledkom, ktoré priniesli,
ale skôr preto, že celkový
víťaz v rámci Slovenska
mal na 8. mieste svojej
kandidátky človeka, ktorý významnú časť svojho
života prežil v Trenčianskych Stankovciach.
Evanjelický teológ
a dlhoročný vysokoškolský pedagóg doc.
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. Jeho rodičia,
presnejšie otec, Ondrej
Prostredník st. bol v rokoch 1967 – 1991 evanjelickým farárom na fare
v Malých Stankovciach,
takže rodina sa sťahovala do nového pôsobiska,
keď mal malý Ondrej

štyri roky. Pre prvých
konfirmandov, ktorých začal vyučovať
ešte pán farár Škára,
to bol malý Oďo, ktorý býval neoddeliteľnou súčasťou každej
príučky (konfirmačná
prípravka). A práve prvé dva ročníky
konfirmandov, s ktorými pán farár Prostredník začínal, mali
minulý a tento rok
rozpomienky v miestnom evanjelickom
kostole po 50-tich rokoch pod vedením
súčasnej farárky Jarmily Petrulovej. Takže
prakticky iba začíname
spomínať „éru“ pána farára Prostredníka optikou
tohto slávnostného aktu
v jeho 24-ročnej službe, ktorého pripomienky
budú postupne pribúdať.
Tá „čerstvejšia“ z prvých
dvoch sa konala 16.júna
tohto roka, keď sa nám
predstavili „zlatí konfirmandi“ z apríla 1969.
Z 36 vtedy konfirmovaných mladých ľudí žije
dnes 31, 14 prejavili záujem opäť sa po rokoch
stretnúť, 12 boli nakoniec
na oslave prítomní. Úcta
k histórii našej evanjelickej cirkvi a. v. v obci
ako aj ku konkrétnym ľu-

