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Milí občania Trenčianskych Stankoviec,
čas letí ako voda a my sme sa prehupli do kalendárneho roku
2020. Vianočné sviatky sú neúprosne za nami a pomaly sa chystáme na záver obdobia fašiangov, ale aj na obdobie parlamentných
volieb.
Je potrebné podotknúť, že v roku 2019 sa udiali viaceré legislatívne zmeny, ktoré mali vplyv na chod samospráv, predovšetkým
na zvýšenie bežných výdavkov miest a obcí. Pred schvaľovaním
rozpočtov obcí a miest v decembri 2019 mnohé samosprávy deklarovali navýšenie miestnych daní a poplatkov, k čomu nakoniec
aj došlo. Ani naša obec nebola výnimkou. Pre rok 2020 došlo
k navýšeniu poplatku za vývoz komunálneho odpadu zo sumy 22
€ za občana za rok na sumu 24 € za občana za rok. Síce sme sa
zlepšili v miere separácií odpadu a umiestňujeme sa na popredných miestach v separácií jednotlivých zložiek odpadu v rámci
samospráv, ale stále vo veľkom množstve produkujeme zmesový
komunálny odpad. Ešte stále sa máme v čom zlepšovať. Ako som
už v minulosti písal, sadzby za uloženie zmesového komunálneho
odpadu sa v zmysle platnej legislatívy každý rok zvyšujú.
Zvyšovanie sa dotklo aj poplatku za psa, ako aj miestnych daní
za niektoré druhy stavieb, bytov a niektoré pozemky. Súčasne
platné sadzby miestnych daní a poplatkov nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení obce Trenčianske Stankovce č. 3/2019 zo
dňa 16. 12. 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je zverejnené
na webovom sídle obce, alebo je k dispozícií k nahliadnutiu na
obecnom úrade.
Každé zdražovanie je nepríjemné a určite nikoho nepoteší. Každý
rok sa stretávame s informáciami, že zdražievajú pohonné hmoty, elektrina, plyn a podobne. K zvyšovaniu miestnych daní sme
nepristúpili len tak pre nič za nič. Súčasná legislatívna úprava
(napr. tzv. obedy zadarmo, zvýšenie odpočítateľnej položky pre
daň z príjmov fyzických osôb, zákonná povinnosť nárastu miezd
v štátnej a verejnej správe o 10 % a podobne) nás však prinútila
pristúpiť k tomuto nepopulárnemu kroku, akým zvýšenie miestnych daní nepochybne je. Okrem toho miestna daň za byty bola
v našej obci naposledy zvyšovaná v roku 2013 a daň zo stavieb
(rodinných domov) dokonca v roku 2009. Niektoré sadzby dane
boli v našej obci v porovnaní s okolitými obcami nízko nastavené. Často sa stretávam s argumentom ľudí, že ja platím obci daň,
tak mi opravte cestu, chodník pred mojim domom. K tomuto argumentu môžem uviesť jednoduchý príklad. Ja bývam so svojou
rodinou v byte s výmerou okolo 70 m², vlastním jedno vonkajšie
parkovacie státie a v roku 2019 som odviedol našej obci ročnú
miestnu daň (daň z pozemkov a daň z bytu) vo výške 12,21 €.
Pýtam sa, je to veľa alebo málo, ak vezmeme do úvahy, čo všetko
obec zabezpečuje alebo má zabezpečiť vzhľadom na svoje rozsiahle kompetencie? Na túto otázku nech si odpovie každý sám.
Ďalším argumentom, prečo sa volení predstavitelia našej obce
rozhodli zvýšiť sadzby dane zo stavieb pre občanov je, že do roku
2024 musí byť v zmysle platnej legislatívy o miestnych daniach
rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb
maximálne desaťnásobok. Ak by sme nezvýšili sadzbu dane zo
stavieb pre občanov, museli by sme znižovať sadzbu dane zo stavieb právnických osôb, čo by malo v súčasnej dobe za následok
pomerne veľký výpadok v príjmoch obce. Miestne dane sú len
jedným z príjmov obce. Najpodstatnejším príjmom obce sú tzv.
podielové dane, ktoré prerozdeľuje štát samosprávam, ale ani tieto podielové dane nebudú donekonečna rásť. Všetko bude záležať
od toho, ako sa bude dariť ekonomike štátu. Naša obec sa po-

