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Panelová cesta I/9 – kedy sa začne s jej rekonštrukciou?
Vážení občania, možno ste niektorí zachytili
v médiách správu, že dňa
11. 10. 2019 sa konalo
v Trenčíne pracovné stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho a vybraných členov
vlády s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslavom Baškom a niektorými primátormi miest
a starostami obcí. Ako jeden
z mála starostov okresu Trenčín som mal možnosť sa tohto rokovania zúčastniť, a to
v súvislosti s témou rekonštrukcie panelovej cesty I/9.
Ešte pred samotným
stretnutím na pôde TSK
sa konalo stretnutie s pani
štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby
SR Ladislavou Cengelou,
ktorá mala možnosť si na
vlastné oči pozrieť súčasný
stav panelovej cesty I/9 ako
aj vidieť, aká je nebezpečná križovatka medzi obcami Trenčianske Stankovce

a Trenčianska Turná. Za približne 40 minút, kým sme pri
križovatke rokovali, sa udialo
niekoľko situácií, ktoré sa len
s veľkým šťastím neskončili
vážnou dopravnou nehodou.
A to nehovoriac o nákladných autách, ktorých vodiči
v prevažnej miere absolútne
nerešpektovali zníženú rýchlosť na danom úseku.
Na pôde TSK pani štátna
tajomníčka uviedla, že sa dokončieva proces výkupu pozemkov, do konca tohto roku

by sa mal podať návrh na
vydanie stavebného povolenia a v prvom štvrťroku 2020
je v pláne vyhlásiť verejné
obstarávanie na výber realizátora stavby. Podstatnou
informáciou je, že na rekonštrukciu cesty I/9 sú vyčlenené peniaze.
Čo z toho všetkého vyplýva? Verejné obstarávanie
môže trvať 4 mesiace ale aj
viac ako rok. Preto možno
podľa môjho názoru ako za
najpravdepodobnejší termín

začatia rekonštrukcie panelovej cesty považovať apríl
2021. Súčasťou rekonštrukcie cesty I/9 (a križovatky
medzi obcami Trenčianske
Stankovce a Trenčianska
Turná) bude aj rekonštrukcia
mosta ponad kanál a rieku
Váh, pričom sa počíta s jeho
úplným uzatvorením na obdobie približne pol roka. To
znamená, že sa budú hľadať
možnosti na obchádzkové
trasy.
Čo dodať na záver? Mám
pocit, že ľudia už po mnohých sľuboch prestali veriť,
že sa nešťastná „panelka“
niekedy opraví. Nemalo by
teda ostať len pri sľuboch
kompetentných ľudí, ale
malo by sa konečne začať aj
konať, lebo táto cesta zostane poslednou svojho druhu
v Európskej únii a to je obrovská hanba pre Slovenskú
republiku.
Váš starosta
Martin Markech

vchodu pošty a nebytovým
priestorom v budove obecného úradu (zásobovanie),
taktiež bola požiadavka, aby
priestor slúžil na ambulantný predaj, ale aj ako akási
oddychová zóna, kde sa ľudia môžu stretnúť, posedieť
si a oddýchnuť si v príjemnom prostredí. Námestie

však môže slúžiť aj na rôzne
obecné akcie napr. obecná
zabíjačka a pod. Využitie
je rôznorodé, ale prvotným
cieľom bolo, aby bolo vytvorené funkčné a príjemné
miesto pre obyvateľov našej
obce.
Váš starosta
Martin Markech

Priestranstvo za obecným úradom
V polovici augusta 2019 sa
začala druhá etapa úpravy
verejného priestranstva pri
budove obecného úradu.
Celý priestor je riešený formou pôdorysného členenia
do základného modulu 3 x
3 m tak, že každý z týchto
modulov je funkčne definovaný buď ako spevnená
plocha alebo zeleň. Už teraz
je možné vidieť čiastkový
výsledok celej investičnej akcie, a to spevnených
plôch z metličkového betónu. Na prelome októbra
a novembra je naplánovaná
sadová úprava, v rámci ktorej bude vysiata tráva, vysadené trvalky a 7 ks stromov
tak, aby celý priestor bol