ďom, ktorým zdravie
a viera umožnili prísť
na túto milú spomienku mi dovoľuje spomenúť všetky
mená a čitatelia mi
určite odpustia trochu sentimentu a pár
riadkov naviac. Veď
možno sú medzi nimi
ich príbuzní, susedia, priatelia, známi.
Slávnostného
aktu
sa zúčastnili: Zdenka
Jančová, Evka Hrušovská, Ľubka Marcinátová, Evka Dudková, Nelka Husárová,
Anka Krchnavá, Anka Hašáková, Amálka
Lakotová, Darinka Chrenková, Ján Buček,
Pavol Ďuriš, Ing. Vladimír Kmeťo, Tibor
Haško a Igor Hornáček.
Ale späť k mladému Ondrejovi. Školskú dochádzku začal a dral lavice na ZŠ
v dnešných Trenčianskych Stankovciach,
k čomu sa viažu prvé priateľstvá a z tohto
a neskoršieho obdobia sa k nemu dodnes
hlási množstvo kamarátov a známych.
Tých si samozrejme získaval aj v ďalších etapách štúdia či už na gymnáziu
v Trenčíne alebo voľbou štúdia vysokej
školy, ktorá asi nemohla dopadnúť inak,
ako nástupom na Bohosloveckú fakultu
univerzity Komenského. Vzťahy s ľuďmi
z tohto okolia sme mali možnosť vidieť aj
na predvolebnom stretnutí s občanmi obce
14. apríla 2019 nazvanom „zo Stankoviec
do Bruselu“. A ešte lepšie to vystihli a potvrdili konečné čísla všetkých troch volebných obvodov obce, ktoré oznamovali
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najviac získaných hlasov zo všetkých kandidátov. Vrchovatou mierou sa teda pričinil o prekvapivé víťazstvo koalície ktorú
reprezentoval, keď táto zvíťazila s 27,77
%. Pre porovnanie, druhý v poradí získal
13,97 %. Stankovský informátor (SI) dal
teda priestor Ondrejovi Prostredníkovi,
aby zhodnotil verejnú podporu ľudí v obci
a prezradil, aké má ďalšie životné plány.
Pán Prostredník, ako vieme, tak
primárny plán dostať sa do Europarlamentu napokon nevyšiel, naši občania
Vám však vyjadrili peknú podporu. Dá
sa teda povedať, že Trenčianske Stankovce si udržali svoje miesto v hierarchii príjemných spomienok na túto etapu života?
Stankovce sa mi spájajú vždy len s tými
najpríjemnejšími spomienkami. Podpora,
ktorú mi Stankovčania vyjadrili vo voľbách do Európskeho parlamentu pridáva
k týmto dobrým spomienkam ďalšiu. Som
rád, že môžem aj touto cestou vyjadriť mojim rodákom úprimnú vďaku za každý odovzdaný hlas. Veľmi si to vážim. Je to pre
mňa signál, že aj naďalej sa budem môcť
vracať do Stankoviec s dôverou a čerpať
zo všetkých tých vzácnych skúseností, ktoré som ako mladý človek v Stankovciach
získal. A to hovorím celkom úprimne. To,
kým som, pod tým sa rozhodujúcou mierou
podpísali aj rady, povzbudenia a usmernenia mnohých vzácnych ľudí. Či už to boli
rodičia mojich kamarátov, majstri pri rôznych brigádach okolo stavby fary a opravy kostola, ale aj učitelia na základnej
škole. Najmä ochota Stankovčanov vzájomne si pomáhať a odpracovať hodiny
dobrovoľných brigádnických prác nielen
okolo kostola, ale aj pri skrášľovaní obce,
intenzívny spoločenský život – to všetko sa
v mojom hodnotovom rebríčku zapísalo
ako čosi, čo formuje moje chápanie sveta
a predstavu ako by mala ľudská spoločnosť fungovať, totiž ako solidárne spoločenstvo ľudí, ktorí sa navzájom o seba
zaujímajú a pomáhajú si.
Je príjemné, keď zistíte, že Vás ľudia doma berú a akceptujú Vaše snaženie a činnosť. Ako v tomto kontexte
dopadol Pezinok, teda mesto, kde momentálne žijete?
V Pezinku tiež zvíťazila koalícia, za
ktorú som kandidoval a to so ziskom
37,59% všetkých odovzdaných hlasov.
Mne osobne preferenčný hlas odovzdalo
335 pezinských voličov. Je to za našu koalíciu druhý najlepší výsledok a som za to
tiež veľmi vďačný. Ale máte pravdu, nie je
to víťazstvo, aké som zaznamenal v Stankovciach. Napriek tomu, som rád, že ľudia
v Pezinku vnímajú moje aktivity a ocenili
ich podporou vo voľbách. V Pezinku bývame s rodinou od roku 2005. Za ten čas sme
si tu našli veľa dobrých priateľov a stali
sme sa súčasťou tunajšej aktívnej komunity.
Ku ktorému miestu v rámci Sloven-
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ska Vás ešte viažu takéto citové putá?
Počas môjho pôsobenia vo funkcii
evanjelického farára sme začínali v Pliešovciach a neskôr sme žili v Nitre. Na obe
miesta sa radi vraciame a máme tam stále
dobrých priateľov. Tie citové putá sa vytvárali najmä prostredníctvom dôležitých
udalostí v spoločenskom a tiež v našom
rodinnom živote. V Pliešovciach sme
spolu s manželkou začínali náš rodinný
život. Tam sa naučil chodiť a rozprávať
náš najstarší syn Ondrej. Prežili sme tam
tiež veľké spoločenské zmeny v novembri
1989. V Nitre sme prežili nové obdobie
slobody pre prácu cirkvi. Venoval som sa
tam predovšetkým príprave stavby nového
kostola a rozbiehal som množstvo nových
aktivít, ktoré pred rokom 1989 v mestských
cirkevných zboroch neboli možné. Narodili sa nám tam ďalšie dve deti, Samuel
a Zuzana.

Vrátim sa ešte k roku 1991. Môžete nám opísať, kam smerovali ďalšie
kroky rodiny po ukončení duchovnej
služby Ondreja Prostredníka st. v Trenčianskych Stankovciach? To ste už boli
vzdelaný dospelý človek s jasnou víziou
a svetonázorom.
Otec zo Stankoviec odišiel do Piešťan.
Sledoval som to už len z odstupu, keďže
som po skončení fakulty začal v roku 1987
pôsobiť v Pliešovciach a neskôr v Nitre.
Viem, že otec sa veľmi ťažko rozhodoval,
či má odísť zo Stankoviec. Myslím, že napokon v ňom zvíťazila túžba pred odchodom do dôchodku ešte skúsiť niečo nové.
To sa mu aj podarilo. V Piešťanoch rozbehol veľa nových aktivít. Veľmi ho napĺňala
práca s kúpeľnými hosťami najmä z Nemecka a tak ako budoval v Stankovciach,
pustil sa do stavby novej fary a zborového
centra aj v Piešťanoch. Žiaľ, o slovo sa po
niekoľkých rokoch prihlásila zákerná choroba, ktorá ho donútila, aby sa zo služby
stiahol a napokon si ho Pán Boh povolal
skôr ako by sme si priali, vo veku 69 rokov.
Jeho smrť nás zastihla práve v čase môjho pôsobenia vo Svetovom luteránskom