trebuje rozvíjať, potrebujeme opravovať cesty, chodníky, budovy,
ktoré obec vlastní. A to všetko v dnešnej dobe stojí veľa peňazí.
Jedným z príjmov obce sú aj dotácie. Naša obec dostala z rezervy
vlády Slovenskej republiky dotáciu vo výške 25 000 € na rekonštrukciu strechy zdravotného strediska. Okrem výmeny strešnej
krytiny sa počíta aj s výmenou krovu v potrebnom rozsahu. Obec
z vlastných zdrojov vyčlenila sumu 15 000 € na zveľadenie fasády budovy zdravotného strediska.
Po dlhom čase od schválenia dotácie na projekt „Technické vybavenie odborných učební ZŠ Trenčianske Stankovce“ sa blížime
do finále. Ešte čakáme na kontrolu zo strany riadiaceho orgánu
a žiaci našej Základnej školy Jána Lipského budú môcť začať naplno využívať nové počítače v počítačovej učebni aj v jazykovej
učebni a aj nové vybavenie v rámci polytechnickej učebne, ktorá
sa nachádza v budove družiny. V polytechnickej učebni bola vymenená elektroinštalácia a celá trieda bola zveľadená novým zníženým stropom s novým osvetlením, novým nábytkom a mnohými technickými pomôckami, sadami pracovných nástrojov, ktoré
majú dopomôcť k zlepšeniu technických zručností našich detí.
Na záver sa chcem poďakovať našim chlapcom z „OPS-ky“, ktorí
sa podieľajú na odstránení starej, niekoľkoročnej skládky prevažne stavebného odpadu pri bytových domoch v časti obce Rozvadze. Aj takýmto malým krokom sa snažíme prispieť k lepšiemu
životnému prostrediu v našej obci.
Váš starosta Martin Markech

Aby sme boli V OBRAZE...
Ak bežne používate „inteligentné“ telefóny a chceli by ste
mať väčší prehľad o dianí v obci dávame opakovane do
pozornosti aplikáciu V OBRAZE, ktorú si môžete stiahnuť
zdarma podľa návodu na webovej stránke obce www.trencianskestankovce.sk Aktuality, ktoré bude obec zverejňovať na webovej stránke si môžete prezrieť v aplikácii vo
svojom mobilnom telefóne bez toho, aby ste obecnú stránku navštívili.
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DHZ Trenčianske Stankovce
Bohatší o nové zásahové vozidlo
Dňa 30. 1. 2020 sa dobrovoľní hasiči z našej obce na čele so
starostom JUDr. Martinom Markechom zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania zásahovej techniky IVECO Daily
vybraným obciam Trenčianskeho kraja. Na tomto akte, ktorý
sa uskutočnil v Považskej Bystrici pred Mestským úradom za
účasti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, prezidenta HaZZ
SR Pavla Nereča, generálneho sekretára DPO SR Vendelína
Horvátha, trenčianskeho župana Jaroslava Bašku a primátora
mesta Považská Bystrica Karola Janasa, boli 17 obciam nášho
kraja odovzdane kľúče od nových zásahových vozidiel IVECO Daily. Pre okres Trenčín to boli Trenčianske Stankovce,
Trenčianska Teplá – Dobrá, Trenčín – Záblatie. Nové vozidlá
majú zborom poslúžiť na rýchlu prepravu techniky a členov
DHZ-o v prípade výjazdov k požiarom, nehodám a iným život
a majetok ohrozujúcim udalostiam.
Za Trenčianske Stankovce kľúčik od nového vozidla z rúk pani
ministerky vnútra SR Denisy Sakovej prevzal veliteľ DHZ Ján
Kulačik, za prítomnosti starostu obce JUDr. Martina Marke-

cha a ďalších členov zboru Pavla Janču, Karola Ježíka, Petra
Chrastinu, Mareka Porubana, Marty Ďurišovej, Jany Berkovej,
Kristíny Svatíkovej, Lýdie Lahkej.
Fotky sú prevzaté z portálu DNES24.sk.

Výročná členská schôdza DHZ
18. 1. 2020 sa dobrovoľní
hasiči stretli v sále Spoločenského domu na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili
svoju činnosť v uplynulom
roku 2019. Tejto schôdze sa
zúčastnili členovia všetkých
vekových kategórií od naj-

mladšej generácie, mladých
hasičov -,plameňákov“ až
po najstarších členov nášho
DHZ. Výročnej schôdze sa
zúčastnili a pozdrav od svojich krajanov priniesli hostia z družobnej organizácie
Dobrovoľného Vatrogasného

Družstva Aradač vo Vojdine
(Srbsku). Taktiež sme privítali starostu obce JUDr. Martina Markecha. Programom
schôdze bolo zhodnotenie
Plánu činnosti za uplynulý
rok 2019, schválenie Plánu
práce na rok 2020, udelenie

vyznamenaní viacerým členom DHZ. Po oficiálnej časti
nasledovala večera a posedenie pri hudbe a priateľských
rozhovoroch medzi členmi
a našimi hosťami.
Lýdia Ľahká