oživený zeleňou. Taktiež je
v pláne osadenie drevenej
konštrukcie altánku a parkových lavičiek. Za červeným
chodníkom v zelenom páse
budú buď ešte v tomto roku
alebo v nasledujúcom roku
umiestnené prvky detského
ihriska.
Druhou etapou úpravy verejného priestranstva pri
obecnom úrade bude dotvorené užšie, a dovolím si
tvrdiť aj reprezentatívne,
centrum našej obce. Priestor
za budovou obecného úradu možno chápať ako námestie, ktoré môže plniť
viacero funkcií. Nutnosťou
bolo, aby bol zabezpečený
vjazd vozidiel k zadnému
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ZO ZASADNUTÍ OZ OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 10. 2019
OZ schvaľuje:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného • Do obstarávania dokumentu ZMENY A DOPLNKY ÚPN
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 14. 8. 2019. o Č.2 TRENČIANSKE STANKOVCE nasledujúce zmeny:
lokalita
ZD2

Regulačný
blok v ÚPN

Existujúca funkcia
(v zmysle ÚPN)

Navrhovaná funkcia

Požiadavky na
záber PP/zmena

Plocha (ha) Zmena uznesenia

ZD2-15 P2

Orná pôda

Plochy bývania
v RD

nový záber PP

1,0587

Zníženie výmery rozvojovej plochy z dôvodu
zasahovania do ochranného pásma poľnohospodárskeho dvora

ZD2-21 ZZ1

Záhrady

Plochy bývania
v RD, zeleň verejná, nový záber PP
výplňová, ochranná

0,7377

Lokalita sa ruší z dôvodu zasahovania do
ochranného pásma poľnohospodárskeho dvora

Nevyhovené požiadavky v rámci lokalít ZD2-15 a ZD2-21
budú prehodnotené v rámci nasledovnej zmeny územnoplánovacej dokumentácie obce Trenčianske Stankovce.
• Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu fyzickej
a dokladovej inventúry majetku obce za rok 2019.
• Rozpočtové opatrenie č.5/2019 presun sumy 10 000 €
v bežných výdavkoch z rozpočtovej položky 635 – Oprava
a údržba budov, objektov alebo ich častí (Zdravotné stredisko), FK 01. 1. 1 na rozpočtovú položku 635 – Oprava
a údržba budov, objektov alebo ich častí (oprava anglických
dvorcov na budove ZŠ) FK 09. 1. 2. 1.
• Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zvýšenie originálnych kom-

petencií pre ŽS J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
o sumu 16 235 € pre položky skupín EK 61 a 62. Finančné
prostriedky na čerpanie výdavkov budú použité zvýšením
príjmovej položky 111 – Výnosy dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve o sumu 16 235 €.
OZ berie na vedomie:
• Výrok - Správa o postupe obstarávania dokumentu ZMENY
A DOPLNKY ÚPN O Č.2 TRENČIANSKE STANKOVCE
• Informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za III. kvartál 2019.
• Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období máj až september 2019.

Výsadba „ostrovčeka“ v centre obce
Záverom
jesene obec Trenčianske
Stankovce zrealizuje
environmentálny projekt Výsadba „ostrovčeka“ v centre obce.
Projekt je podporený
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja v sume 2000 €
v rámci grantového environmentálneho programu Zelené
oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Ostrovček
je vzhľadom na svoju polohu
a účel okolitých budov jedným z najfrekventovanejších
miest v obci Trenčianske
Stankovce. Výsadba ostrovčeka predstavuje nielen

skrášlenie prostredia,
nakoľko udržiavané
a zelené prostredie má
pozitívny vplyv nielen
na obyvateľov a návštevníkov obce, ale aj
na výchovu pracovníkov a občanov. Keďže
sa záujmový ostrovček nachádza v križovatke ciest II/507 a III/1883
bude zvolená výsadba s dodržaním maximálnej výške
vhodnej cestnej zelene, tak
aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky
a tým nebude mať negatívny
dopad na rozhľadové pomery
v križovatke. Celkovú krásu
a úpravu budeme môcť po-

zorovať postupne ako budú
rastlinky rásť čím sa zlepší
estetický vzhľad obce. Veríme, že ostrovček sa stane
miestom, na ktoré sa bude