zväze v Ženeve (1995-1999). Po návrate
na Slovensko som ďalej pôsobil ako farár
pre študentov teologickej fakulty, neskôr
ako generálny tajomník Ekumenickej rady
cirkví v SR a potom od roku 2007 ako dekan a docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Predstavil som Vás ako evanjelického teológa a vysokoškolského pedagóga,
so záujmom som však zaregistroval, že
okrem toho ste aj simultánne tlmočili
práve v európskych inštitúciách. Ako
ste sa k tomu dostali?
Je pravda, že mojou hlavnou profesiou
je akademická práca v oblasti evanjelickej teológie. Ešte počas pôsobenia v Nitre
v roku 1992 som začal jeden deň v týždni
pôsobiť ako asistent na teologickej fakulte
v Bratislave. Venoval som sa štúdiu Novej
zmluvy, bol som aj na polročnom študijnom
pobyte v USA. Ešte ako študent na fakulte
som jeden rok študoval vo vtedajšom východnom Nemecku v Lipsku. Neskôr som
si urobil doktorát a od roku 2004 som začal naplno pôsobiť na teologickej fakulte.
Takže jazyky ma vždy sprevádzali a intenzívne ich využívam vo svojej akademickej
práci. Vďačím za to môjmu otcovi, ktorý
veľmi dbal o to, aby som sa odmalička učil
nielen nemčinu, ale aj angličtinu. K tlmočeniu som sa dostal viac-menej náhodou.
Pred vstupom Slovenska do Európskej
únie som zachytil v rozhlase informáciu
o nábore tlmočníkov a podmienkou bola
aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov.
Prihlásil som sa, rok som chodil diaľkovo
na špeciálny kurz pre tlmočníkov a v roku
2005 som zložil akreditačné skúšky, vďaka
ktorým príležitostne tlmočím pre inštitúcie EÚ. Je to veľmi zaujímavá a poučná
práca, ktorá mi pomáha rozšíriť si popri
teologickej práci aj obzor v spoločenských
a politických témach.
Musím položiť obligátnu otázku.
Ako naložíte s dôverou ľudí a aké sú
Vaše najbližšie ciele?
Pri eurovoľbách som si sám pre seba
stanovil hranicu, ktorú budem chápať ako
záväzok zostať ďalej verejne a politicky
činný. Tá hranica bola 5000 preferenčných hlasov. Získal som 12 965. Nestačilo
to na získanie mandátu v Európskom parlamente, ale ďaleko to prevýšilo to, čo som
si sám pre seba stanovil. Takže chápem
to ako veľké vyjadrenie dôvery a záväzok
pokračovať ďalej. Akú konkrétnu podobu
to bude mať, o tom sa musím rozhodnúť
v priebehu letných mesiacov. Slovensko
prechádza veľkými zmenami a rád by som
svoje skúsenosti ponúkol a priložil ruku
k dielu, keď sa budeme usilovať urobiť
z našej krásnej krajiny lepšie miesto pre
život každého človeka.
Ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede a želám Vám a celej Vašej rodine
veľa úspechov do ďalších životných výziev.
Peter Justus
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DFS LAMPÁŠIK zažiaril
Premiéra Detského folklórneho súboru,LAMPÁŠIK“ na,Regionálnej postupovej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov v Trenčíne“ bude nielen vo
folklórnej kronike, ale aj v spomienkach
tých, ktorí prijali pozvanie na toto milé
podujatie, zaznamenaná 6. apríla 2019.
Rodičia prichádzame spolu s našimi
ratolesťami do vestibulu na 14.00 hodinu, kde už na deti čaká pani Mgr. Terézia
Kadáková. Usádzame sa na sedadlá v sále
a trpezlivo čakáme, kedy z úst moderátorky súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Jarky Kohútovej zaznie
jediné slovo:,Lampášik“. Chvíle čakania