ZO ZASADNUTÍ OZ OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
zo dňa 16. 12. 2019
OZ schvaľuje:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí OZ obce Trenčianske Stankovce dňa 26. 11. 2019.
• Návrh rozpočtu obce Trenčianske
Stankovce na rok 2020.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
• Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Trenčianske Stankov-

ce č. 3/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení.
• Termíny plánovaných zasadnutí OZ
v Trenčianskych Stankovciach pre rok
2020 nasledovne : 2. 3. 2020 (pondelok), 22. 6. 2020 (pondelok), 21. 9. 2020
(pondelok), 14. 12. 2020 (pondelok).
Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia RF (okolie Hasičskej zbrojnice) Navrhujem, aby o tejto položke
rozhodovalo zastupiteľstvo v priebehu
roka 2020 po podpise memoranda medzi
zmluvnými stranami.
K efektívnemu využívaniu finančných
prostriedkov obce OZ požaduje vypracovať vedúcim OPS ročný plán prác pre

obec a externých odberateľov s uvedením predpokladaných nákladov. Termín:
koniec februára 2020.
OZ v Trenčianskych Stankovciach poveruje starostu obce na rokovanie ohľadne
prenájmu časti budovy Oddychového
centra (penzión) so spoločnosťou MIHA
s.r.o.
OZ berie na vedomie:
• Stanovisko
hlavného
kontrolóra
k návrhu viacročného rozpočtu obce
Trenčianske Stankovce na roky 2020 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2020.
• Návrh rozpočtu obce Trenčianske
Stankovce na roky 2021 - 2022.
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Čistenie koryta Seleckého potoka
50 rokov je v živote človeka
dosť na to, aby si niečo pamätal a zažil. Nikto zo súčasníkov si však v tomto časovom
úseku nepamätá čistenie Seleckého potoka v časti Veľké Stankovce, konkrétne od
starého kultúrneho domu po
koniec obce. A možno by to
číslo bolo v skutočnosti ešte
vyššie, neexistujú o tom totiž žiadne záznamy. Týmto
článkom teda zanechávame
stopu ďalším generáciám. Zo
záznamov vieme, že podľa
potreby sa potok v časti Rozvadze čistil v rokoch 1993,
1996, 2002, 2005 a 2010. Príležitostne aj na úseku smerujúcom do rybníka Bodovka.
A práve takejto, ešte stále
prebiehajúcej akcie Slovenského
vodohospodárskeho
podniku (po starom Povo-

die Váhu), sme sa dočkali
vo Veľkých Stankovciach
13. januára 2020. Skončí sa
vyčistením posledného úseku potoka na hornom konci
Veľkých Stankoviec. Tam sa

práce zastavia, lebo úsek od
Trenčianskych
Stankoviec
po Selec je prírodná pamiatka. Táto časť potoka sa bude
ďalej formovať prírodne, bez
zásahu človeka.

Čistiace práce pomohli nielen
odstrániť nahromadené nánosy a zvýšiť prietok vody, ale
vracajú nám nádej, že opäť
môžeme na niektorých častiach obdivovať vyloženie
brehov kameňmi (tzv. škarpu), ktoré dodávajú potoku
osobitý ráz. Posledný takýto
zachovalý úsek môžeme vidieť za rodinným domom rodiny Hrádelovcov, ktorá sa o
to roky svedomito a usilovne
stará.
Chráňme si tento potok, pretože preteká našou obcou a
teda je náš, aj keď nesie názov susednej obce. Prispejme
svojím postojom k ochrane
čistoty jeho vody. Ale to už
je téma pre ďalšie číslo Stankovského informátora.
Peter Justus

21. ROČNÍK HASIČSKÉHO PLESU
Po minuloročnom jubilejnom
plese plnom skvelých hostí to
na 21. ročníku nemohlo byť
inak. Aj v roku 2020 nás na
plese zabavila a do tanca hrala hudobná skupina KB band
a hosťami večera boli Kollá-

rovci, ktorí svojim vystúpením a hudbou nechali prázdnu každú stoličku v sále.
Sponzori aj tento rok venovali krásne a hodnotné ceny
do našej tomboly, ktorá bola
naozaj bohatá.

Tento rok sme si našli opäť
veľa pekných odkazov v knihe prianí. Veľmi nás teší, akú
priazeň máme od hostí, ktorí
navštívili hasičský ples a ďakujeme aj my im, pretože
každoročne vytvárajú na ple-