každý občan aj návštevník
pozerať s potešením. Súčasťou projektu bude aj beseda
o výsadbe rastlín, na ktorú
ste srdečne pozvaní!
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VODA AKO CELOSPOLOČENSKÝ FENOMÉN
S turbulenciou vlastnou tomuto obdobiu sa neustále z médií dozvedáme
o zmenách životného prostredia z titulu pokračujúcich ľudských zásahov do
procesov a zákonitostí prírody a z toho
prameniacich problémov ako otepľovanie prostredia, kyslých dažďov, topenia sa ľadovcov či tropických búrok
a stúpajúcich hladín morí a oceánov.
Nechcem polemizovať, či sú naozaj
všetky zmienené dôsledky následkom
činnosti človeka, alebo sú kombináciou
spolu s prirodzeným cyklom klimatických zmien, (treba však povedať, že
tento postupný trend od začiatku priemyselnej revolúcie tu nebol posledných
dva a pol tisíc rokov). Všetky však poukazujú na problémy nevyváženosti
vodného živlu a to v niektorých prípadoch jeho veľkým nedostatkom alebo
naopak jeho prílišnou „štedrosťou“.
Obyvatelia Trenčianskych Stankoviec, chvalabohu, nepoznajú takéto
výkyvy, aj keď silné dažde a búrky za
posledné obdobie potrápili nejednu rodinu v obci. Stále však platí, že problémy nie sú také veľké, aby dochádzalo
k opúšťaniu domovov alebo znehodnoteniu zdroja pitnej vody a iným nepríjemnostiam. A tak okrem katastrofickej povodne v roku 1954, keď prívaly
vody zbúrali a vzali so sebou 50 domov
v časti Veľké Stankovce a jeden človek
prišiel o život, žijúci pamätníci si na
niečo podobné nespomínajú ani v prípade najvýznamnejšieho vodného toku
v regióne, ktorým je rieka Váh prechádzajúca cez územie našej obce len na
malom úseku v severozápadnej časti
územia. Na západ od starého toku Váhu
sa nachádza začiatok derivačného kanála pomenovaného ako Biskupický
kanál. Z ďalších menších tokov stoja
za zmienku okrem Seleckého potoka aj
Sedličiansky a Turňanský potok.
Podzemné vody v našom okolí sú
viazané na vrstvy usadenín ílovcov
a pieskovca, vápencových skalísk –
bradiel a na geologické štruktúry štvrtohôr. Vyznačujú sa dobrou puklinovou
priepustnosťou a výdatnosťou prameňov. Výdatnosť prevažnej väčšiny
puklinových a vrstevných prameňov je
medzi 0,1 – 0,5 l/s.
Napriek tomu nastal čas, keď by
sme si mali začať viac vážiť zdroje
pitnej vody a uvedomiť si, že aj v niektorých vyspelých krajinách nie je dnes

samozrejmosťou napustenie pohára
vodou z verejného vodovodu. Verejný
vodovod by mal byť v 21. storočí samozrejmosťou, dostupnou každému
občanovi. Málokto sa dnes stará o to,
z akého zdroja čerpáme pitnú vodu
a dôverujeme systému, ktorý sa nám
o ňu postará z hľadiska distribučného
a kvalitatívneho.
V obci Trenčianske Stankovce je
vo všetkých jej častiach vybudovaný
verejný vodovod. Zásobovanie obce
pitnou vodou je realizované zo skupinového vodovodu Trenčín. Zdrojom
pitnej vody pre obec je hlavne vodný
zdroj Štvrtok a vodný zdroj Jazero
Soblahov, ktoré plnia stankovský vodojem s kapacitou 2 x 250 m3, dopĺňaný veľmi malým množstvom zo IV.
vodného zdroja Selec. Vodné zdroje
Selec I a II nie sú používané kvôli
zvýšenej koncentrácii arzénu.
V rámci svetového dňa vody robí
RÚVZ a.s. (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva), so sídlom v Trenčíne
každoročne aktivity na podporu informovanosti verejnosti o tejto nenahraditeľnej a čoraz vzácnejšej surovine.
Táto tradícia vznikla v roku 1992 na
Valnom zhromaždení OSN a odvtedy
je 22. marec každoročne pripomienkou
Dňa vody.
Pracovníci odboru Hygieny životného prostredia počas nej poskytujú poradenstvo záujemcom z radov obyvateľstva v oblasti zdravotnej bezpečnosti
pitnej vody zo zdrojov využívaných na
individuálne a hromadné zásobovanie,
úpravy pitnej vody a ďalších problémov súvisiacich so zdravím človeka,
napr. tvrdosťou pitnej vody. Tá je mimochodom častou témou obyvateľov
Trenčianskych Stankoviec. K tejto aktivite sa každoročne pripája aj TVK a.
s. (Trenčianske vodárne a kanalizácie).
Zdarma sa vykonávajú laboratórne rozbory prinesených vzoriek z individuálnych zdrojov pitnej vody na dusičnany.
Ďalej, v zmysle par. 11 písm. m)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
vykonáva RÚVZ a.s. monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľa v obciach
a mestách, ktoré sú zásobované pitnou
vodou z verejných vodovodov.
Nakoniec aj samotná obec využí-