Deň matiek
Naučila si ma žiť.
Si obeťou pre svoje dieťa,
si chlebom života.
Keď poviem Ti (mama moja),
tvoje oči sa v láske utopia.
Utekám vždy rýchlo k tebe,
keď rúca sa mi svet.
Si najkrajší kvet,
rozkvitajúci v úsmeve.
Dňa 12.5. 2019 o 15. hod obec
Trenčianske Stankovce v spolupráci
s kultúrnou komisiou pripravila podujatie pri príležitosti Dňa matiek.
Vo veľkej sále Spoločenského
domu sme privítali všetky mamičky i
babičky slávnostným programom venovaným ich sviatku. Prihovoril sa im
starosta obce JUDr. Martin Markech
a zaželal veľa zdravia, životného optimizmu a vnútornej pohody a pokoja
všetkým prítomným mamám.
Kyticu pozdravov priniesli najmenšie deti z MŠ pod vedením pani učiteliek, deti zo ZŠ Jána Lipského a folklórny súbor Lampášik. Celú akciu
spestrila hudobnou produkciou kapela
Radovanka.
Na záver podujatia každá prítomná
žena dostala od mužských členov kultúrnej komisie kvietok.
Za kultúrnu komisiu A. N.

si príjemne krátime prezentáciou tanečných párov, keď v správnu chvíľu v sále
zaznieva očakávané slovo a na javisko
vychádzajú,NAŠE DETI“. Smelé, hrdé,
pripravené, vzorne ustrojené, odhodlané
zviditeľniť nielen seba, ale aj našu obec
s pásmom s názvom,MÁJE“.
Červené,húskové“ šaty sú neprehliadnuteľné, stankovské kroje očakávané,
červené stužky vo vrkočoch povinné, ale
súdržnosť účinkujúcich, snaha uspieť
a spolupatričnosť,NADČASOVÁ“. Ich
výkon je na záver zaslúžene odmenený silným potleskom a radosťou v očiach rodičov a blízkych. Môžem s istotou napísať,

že ich historicky prvú veľkú skúšku za,tabuľou“ Trenčianskych Stankoviec zvládli
na výbornú.
Ďakujem za skvelú reprezentáciu pod
odborným vedením Mgr. Teréziou Kadákovou, folkloristkám Anežke Letkovej
a Zuzane Červeňanovej za pomoc s prípravou detí. Na záver želám DFS LAMPÁŠIK veľa žiarivých okamihov.
A ty, čitateľ, ak si ešte nevidel DFS
LAMPÁŠIK vystupovať, určite budeš
mať čoskoro možnosť, pretože ten nezaháľa, ale nacvičuje a napreduje ďalej.
Veronika Kováčiková

Rozlúčili sme sa so školským rokom
V piatok 28.6.2019 obec Trenčianske Stankovce v spolupráci so Základnou školou Jána Lipského zorganizovala nultý ročník akcie Rozlúčka so školským rokom,
hurá prázdniny! O 17.00 hod. sme spoločne, v areáli Hasičskej zbrojnice v časti obce
Veľké Stankovce, odštartovali štvorhodinový maratón piesní, tanca, spevu, hier, súťaží a dobrej nálady. Súčasťou programu bola diskotéka s DJ-om a tiež vystúpenie
tanečných skupín. O zábavu sa spolu so svojím tímom postaral tanečný inštruktor, učiteľ, tanečník a vedúci tanečnej skupiny Korzo, Vlado Ondrovič. Vlado, ako ho deti,
ktoré učí tanec na základnej škole Jána Lipského familiárne oslovujú, si získal nielen
malých. Po 20-tej hodine porota spomedzi všetkých tanečníkov, ktorí sa zapojili, vybrala piatich najlepších. Každý z nich si ako výhru odnášal pohár a medailu. Ku koncu už tancovali všetci spolu, malí, väčší aj dospeláci. O 21-ej hodine sme sa rozlúčili a
sľúbili sme si, že sa o rok stretneme zase, nech sa z toho stane pekná tradícia, na ktorú
sa spoločne budeme tešiť. Tak dovidenia o rok a teraz už naozaj… hurá, prázdniny!
Silvia Justusová
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Tankové dni Laugarício 2019
Teplejšie ako minulý rok.
Ak si dobre spomínam, tak pred
rokom aj trošku pofukovalo,
počasie však tento rok prialo
hlavne všetkým zúčastneným,
ktorí sa ako členovia menších
alebo väčších bojových mužstiev a spolkov rôznych armád
a zdravotného personálu viac
alebo menej aktívne zúčastnili programu Tankových dní
Laugarício 2019. A netrpezlivo
čakali na sobotu 29. júna 2019.
Pred samotným hlavným dňom
bolo predsa potrebných toľko
príprav a niektorí tu prespávali v stanoch už týždeň pred
oficiálnym zahájením. Tento
ročník úplne v suchu a verím,
že v super nálade. V bojových