se naozaj výbornú atmosféru.
Ďakujeme aj všetkým sponzorom, spoluorganizátorom
plesu a tým, ktorí prispeli
svojou pomocou pri príprave
21. ročníka hasičského plesu.
Sabína Bočáková
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Naša škola v 1. polroku. Jej výsledky, úspechy a aktivity
Dňa 31.1.2020 si prevzalo 395 žiakov
našej školy výpisy klasifikácie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok
školského roka 2019/2020. Ich výsledky
boli nasledovné:
PROSPECH
Prospeli: s vyznamenaním 178, veľmi
dobre 92, prospeli 116
Neprospeli spolu 3
Neklasifikovaní 3
SPRÁVANIE
Výchovné opatrenia: pochvala riaditeľkou školy 2, pochvala triednym učiteľom 17, napomenutie triednym učiteľom
5, pokarhanie triednym učiteľom 3, pokarhanie riaditeľkou školy 11, znížené
známky so správania 2. stupňa 2, znížené známky so správania 3. stupňa 1
DOCHÁDZKA
počet tried 19, počet žiakov 395, 1. stupeň 186, 2. stupeň 209, vymeškané hodiny ospravedlnené 12060, neospravedlnené 3
Úspechy a aktivity školy
Záložka spája školy
Tento školský rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodného projektu Záložka spája školy. Téma bola List za
listom – baví ma čítať. Záložky tvorili všetci žiaci od 1. po 9. ročník.
Záložky pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy aj na hodinách literatúry. Vystrihovali rôzne tvary, použili rôzne metódy – maľovali, kreslili, strihali, lepili...
U veľa žiakov sa prejavila kreativita. Záložky som zhromaždila, zabalila a poslala
balíkom do Košíc. Záložky z košickej ZŠ
Požiarnicka 3 prišli v balíku prvý novembrový týždeň. Trošku som sa potrápila,
aby som ich rozdelila po triedach, ale výsledok je milý. Deti majú radosť v očiach,
šťastne si vyberali pre nich tú naj...
a ostáva im pamiatka na tento pekný projekt.
V závere sa chcem poďakovať za pomoc pani učiteľkám prvého stupňa, na
druhom stupni pani učiteľke výtvarnej
výchovy a pani učiteľkám a učiteľovi
slovenského jazyka za pomoc pri tvorení
záložkových prác. Tešíme sa na vaše budúcoročné záložky, ktoré spájajú školy.
Bc. Zuzana Najmanová
iBobor - informatická súťaž
V tomto školskom roku sa žiaci našej
školy po prvýkrát zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Súťažili on line
v troch kategóriách: Drobec – 2. a 3.
ročník, Bobrík – 4. ročník a v kategó-

rii Kadet – 8.
ročník. V súťaži uspeli veľmi
dobre. Zo štyridsiatich súťažiacich získalo 15
žiakov diplom
„Úspešný riešiteľ“. Úspešným
riešiteľom
sa
stal
súťažiaci,
ktorý dosiahol
viac ako 50% úspešnosť riešenia. Žiačky
Nela Procházková z 2.A triedy a Sofia
Seemannová z 2.B triedy získali 100%
úspešnosť.
Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov
v škole i v ďalšom súťažení.
Mgr. Blanka Jurišová
Postup do regionálneho kola
Dňa 9. 12. 2019 naše žiačky hrali v ZŠ
Novomeského v Trenčíne okresné finále vo volejbale. Veľmi sa im darilo,
vyhrali všetky tri zápasy a postupujú do
regionálneho kola. DIEVČATÁ - Nina,
Simona, Nela, Martina, Lucia, Ema, Natália, Soňa, Lívia - GRATULUJEME!
Mgr. Zuzana Pálešová

Malí koledníci
Naše deti zo školského klubu spríjemnili mnohým obyvateľom obce posledný
deň pred vianočnými prázdninami. Počas vychádzky si vyspevovali na plné
hrdielka vianočné koledy a vyčarili
úsmev na tvári nejedného okoloidúceho. Zapáčilo sa im to tak, že všetky by
najradšej zvonili pri bráničkách svojich
domov, aby mohli spoločne koledovať
svojim rodinám. Keď sme im vysvetlili,
že to nie je možné, pretože ich rodičia sú
v práci, premýšľali, komu by ešte mohli
zaspievať. Spontánne sa vybrali na poštu
a milo prekvapili tety za priehradkami.
Ľudia prichádzajúci na úrad sa zastavovali v chodbičke. Nikto sa nenáhlil na
vybavenie. Dali priestor našim detičkám, za čo sa im chceme dodatočne poďakovať. Ich milé koledovanie si môžete
pozrieť na našom webovom sídle.
Mgr. Jarmila Humeníková

Vianočná akadémia
Dňa 20. decembra 2019 sa konala Vianočná akadémia, na ktorej žiaci našej
školy a tanečného krúžku predviedli svoje umenie - recitovali, spievali,
tancovali, hrali divadlo. To všetko pod
vedením svojich triednych učiteliek a
vedúcich záujmových útvarov. Do pekne vyzdobenej telocvične nás prišli podporiť aj rodičia, za čo im veľmi pekne
ďakujeme. Tešíme sa opäť o rok.
Lyžiarsky kurz Krahule
V januári siedmaci spolu s Mgr. Pálešovou a Mgr. Pazderovou absolvovali
lyžiarsky a snowboardový kurz v Krahuliach. Po piatich dňoch strávených na
zjazdovke všetci úspešne zvládli zlyžovať svah, vyskúšali si jazdu na pome
i štvorsedačke a odniesli si domov nezabudnuteľné zážitky prežité bez rodičov
v kruhu svojich spolužiakov.