OZNAM
Počas letného obdobia sa v našej obci vydávali zdarma kompostéry určené pre
rodinné domy. Oznamujeme občanom, ktorí si kompostér do dnešného dňa nevyzdvihli, že si ich môžu prevziať v bývalom CO sklade, pri ZŠ v Trenčianskych
Stankovciach. Informácie u vedúceho OPS Ing. Betáka (tel. 0905 803 68).

va každú príležitosť na zabezpečenie
ochrany podzemných vôd. Mala napr.
prostredníctvom obecného zastupiteľstva (OZ) možnosť vyjadriť sa k ponuke na spoluprácu od objednávateľa
Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave pre vybudovanie
pozorovacieho hydrogeologického vrtu
na konkrétnej parcele katastrálneho
územia obce na účely sledovania znečistenia v podzemných vodách. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
síce 18. 6. 2019 zatiaľ tento zámer neschválilo, bolo to však z dôvodu, aby
hydrogeologický vrt nezasahoval do
rekultivovaného parku s krížom a lipami nachádzajúcimi sa na navrhovanej
parcele. OZ odporučilo objednávateľovi nájsť iné miesto na realizáciu monitorovacej činnosti.
Som rád, že Stankovský informátor
otvoril túto dôležitú tému, ktorá sa dotýka každého nášho občana a už teraz
máme prisľúbený príspevok z TVK a.s.
na tému kanalizácia v niektorom z ďalších vydaní Stankovského informátora.
Veľmi oceňujem ochotu ich vedúcich
pracovníkov podeliť sa s informáciami
o dianí v ich spoločnosti a diskutovať
možno aj o menej príjemných témach,
akou je napr. prítomnosť arzénu vo
vodných zdrojoch v Selci a nápravných
činnostiach vedúcich k jeho eliminácii.
Na záver by som chcel informovať
čitateľov, že starosta našej obce JUDr.
Martin Markech sa stal členom dozornej rady TVK a.s. a zastupuje tak záujmy nielen obyvateľov Trenčianskych
Stankoviec, ale aj obyvateľov ďalších
56 miest a obcí v okresoch Trenčín,
Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
S pomocou informácií zo zdrojov
TVK a.s. a RÚVZ a.s. spracoval
Peter Justus
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Október - mesiac úcty k starším
„Srdce nemá vrásky“
(Antoine de Saint Exupéry)
Opäť je tu október, mesiac, v ktorom si pripomíname, že by sme si mali
uctiť seniorov a prejaviť
im náklonnosť. V pondelok 14. 10. 2019 obec Trenčianske Stankovce, tak ako
každý rok, zorganizovala stretnutie pre našich 76
spoluobčanov, ktorí v roku
2019 oslavujú svoje životné
jubileá (70, 75, 80, 85, 90
a nad 90 rokov).
Na úvod stretnutia sa,
ako už tradične, oslávencom

prihovoril pán starosta a poprial im najmä veľa zdravia,
šťastia a životného optimizmu. Žiaci zo Základnej
školy Jána Lipského si pod
vedením pani učiteľky Moniky Svatíkovej pripravili
pre našich jubilantov darček
v podobe tanca, básní a pesničiek. Po slávnostnom obede sme v družnom rozhovore spoločne strávili príjemný
čas. Atmosféru celého posedenia dotvárali hrou na harmoniku a spevom pán Ladislav Žiško a pani Daniela
Hrušovská.
Silvia Justusová

Mikulášsky program s rozprávkou
Obec Trenčianske Stankovce organizuje pre všetkých, malých aj veľkých, Mikulášsky program s rozprávkou O pyšnej Dorotke v utorok 3.12.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v Spoločenskom dome.
Bábkové divadlo LIENKA odohrá rozprávku O pyšnej Dorotke v trvaní 35 minút s použitím 80 cm vysokých bábok z kvalitného lipového dreva, ktoré si deti budú môcť po skončení predstavenia prezrieť zblízka. Po rozprávke príde Mikuláš a spolu
s čertom budú rozdávať balíčky, ktoré si pre deti pripravili. Všetci ste srdečne vítaní!