podmienkach však nikdy nie
je všetko stopercentné. Organizátorov na začiatku vyplašila
správa o výpadku elektrického prúdu, čo malo za príčinu,
že na tribúnach sme nepočuli
komentáre moderátorov jednotlivých častí defilé, takže
predstavovanú vojenskú techniku si komentoval každý sám
pre seba. A možno to bola iba

diverzná akcia, ktorá mala poukázať na neľahké podmienky
vojnových čias. Mňa osobne
ako vojaka v zálohe to vôbec
nevyrušovalo a pokoj som čítal
aj z tváre predsedu trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.
Po defilé techniky a ukážkach činnosti vojenskej polície
predstavili organizátori v hodi-

novom hlavnom programe obranné boje o centrum Slovenského národného povstania,
leteckú ukážku 1. svetovej vojny, či po 16.00 hod. prezentáciu
útoku Rumunskej kráľovskej
armády počas oslobodzovania
obce Oremov Laz. Potom sa
rozbehol program pre divákov,
ktorý nám ešte aj vo večerných
hodinách robil jemnú zvukovú
kulisu pri rodinnom večernom
ohnisku vo Veľkých Stankovciach.
Ďalší vydarený ročník, norok (na zdravie po rumunsky)
tomu budúcemu.
Peter Justus

Súťaž O pohár starostu obce
Dňa 16. júna 2019 sa na ihrisku v areáli ZŠ Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach uskutočnil 4. ročník súťaže
O putovný pohár starostu obce. Toto podujatie organizuje DHZ Trenčianske Stankovce v spolupráci s našou obcou.
Otvorenie súťaže sa konalo za prítomnosti starostu obce a taktiež pána veliteľa
DHZ TS. Hostia, ktorí prišli povzbudzovať alebo sa zabaviť a všetci prítomní,
mohli vidieť 31 odbehnutých útokov, hasičských družstiev, z blízkych i ďalekých

kútov nášho okolia. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách požiarnych útokov: šport
a klasika. Rozdiel v daných kategóriách
závisí od sily a typu „mašiny“ a aj od typu
hadíc. Rozdelenie však nie je iba na kategórie podľa typu požiarneho útoku ale
aj podľa pohlavia. V kategórii šport sa
na prvom mieste umiestnili ženy z Ihrišta a v kategórii klasika ženy z Ivanoviec.
Mužské priečky v kategórii šport obsadili Lednické Rovne a v kategórii klasika
Trenčianska Turná.

Počasie v tento deň prialo snáď každému z nás a zaobišli sme sa bez obávaného dažďa a prehánok. Občerstvenie
zabezpečil DHZ TS. Po celom areáli rozvoniavali varené klobásky a na osvieženie
bolo v ponuke čapované pivko či kofola.
V mene DHZ TS by som sa chcela poďakovať všetkým zúčastneným družstvám,
ľuďom ktorí sa podieľali na organizácii
a hlavne hosťom za vytvorenie peknej atmosféry.
Sabína Bočáková