Exkurzia v Hlohovci
Dňa 29. januára navštívili žiaci 4. A a 4.
B a ich triedne učiteľky Mgr. Fábryová
a Mgr. Mikušincová Vlastivedné múzeum v Hlohovci, v ktorom si so záujmom
prezreli stálu expozíciu živočíchov.
Jednou zo zriedkavých možností vidieť
to najzaujímavejšie zo zoologického
depozitára bola však aktuálna výstava
Tajomstvá 13. komnaty – zoologická
zbierka, kde bolo dvakrát viac živočíchov ako na stálej výstave. Predstavili

sa v rôznych ohľadoch jedinečné živočíchy. Viaceré sa hrdia prvenstvami
rôzneho druhu, napr. najťažší lietajúci
vták sveta, najväčší vodný vták sveta či
najrýchlejší živočích planéty. V múzeu
boli tiež predmety z archeologických
nálezov praveku, doby kamennej, doby
bronzovej až po stredovek. Po zážitkoch
z múzea pribudli ďalšie, počas návštevy
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Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika
v Hlohovci. Okrem pútavého výkladu
o tajomstvách vesmíru, premietnutia
hviezdnej oblohy a filmu o vesmíre, mali
deti jedinečnú možnosť vidieť viaceré
druhy hvezdárskych ďalekohľadov a pýtať sa odborníkov na to, čo ich zaujímalo. Exkurzia obohatila štvrtákov o nové
poznatky z prírodovedy a vlastivedy.
Mgr. Zuzana Mikušincová
Plavecký kurz štvrtákov
Aj v tomto školskom roku, ako
je už tradíciou,
sa naši štvrtáci
učia plávať. Raz
týždenne absolvujú plavecký
výcvik vo výukovom bazéne
v ZŠ Novomeského
Trenčín.
Po
úspešnom
absolvovaní plaveckého výcviku získajú
osvedčenia a hlavne sa naučia plávať.
Azda všetci poznáte príbeh Tri gaštanové kone od Margity Figuli. Je to príbeh
o láske s prekážkami. Jednu ženu, Magdalénu, ľúbia dvaja muži. Na tvorivej
hodine literatúry dostali žiaci ôsmeho
ročníka základnej školy úlohu, v ktorej
mali príbeh svojvoľne prerobiť, prípadne
dotvoriť záver. Žiaci sa do úlohy pustili
s veľkou chuťou. Okrem príbehu mnohí
napísali aj báseň. Posúďte sami, ako sa
im to podarilo.
Tri gaštanové kone
Magdaléna, Peter, vracajú sa do Turca,
po ceste vidia chudobného ujca.
Ujec nastavuje ruky,
Peter mu hneď peniaz hodí.

Magdalénu očarí dom,
ihneď sa nasťahuje doň.
Začne pripravovať večeru,
pre Petra urobí veľkú hostinu.
O mesiacov pár,
v očiach veľký žiaľ.
Lúčia sa pred veľkou cestou,
Peter odchádza za prácou.
Magdaléna dve srdcia v sebe mala,
no Petrovi nič nepovedala.
Potrebuje do nemocnice odviesť,
volá o pomoc komukoľvek.
Peter príde o rok neskôr,
dieťa ho víta s radosťou.
Čuduje sa, kto to je,
Magda mu to teda povie.
Šťastne do konca života žili,
pekné deti sa im narodili.
Natália Marcinátová, Nikol Bošanská, 8. A
Z ďalších aktivít spomenieme napríklad:
· Návštevy divadelných predstavení „Šľahačková princezná“, „Robin
Hood“, „Kozliatka a vlk“, „Koza rohatá“, „Snehulienka“
· Besedy v spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva Trenčín a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín
· Vianočné dielne a projekty žiakov I.
a II. stupňa
· Vianočný program žiakov 1. a 2. ročníka pre deti v materskej škole
· Školské a okresné kolá olympiád
· Čitateľský oriešok: čitateľsko-výtvarná súťaž
· Šaliansky Maťko – celonárodná súťaž
v prednese slovenskej povesti