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
Vás pozýva

Predajňa mäsa a údenín
Veľmi radi informujeme o novovzniknutých prevádzkach,
nie je tomu inak ani v prípade predajne mäsa a údenín
v časti obce Veľké Stankovce, ktorej otvorenie predstaviteľ
spoločnosti oznámil na 22.10.2019.
• v predajni sa budú grilovať kurence a kolená
• bohatý sortiment mäsa a údenín bude rozšírený rôznym
doplnkovým tovarom
• má byť zaručená slovenská kvalita
Otváracie hodiny :

v nedeľu 10.11.2019 o 15.00 hod.

k pamätníku v obci Trenčianske Stankovce na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti výročia ukončenia 1.svetovej vojny

Pondelok: zatvorené
Utorok: 07.00-17.00
Streda:
07.00-17.00
Štvrtok : 07.00-17.00
Piatok : 07.00-17.00
Sobota: 06.00-11.30
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Letné šantenie v škôlke
Mám peknú spomienku na leto. Je
prvý mesiac letných prázdnin. Materská škola má pre „svoje“ deti naďalej
otvorené brány a tak sa už od skorého
slnečného rána zapĺňa. Toho, kto ide
okolo, teda určite neprekvapí, hlasná
„vrava“. Pred každou triedou nás na
dverách čaká oznam o tom, že sa aj
tento rok už tradične bude konať „Opekačka v škôlke“, na ktorú sme srdečne
pozvaní aj my, rodičia. Potešila som sa,
pretože som už mala skúsenosť z predchádzajúcich rokov.

Po práci som sa v deň „D“ ponáhľala, aby som akciu v škôlke aj ja stihla.
Už pri príchode nás rodičov deti čakali vzorne usadené za veľkým stolom
a panie učiteľky im servírovali voňavé
špekačky“, neskôr jabĺčka a marhule na osvieženie, aby sa potom mohli
rozpŕchnuť na všetky svetové strany
a vyskúšať si chodenie na chodúľoch,
pohrať sa s loptou v tráve, vyskúšať
presnosť v hre „Šípky“ alebo zvládnuť
prekážky. Niektorým deťom opekačky
tak chutili, že, dupľa pre nich“ bola samozrejmosťou.
Počuť a vnímať
obyčajný detský
smiech a vidieť
radosť v očiach
detí bolo viac ako
pekné. My, rodičia
a učitelia sme si
zase sadli pod stromy, sledovali sme
naše ratolesti a oddychovali pri spoločnej konverzácii.
Veď aj bolo o čom
rozprávať…. Deti

pred opekačkou už absolvovali výlet
v Trenčianskej Závade.
Na malú chvíľu sme sa prestali ponáhľať a myslím si, že nám spolu bolo
zase raz dobre. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pekné popoludnie.
Tešíme sa o rok! Veronika Kováčiková

Poďakovanie za dary Zeme
Stalo sa už tradíciou,
že každý rok na jeseň sa
v evanjelickom chráme Božom stretávame, aby sme
Pánu Bohu vyjadrili svoje
poďakovanie za požehnanie úrody na našich poliach,
sadoch, či záhradkách. Nebolo by však správne, keby
sme túto slávnosť na pôde
nášho cirkevného zboru realizovali akoby už len zo
zvyku, či preto, lebo tak sa
to patrí a tiež by sme nemali
svoju vďačnosť voči Pánu
Bohu obmedziť len na úrody zeme, i keď sú pre nás
veľkým dôkazom Hospodinovho požehnania a starostlivosti o nás.
Popri
povinnostiach
a ťažkostiach života častokrát nemáme čas a energiu
na to, aby sme sa zastavili
a hľadeli na to, čo je v prírode okolo nás. Mnohým sa
to však podarilo a žasnú nad
tým, čo Pán Boh robí, čo
robí v prírode a vo vesmíre,
čo robí v ľudských dejinách,
čo robí v životoch jednotlivých ľudí. Na všetko toto
sa dá pozerať aj povrchne,
bez pochopenia a bez úžasu.