Pochod chotárom
Tradíciu Pochodu chotárom udržiavame už trinásť rokov. Na
jej počiatku bola myšlienka zoznámiť s našou obcou a jej okolím
tých, ktorí sa k nám prisťahovali. Časom sme myšlienku zoznámenia sa s obcou spojili s úmyslom pokochať
sa krásami nášho chotára a s nostalgickými
spomienkami na detstvo, mladosť…
Pochod chotárom sa v minulosti uskutočňoval v duchu tradície: sobota po 8. 5. Tento
rok sme túto tucet rokov starú tradíciu porušili a „vypochodovali“ sme presne 8. 5. 2019,
v deň štátneho sviatku, kedy má väčšina zamestnaných a všetky školopovinné deti voľno.
Štartovalo sa od hrobu Jána Lipského. 26 odhodlaných turistov si spravilo prvú zastávku
pri bytovkách, v ktorých býva starosta obce JUDr. Martin Markech a prevzalo od neho tekuté štartovné. Vodcom skupiny bola

Ing. Eva Beňovičová, ktorá ako rodáčka zo Stankoviec a bývalá
starostka pozná chotár obce dokonale. Tento rok vybrala trasu
pochodu ponad Veľké Stankovce cez Kočací zámok. Preskočiac
(menej zdatní prebrodiac) Selecký potok,
križujúc trasu lesnej železničky, prejdúc ponad Malé Stankovce sme dorazili do cieľa –
k chate manželov Dutkovcov (neďaleko chaty
na Betleheme), kde nás už čakali vychladené
nápoje, ohník a ražne pripravené na opekanie.
Posilnení sme si zaspievali zopár stankovských ľudových pesničiek a pobrali sme sa
domov s presvedčením, že každý našiel, čo
hľadal: šport, zábavu, príjemnú spoločnosť,
nových priateľov, kultúrne vyžitie, nové vedomosti o obci, v ktorej žijeme a hlavne prekrásny výhľad na slnkom zaliaty Stankovský chotár. PaedDr. Miroslava Chrastinová
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LEA TANÁČOVÁ Majsterka Slovenska!
V sobotu 8.júna sa v Mestskej športovej hale v Leviciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kickboxe. Zúčastnilo sa
ich rekordných 360 štartujúcich z 30 klubov. Za trenčiansky klub Victory Gym sa
predstavilo na tomto šampionáte šesť zápasníkov. Z toho až štyria dokázali vyhrať
zlaté medaily a tituly majstrov Slovenska.

Ako prvá si zlato vybojovala najmladšia
zápasníčka 14 ročná Lea Tanáčová z Trenčianskych Stankoviec. Tá v disciplíne
kicklight najskôr vyhrala semifinále po
15 sekundách nad Laurou Vargovou zo
športového klubu FighterBulls a vo finále
porazila niekoľkonásobnú majsterku Slovenska Natáliu Ďuricovú z Liptovského

Mikuláša jednoznačne 3:0 na body. Našej
talentovanej športovkyni Lejke srdečne
gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších
úspechov.
V spolupráci s trénerom Tomášom
Tadlánkom spracovala Silvia Justusová

Lukostrelecké preteky na Chate pod Ostrým vrchom
Už štvrtý rok po sebe usporiadali členovia lukostreleckého
oddielu TJ SOKOL Trenčianske Stankovce v sobotu 29. 6. 2019
3. kolo 3D lukostreleckých pretekov West Cup.
Náročnú trať rozostavanú v lese v okolí zrekonštruovanej
Chaty pod Ostrým vrchom nad obcou Soblahov absolvovalo 155
pretekárov z celého Slovenska i Českej republiky, ktorí vyjadrili
maximálnu spokojnosť s prostredím aj bezchybnou organizáciou.
Zorganizovať akciu pre také kvantum ľudí je náročné hlavne na čas. Preto touto cestou všetkým členom LO TJ SOKOL
Trenčianske Stankovce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o bezproblémový priebeh a vysokú úroveň pretekov ĎAKUJEME.
Výsledky:
1. miesta: Ema HUDECOVÁ
veková kategória: deti
divízia luku: TRRB
Šimon ZAJAC
veková kategória: kadet
divízia luku: BB
2. miesta: Matúš ZAJAC
veková kategória: deti
divízia luku: BB
Ľubomír NOVÁK
veková kategória: senior
divízia luku: OL
Vladimíra ŠÁLEKOVÁ
veková kategória: senior
divízia luku: TRLB

Stavali sme máj
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, stromov, ktoré sú symbolom víťazstva
jari nad zimou, života nad smrťou a znovu
sa obnovujúcej prírody a lásky. Stavanie
mája sa u nás tradične koná pred budovou
Obecného úradu. Tento rok to nebolo inak.