· Návštevy školskej a obecnej knižnice
· Semináre pedagogických zamestnancov školy
Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi za nezištnú pomoc a spoluprácu
a všetkým rodičom a priaznivcom našej školy.
Všetky aktivity školy sú k dispozícii
na webovom sídle www.zstrenstan.
edupage.org.
Mgr. Gabriela Trnavská
MATERSKÁ ŠKOLA - Ako sa učíme
Aby nebol pobyt v materskej škole pre
deti každodenným stereotypom, snažíme sa výchovno - vzdelávací proces
obohatiť rôznymi inovatívnymi metódami, okrem iných aj zážitkovým učením.
Pri rozvíjaní prečitateľskej gramotnosti
u predškolákov navštevujeme jedenkrát
mesačne knižnicu, kde Mgr. Silvia Justusová oboznamuje deti so všetkým, čo
sa týka kníh, detskej literatúry. Našim
cieľom je utvoriť u detí pozitívny vzťah
k čítaniu už v rannom veku.
Nové poznatky deti získali aj návštevou
sférického kina. Vo vnútri kupoly sledovali animovaný film o vesmíre, ktorý ich
vtiahol do deja, čo umožnil neuveriteľný
360° výhľad.
O možnostiach a výhodách získaných
hudobným vzdelaním sa deti snažili presvedčiť herci z divadla Príbeh v predstavení Talentíno a jeho hudobné nástroje.
Prostredníctvom dievčatka Valentínky,
ktorá sa chcela stať slávnou speváčkou a učiteľa hudby Talentína, ktorý ju
presvedčil, že ak má niekto talent, potrebuje sa vzdelávať, veľa nacvičovať,
byť trpezlivý, až potom môže očakávať
úspech...
Bc. Marta Jančová

KARNEVAL
Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci so Základnou školou Jána Lipského zorganizovala malý detský karneval, ktorý
sa konal v piatok 7. 2. 2020 v popoludňajších hodinách v telocvični základnej školy. Karneval, alebo ak chcete maškarný ples, otvorila za prítomnosti starostu obce riaditeľka zák-

ladnej školy Gabriela Trnavská. O zábavu sa postaral Vlado
Ondrovič, ktorý spolu so svojím tímom urobil pre deti našej
školy skvelú diskotéku so sprievodným programom. Súčasťou
programu boli dvaja maskoti z obľúbenej rozprávky Labková
patrola, s ktorými sa zabávajúce sa deti mohli odfotiť.
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STANKOVSKÍ DÔCHODCOVIA BILANCOVALI
Dňa 27. januára 2020 sa v malej sále Spoločenského domu
v našej obci konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Trenčianske Stankovce.
Správu o činnosti organizácie za rok 2019 predniesla jej predsedníčka pani Oľga Bučková. V správe sa hovorí: „Činnosť
našej organizácie bola rozsiahla a verte, je to dobrý pocit, keď
vytvoríte niečo, čo sa páči nielen nám, ale i mnohým z Vás.
Sme dôchodcovia, máme viacej skúseností, možno sme aktívni
vekom, menej berieme od života, viac rozdávame, lebo najväčším bohatstvom života je ľudská láska a vzájomnosť“.
Činnosť sme začali hneď začiatkom roka, kedy sa naša spevácka skupina zišla na prvej skúške v roku a potom sme sa
schádzali dvakrát do mesiaca pod vedením nášho umeleckého
vedúceho Mgr. Žiška, ale bolo i obdobie, že sme sa museli zísť
i každý týždeň a niekedy i uprostred týždňa, aby sme nacvičili rôzne piesne na jednotlivé podujatia, ktoré sme v priebehu
roka absolvovali.
Výbor organizácie sa schádzal podľa potreby, hlavne pred usporiadaním väčšej akcie. Bolo to štyrikrát v roku, ostatné požiadavky a problémy sme riešili priebežne, či už po skúške spevokolu, alebo po klubových stretnutiach, ktoré bývajú každý
utorok o 14.oo hodine, na ktoré Vás srdečne pozývam. Sú to
priateľské stretnutia pri kávičke a čaji, ale hlavne preto, aby sme
sa trochu vyvetrali, vyrozprávali, zahrali sme si spoločenské hry
a vymenili sme si rôzne skúsenosti a zážitky. Spolu s obecným
úradom sme usporiadali v Spoločenskom dome fašiangové posedenie spojené s pochovávaním basy za aktívnej účasti členov
divadelného súboru. Je to veľmi pekné podujatie, i keď veľmi
náročné, ale robíme ho veľmi radi a teší nás záujem o toto podujatie nielen našich občanov, ale i cezpoľných ľudí, ktorým sa
to páči, radi sa sem vracajú a vytvárajú dobrú náladu. Preto je
potrebné takúto tradíciu zachovať i pre budúce generácie.
Brigádnickú činnosť sme vykonávali na cintorínoch v obci a pri
kríži v Sedličnej. Naše členky sa starali o tieto pietne miesta,
čistili hlavne priestory pri krížoch, vymieňali a dopĺňali kvety,
čistili lavičky, ale mnohokrát vynášali i odpadky z priestorov
cintorínov, ktoré nezodpovední návštevníci zabudli vyniesť
do kontajnerov a nechali ich pohodené pri hroboch, starali sa
o svoje predzáhradky, podľa svojich možností čistili i niektoré
priestranstvá v našej obci a tým vylepšovali i vzhľad obce, za
čo členom JD patrí úprimné poďakovanie.
Robili sme vychádzky do prírody spojené so zberom liečivých
rastlín, opekačkami, varením gulášu, spojené so spevmi a hrou
na harmonike. Aktívne sme sa zúčastnili na príprave a realizácii obecných dní našej obce, navarili sme dobrý guláš a pekne
sme si zaspievali.
Naša spevácka skupina nesie hrdý názov „STANKOVČANKA“ a svojim spevom rozdáva radosť i potešenie na rôznych
miestach nášho krásneho Slovenska. V tomto roku oslávi naša
organizácia i spevácka skupina 25 rokov svojho založenia pod
vedením umeleckého vedúceho Mgr. Ladislava Žišku, ktorý ju
vedie po celý čas jej existencie. Dnes máme v repertoári 137
piesní, veselých, smutných, radostných, sakrálnych, ale i rôznych príležitostných, ktoré radi a s radosťou spievame. Našim
dlhodobým cieľom je vzbudzovať v mládeži lásku k ľudovej
piesni. Môžeme sa s hrdosťou pochváliť, že naša spevácka
skupina je jednou z najlepších speváckych skupín Jednoty dôchodcov v Trenčianskom kraji. Okrem toho, že sme pochovávali basu, spievali sme na fašiangoch v Trenčianskom Jastrabí
a tiež sme tam spievali v „Októbri – mesiaci úcty k starším“,
zúčastnili sme sa akcie „ Poézia, próza a spevy jesene života“ v Trenčíne, kde sme boli najlepší. Spievali sme pri stavaní
mája v našej obci. V máji sme mali slávnostné stretnutie ku
Dňu matiek v našej organizácii.