Šťastné sú však oči, ktoré za
všetkým cítia a vidia veľkosť Božiu.
Pán Boh urobil a robí
v prírode úžasné veci, obsypal ju množstvom krásy
a nám daroval zmysel, aby
sme tú krásu mohli vnímať.
Jeden ľudský život nestačí na to, aby sme to všetko
objavili – toľko krásnych
a účelných vecí je v Božej
prírode. Neraz nám uniká to,
čo by nám mohlo vniesť krásu do duše. Preto nám treba
Pána Boha prosiť o schopnosť vidieť všetko krásne sviežimi očami, prosiť
o schopnosť žasnúť. Každý
jeden kvet, každý strom je
zázrak nad zázraky. Listy
kvetov, stromov majú množ-

stvo tvarov, je ich až bezpočet. Môže sa zdať, že je to
nenápadná vec, a predsa aká
úžasná tvorivá vynachádzavosť Tvorcu je tým vyjadrená! Veľhory, doliny, lúky
a jazerá - koľko upokojujúcej krásy sa v tom všetkom
skrýva! Kto má vnímavé oči
a vnímavé srdce, stretá sa
na každom kroku s dielami
Hospodinovej tvorivej činnosti. Tak otvorme oči, aby
sme videli na každom kroku
stopy Božieho pôsobenia,
aby sme každý deň žasli
nad Božou neobmedzenou

múdrosťou, mocou a láskou.
Veľmi mnoho by sa v našom
živote zmenilo k lepšiemu,
keby sa oslava Hospodina
stala hlavnou melódiou života. Za vyskúšanie to stojí. Stála radosť z Boha by
vniesla trvalé svetlo radosti,
pokoja a opodstatneného optimizmu do nášho života.
„Národy,
dobrorečte
nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On
duši našej život dal, nedal
sklátiť sa našej nohe.“ Žalm
66,9
-jp-
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Pálenie vápna v okolí Trenčianskych Stankoviec
V lokalite Belice (k.ú. Veľké Stankovce), v časti Pri gaštanoch, si môže
pozorný návštevník všimnúť na ľavej
strane cesty smerom k Inovcu, v blízkosti potoka, nenápadné haldy (foto).
Sú rozmiestnené v troch zoskupeniach.
Jedná sa o zvyšky po pálení vápna
a svedčia o prítomnosti vápennej pece
v tejto lokalite. Podľa skromných
zvyškov ohnísk, môžeme v uvedenej
oblasti predpokladať prítomnosť minimálne troch pecí. Z pecí sa do súčasnosti zachovali viac či menej výrazné
priehlbiny lemované haldami zeminy
dosahujúce niekedy aj viac ako 3 metre, s obsahom popola, vápenca a prepálenej hliny výmazu stien pece (foto).
Pec sa zvyčajne postavila na mieste,
kde bolo dostatok vápenca, ktorý sa dal
dobre lámať. Vápenec sa následne roztĺkal kladivom a vápenník z vhodných
kusov vytvoril klenbu, na ňu sa položil
zvyšný vápenec. Steny pece sa napokon
natreli vlhkou zeminou. Pec mala zvyčajne tvar kupoly. Vypaľovalo sa zvy-

čajne v noci a keď nehrozil dážď. Teplota v peci sa pohybovala v rozpätí 900
- 1000 C. Vypaľovalo sa približne 1-3
dni, podľa množstva vápenca v peci.
Doobeda pec vychladla a poobede sa
mohlo vápno vykladať. Vápno sa po
vypálení ihneď uložilo do furmanského
voza vybaveného prútenou košinou.
Pálenie vápna v Inoveckých horách sa spomína v urbároch už v r.
1770, vápno sa v tých časoch predávalo v Trenčíne a v Novom Meste nad
Váhom. V okolitých obciach sa vápno
pálilo v Mníchovej Lehote a najmä
v Selci. Podľa dochovanej tradície, sa
nachádzala stála poľná pec v lokalite
Belice. „Stankovskú“ vápennú pec môžeme prvýkrát nájsť na mape III. vojenského mapovania, ktoré sa uskutočnilo
v r. 1869 -1 885, na mapách je značená
skratkou. K.O. (kalkofen – vápenná
pec). Pec je zobrazená aj na Reambulovanom (reambulácia – aktualizácia
a úprava starších máp podľa nového
merania) III. vojenskom mapovaní,

ktoré prebiehalo v rokoch 1920 – 1934.
Poslednýkrát ju môžeme objaviť ešte
na Vojenskej mape z r. 1938. Na základe údajov v Štatistickej ročenke Trenčianskej župy z r. 1877 sa jedná pravdepodobne o vápenné pece, ktoré dal
postaviť v Inoveckých horách vtedajší
majiteľ lesov, barón Sina. Vo vápenných peciach pracovali sedliaci z okolia, ktorí za vypálené vápno dostávali
drevo podľa vlastnej potreby. Vápno
bolo určené pre potreby baróna Sinu.
Neskôr si vápenníci predávali vápno vo
vlastnej réžii, väčšinou nadrobno. Najväčší záujem o vápno bol pred sviatkami alebo inými slávnostnými udalosťami, keď bolo treba vybieliť domy.
Po skončení pálenia vápna sa v lokalite zachovali už len zlomky po tejto
činnosti. Napriek tomu lokálne pálenie
vápna v malom patrilo ku koloritu niekdajšieho života a posledné zvyšky po
pálení vápna postupne miznú nielen
z pamäti ľudí, ale aj z miesta, kde sa
pracovalo.
Z. Kremeňová