3. miesto: Katarína HUDECOVÁ
veková kategória: senior
divízia luku: TRRB
Všetkým medailistom blahoželáme a prajeme veľa ďalších
lukostreleckých úspechov!
PaedDr. Miroslava Chrastinová

Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu
sa nás pár stretlo v utorok 30.apríla, aby
sme zachovali tradíciu a spoločne sme postavili nádherný máj, ktorý ozdobili žiaci
zo Základnej školy Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Programom nás
sprevádzala Heligón partia Sokolka a Spevácky zbor Jednoty dôchodcov. Vystúpiť
mal aj detský folklórny súbor Lampášik,
ale ich vystúpenie sme museli kvôli ne-

priaznivému počasiu zrušiť, čo nás veľmi
mrzelo. Keďže sa veľmi rozpršalo, zábava
sa presunula celkom neplánovane, ale o to
srdečnejšie, do zasadačky Obecného úradu, kde sa hralo a spievalo a všetci mali aj
napriek daždivému počasiu dobrú náladu.
Verím, že sa pri takomto milom stavaní
mája budeme môcť stretnúť aj budúci rok.
Silvia Justusová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.02.2019 do 20.06.2019

- narodilo sa 12 detí
- prisťahovalo sa 14 občanov
- odsťahovalo sa 16 občanov
- zomrelo 10 občanov
- do stavu manželského vstúpilo 15 našich spoluobčanov
Zlatý sobáš
Dňa 25. apríla 2019 oslávili spoločné jubileum – 50 rokov
manželského života – manželia Jozef a Milka Manoví z časti
obce Veľké Stankovce. Pri tejto príležitosti sme im zaželali do
ďalších spoločných rokov života predovšetkým zdravie, pokoj, rodinnú pohodu, radosť zo svojich najbližších a ešte veľa
elánu do života.

Štatistika k 20.06.2019
Spolu 3.370 občanov:
- z toho muži 1.672

- z toho ženy 1.698

Stretnutie po rokoch
Pozerám na fotografie zo školských čias a dostávam sa do detstva. Pamätám si spolužiakov veľmi dobre i keď nad niektorými
tvárami sa musím zamyslieť. Ako ten čas letí…
V piatok dňa 15. 3. 2019 o 13 hod. pred ZŠ Jána Lipského tie
spomienky dostávajú jasnejšie a zreteľné kontúry. Stretli sme sa
po štyridsiatich rokoch pred budovou ZŠ, do ktorej sme deväť
rokov chodili. Rozbehli sa spomienky na huncútstva, na pani učiteľky i prvé lásky v školskej lavici.
Dnes už je naša škola zrekonštruovaná a mohli sme sa po nej
poprechádzať v sprievode pani riaditeľky Mgr. Gabriely Trnavskej.
Vďaka nášmu spolužiakovi Milošovi Jančovi sa stretli tri triedy našej osmičky a následné dva ročníky deviatej triedy v reštaurácii u pána Letku. V spomienkach sme nezabudli ani na tých
spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami.
Pri rozlúčke sme si sľúbili, že sa stretneme opäť.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili a vrátili tak čas,
keď sme si vytvárali miesto v živote.
Za spolužiakov A. N.

D. Z.

Milí spoluobčania!
Pre skvalitnenie poštárskej práce, ktorú s radosťou vykonávame, vás žiadame o sprístupnenie doručovacích schránok.
Sprístupnenie sa týka taktiež chodníkov, kde veľakrát stoja
autá či smetné nádoby, ktoré patria na váš súkromný pozemok.
Hlavný problém však súvisí s vašimi niektorými domácimi
miláčikmi, ktorí nás ohrozujú a zabraňujú doručiť poštu do
schránok. Preto vás prosíme o zaopatrenie si psov v dostatočnej vzdialenosti od brány. Za pochopenie a nápravu ďakujeme.
Poštársky tím Trenčianske Stankovce

Zásah členov DHZ po búrke vo Veľkých
Stankovciach
V nedeľu 23. 6. 2019 členovia DHZ zasahovali po silnej
búrke vo Veľkých Stankovciach. Chlapci, vďaka!
Peter Justus
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