8. mája sme spievali pri pamätníku umučených na Brezine
v Trenčíne, v júni sme boli na kúpalisku vo Veľkom Mederi,
v júli sme spolu s ostatnými členmi navštívili Múzeum SNP
v Banskej Bystrici, kde sme za pochodu padlých revolucionárov položili veniec k pamätníku a zaspievali sme príležitostné piesne, za čo nám bolo vyslovené úprimné poďakovanie
od vedúceho múzea. V ten deň sme ešte navštívili artikulárny
kostol v Hronseku. 29. augusta už osemnásty rok sme spievali
na kúpalisku v Podhájskej, kde si vždy slovom a piesňou pripomíname výročie Slovenského národného povstania. V rámci: „Október – mesiac úcty k starším“ sme mali vystúpenie na
Akadémii tretieho veku v Trenčíne s veľkým uznaním poslucháčov. V októbri sme mali slávnostnú členskú schôdzu našej
organizácie, kde sme ako tradične blahoželali i našim jubilujúcim členom a na výbore našej organizácie sme sa dohodli, že
budeme každý rok blahoželať a obdarovávať malou pozornosťou okrem ostatných jubilantov každého člena, ktorý dovŕši
osemdesiat rokov a viac, lebo dožiť sa osemdesiat rokov a každý rok viac je požehnaním, preto si treba takýchto ľudí vážiť
a venovať im patričnú úctu a pozornosť. Na túto schôdzu prišiel, ako vždy, aj náš pán starosta s neodmysliteľnými plechmi
koláčov, ktoré nám každý rok napečie jeho manželka. Srdečne
ďakujeme, chutili výborne.
V mesiaci novembri, pri pamiatke zosnulých sme svojim spevom a hrou na harmonike dotvárali slávnostný rámec celej
spomienkovej akcie.
Spievali sme i na pohreboch našich občanov, ak nás o to príbuzní požiadali.
Dôstojne sme sa rozlúčili i s členkou našej speváckej skupiny
pani Boženou Porubanovou.
V mesiaci decembri sme sa v Selci zúčastnili prehliadky speváckych skupín pod názvom „Znej pieseň Seleckou dolinou“
- s veľkým úspechom.
MUDr. Širila v našom klube bezplatne kontroloval žily dolných končatín nielen našim členom, ale i ostatným občanom,
ba i veľkému množstvu ľudí z okolitých obcí.
Naše členky využívajú bezplatnú železničnú dopravu a navštevujú rôzne miesta v republike, či už poznávajú krásy prírody –
Vysoké a Nízke Tatry, Oravu, Spiš, Košice, Bratislavu, Nitru,
Trnavu, rôzne sakrálne miesta, divadelné predstavenia a rôzne
iné. V mesiaci novembri boli na spoločnej dovolenke v Piešťanoch. Navštevujú aj Akadémiu tretieho veku v Trenčíne.
To bola činnosť našej organizácie v roku 2019. Z celého srdca
ďakujem všetkým, ktorí sa na jej činnosti podieľali. Ďakujem
výboru organizácie a revíznej komisii za dobre vykonanú prácu. Ďakujem Mgr. Ladislavovi Žiškovi, umeleckému vedúcemu našej skupiny za obetavosť a vynaloženú námahu pri našich nácvikoch a vystúpeniach, členom speváckej skupiny za
ich ochotu učiť sa a zdokonaľovať sa pri spievaní piesní, aby
sme mohli na vystúpeniach prezentovať našu obec nielen piesňami, ale i hovoreným slovom. Srdečná vďaka patrí i Obecnému úradu, pánom poslancom, ale predovšetkým nášmu pánovi
starostovi za priazeň a podporu. Veľmi nás teší a vážime si, že
veľmi rád príde na naše stretnutia.
A celkom na záver prajem nám všetkým predovšetkým veľa
tak potrebného zdravia, šťastia, pokoja, hojnosť Božích milostí, lásky a porozumenia nielen medzi nami, ale i vo Vašich rodinách, aby sme sa mohli i naďalej takto stretávať. Ja si vážim
i tie náhodné stretnutia, stačí úprimný pozdrav, úsmev, stisk
ruky, či pár milých slov, ktoré potešia a zohrejú.
Nech nám to teda vydrží!!!
Všetko len to dobré Vám prajem!
Oľga Bučková, predsedníčka Jednoty dôchodcov
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VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ O POHÁR STAROSTU
OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Aj v roku 2019 patrila posledná sobota priaznivcom ping –
pongu. Počet hráčov síce neprekonal rok 2018, ale aj tých 15
zúčastnených si prišlo na svoje. Zahanbiť sa nedali hlavne
deti, presnejšie David Dohňanský, z ktorého loptičiek sa zapotili skoro všetci dospeláci a vybojoval si 2. miesto. Putovný
pohár si opäť odniesol Martin Mahrík a tretí skončil Marián
Kudláč. Všetci si po náročnom dopoludní pochutili na malom
občerstvení.
Z. Hrušovská