KVETY ANA
Radi by sme informovali aj o ďalšej novovzniknutej prevádzke, KVETY ANA, taktiež v časti obce Veľké Stankovce súpisné
číslo 813, ktorá je už niekoľko dní otvorená a ktorej majiteľka pani Marta Ďurišová oznamuje svojím zákazníkom, čo bude
v ponuke tohto kvetinárstva:
• viazanie kytíc (gratulačné a smútočné)
• aranžovanie svadieb, stužkových
• aranžovanie dekorácií
• viazanie umelých kytíc
a smútočných vencov a tufov
Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00
Sobota od 7.30 do 10.00

Pracuje aj na objednávku
tel. číslo: 0905 367 395
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7. ročník LAUGARICIO GASSHUKU 2019…
so šéfinštruktorom IOGKF Senseiom Tetsuji Nakamurom 7.Dan Kanada a jeho zástupcami Senseiom Ernie
Molyneuxom 8.Dan Anglicko, Senseiom Henrikom Larsenom 8.Dan Dánsko.
V tomto roku oslavuje
The International Okinawan
Goju-Ryu Karate-do Federation (IOGKF) 40. výročie
založenia, a preto nám bolo
cťou privítať u nás v Trenčianskych
Stankovciach
tých najlepších inštruktorov
z našej karate organizácie.
Počas víkendu 27.-29. septembra si prišlo s nimi zacvičiť 80 cvičencov, z toho:
31 domácich, 6 z Bratislavy, 16 z Českej republiky,
16 z Poľska, 4 z Dánska a 2
z Veľkej Británie. Ako jediný skúšaný, Ľubomír Vanko
úspešne absolvoval skúšku
na 1. Dan a stal sa tak našim
ďalším držiteľom majstrovského stupňa. V sobotu ráno
v rámci oficiálneho otvorenia odovzdal do vlastných
rúk sensei Nakamura ďakovné plakety za príkladnú
spoluprácu s karate oddielom, zástupcovi obce Petrovi Justusovi a za školu pani
riaditeľke Mgr. Gabriele
Trnavskej. Taktiež si osobne z rúk senseia Nakamuru
prevzali certifikáty piati naši
cvičenci, ktorí úspešne minulý rok absolvovali skúšky
na Dan. Tréningy trvali štyri
hodiny a konali sa v telocvični, aj v našom Tetsuji
dojo. Boli sme vždy rozdelení do troch skupín a sensei sa
v nich striedali. Každý deň
sa jeden zo senseiov najskôr
dve hodiny venoval deťom
a potom sa pridal k tréningu
dospelých. Odozva od detí
bola neskutočná, veľmi sa
im páčilo, akým spôsobom
viedli sensei tréning. Výhodou medzinárodných tréningových cvičení (gasshuku)
je, že si môžete zacvičiť aj
s iným karatistom nielen
s tým, s ktorým sa pravidelne stretávate v dojo (miesto
na cvičenie bojových umení). Sensei nám ukázali pre
nás nové spôsoby obrany
v prípade napadnutia agresorom a tiež, ako ich máme
trénovať. Dostali sa k nám
nové informácie pre nás
veľmi dôležité, aby naše

karate mohlo napredovať,
a tak nám nezostáva nič
iného, len poctivo trénovať.
Aj takýmto spôsobom sa dá
zviditeľniť naša obec, keď
kliknete na medzinárodnú
stránku IOGKF: http://www.
iogkf.com/events/events-senior-iogkf-instructors a me-

dzi metropolami ako Rím,
Londýn alebo Amsterdam či
Praha nájdete Trenčianske
Stankovce. Pripomína mi to
trochu príbeh, ktorý sa odohral svojho času v Londýne.
Keď sa indického maharadžu novinári pri nastupovaní do vlaku spýtali: „Vaša
výsosť a kam teraz idete?“
Odpovedal: „Do Oponíc.“
Oni pozerali po sebe a nikto
nevedel, kde to je. Karatistická verejnosť vie z roka na
rok lepšie, kde ležia Trenčianske Stankovce, lebo
spätná odozva je z roka na
rok lepšia a lepšia. Urobili
sme si dobré meno a šírime
ho do celého sveta.
Tešíme sa na ďalší, už 8.
ročník Laugaricio gasshuku, ktoré je naplánované na
17.-18. októbra 2020, kedy
u nás privítame opäť krstného otca nášho Tetsuji dojo
senseia Nakamuru a senseia
Jorge Monteira 8. dan z Porta (Portugalsko).
PS: Ešte v nás doznievajú emócie z gasshuku, keď
mi v noci prichádza e-mail
od sensea Nakamuru v takomto znení: „Od januára
2020 sa vaša organizácia
stáva RIADNYM ČLENOM
IOGKF“. Je to pre nás obrovská pocta, domo arigato
sensei. Karol Krejčí

Srdečne Vás pozývame spolu s nami osláviť
55. výročie činnosti
ZO SZCH Trenčianske Stankovce.

Trenčianska regionálna výstava zvierat
s medzinárodnou účasťou

LAUGARICIO CUP 2019
o titul majstra Trenčianskeho regiónu:

Majster Laugaricio & Šampion Laugaricio .
19. Špeciálna výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc ,
11.Špeciálna výstava nutrii & 10. ročník memoriálu R. Mojžiša

Sobota:
Nedeľa:

26.X.2019
27.X.2019

09.00 – 17.00 hod.
09.00 – 13.00 hod

TRENČIANSKE STANKOVCE
Informácie a prihlášky

: +421905744599

email : zuffap@stonline.sk

Tešíme sa na Vašu účasť
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DETI V KNIŽNICI
So začiatkom školského roka
ožíva nielen škola, školský
klub detí, ale aj obecná knižnica. V minulých rokoch bývalo dobrým zvykom a ďalej
v tom pokračujeme, že počas
školského roka, každý mesiac, prichádzajú do knižnice
deti (predškoláci) z Materskej školy so svojimi pani
učiteľkami. Spoločne si čítame a rozprávame sa o tom.
Na konci nášho stretnutia mi
deti niečo nakreslia a ja si ich
kresby veľmi cením. Všetky
obrázky dávam na nástenku
a prostredníctvom nich sú tu
moji malí kamaráti so mnou
až do ich ďalšej návštevy.
V tomto školskom roku bude
častejšie počuť dupkanie detských nôžok po schodoch,
ktoré vedú do knižnice a pani
učiteľkine šššššš, aby utíšila

tú detskú vravu :). Triedne
pani učiteľky druhého ročníka Základnej školy Jána
Lipského sa rozhodli, že
v rámci podpory čítania zaradia do rozvrhu raz mesačne
aj návštevu obecnej knižni-

ce. Keď ma oslovili, či by to
bolo možné, s radosťou som
súhlasila. Deti z 2. A a z 2.
B sú veľmi milé, vnímavé,
bezprostredné a radostné.
Túžia sa učiť nové veci, prejavujú záujem o knihy, veľmi pekne čítajú a ja ich rada
počúvam. Snažím sa, aby sa
„u nás“ dobre cítili, aby sa tu
rady vracali, aby si vytvorili
trvalý vzťah ku knihám, pretože dieťa, ktoré číta sa stane
dospelým, ktorý rozmýšľa.
Dúfam, že sa mi v tom bude
dariť.
Do knižného fondu pribudli nasledujúce tituly:
Pre deti a mládež: Khoa Le
- Strapúšik a Meduška, Delevigne Cara - Všetci za jedného.
Pre dospelých: Santopolová
J.- Stratené svetlo, Framto-

nová M.- Neslušná dáma,
Caldwellová Ch.- Škandalózna hra a Nebezpečná stávka, Woodová N.- Pani Hemingwayová.
Silvia Justusová

VIANOČNÝ KONCERT
Obec Trenčianske Stankovce pozýva všetkých občanov na Vianočný koncert, ktorý bude už tradične spojený s vianočnými
trhmi a punčom, v nedeľu 15.12.2019 so
začiatkom o 15 hod. v Spoločenskom
dome v Trenčianskych Stankovciach.
Svojim repertoárom nás vianočne naladí
hudobný hosť, kapela HUNCÚTI z Drietomy.
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