Staré banské diela v Považskom Inovci
– pokračovanie z čísla 4/2019
Napriek tomu, že Považský
Inovec nepatrí medzi pohoria,
ktoré sú poznačené banskou
činnosťou, môžeme v okolí
Trenčianskych
Stankoviec
nájsť pozostatky banskej
činnosti z 18. storočia. Staré
banské diela sú v okolí našej
obce sústredené v dvoch oblastiach.
2. Oblasť: Bezmenné štôlne
v lokalite Červená skala
Na rozhraní katastrálnych
území Selca a Veľkých Stankoviec, na severozápadnom
svahu, asi 1 km od vrcholu
Inovca, sa nachádzajú dve

malé bezmenné štôlne orientované smerom na juhozápad.
Prvá bezmenná štôlňa, tzv.
kresanica, sa nachádza v ťažko prístupnom svahu, v lokalite Červená skala, v nadmorskej výške 700 m. Vstup je
čiastočne zatarasený zosunutou hlinou a kamením. Na dne
sa nachádza naplavená hlina
a odpadnutá hornina zo stropu. Za vstupom sa nachádza
vylámaný priestor s dĺžkou
6 metrov, pri súčasnej výške
1,10-1,20 metrov. V štôlni
sú vysekané dve chodby. Ľavostranná je dlhá približne 2
metre, pri výške 0,90 – 1 meter. (foto 1) K vyrazeniu pra-

2

Prírastok do knižničného fondu
Pre dospelých: Mary Baloghová - Vysnívaný manžel, Katarína Kuniková - Zákon príťažlivosti, Julie Klassen - Panie z Ivy
Cottage, Hostinec v Ivy Hille, Alena Sabuchová - Šeptuchy, Dominik Dán -Nevieš dňa, nevieš hodiny, Thomas Melle - Svet za
chrbtom, Eva Dedinská - Snúbenec mojej sestry, Soren Sveistrup
- Gaštanko, Christina Baker Kline - Siroty z vlaku, Hana Repová
- Ak mi dovolíš 1.časť, Ak mi odpustíš 2.časť, Affinity Konarová - Mischling, Bowmanová Valerie - Náhodne grófkou, Lusy
Robinsonová - Deň, keď sme zmizli, Rod Nordland –Milenci Rómeo a Júlia z Afganistanu, Alison Blissová - Na veľkosti záleží, Gail Formanová - Nehľadaj ma, Eštóková Alica - Parížske
slnko - zamilovala som sa do Araba, Bea Bazalová - Šepkanie
anjelov, Gillian McAllisterová - Všetko okrem pravdy,
Pre deti: Sandra Dieckamann - Čakanie na vlka, Jessica Ennis–
Hill - Elin čarovný náramok, Carolina Rabei - Malá líška
Pre malých aj veľkých: Nina Abramovičová, Lenka Mlčúchová
- Milan Rastislav Štefánik - Kreslený príbeh rodáka z Košarísk

vostrannej chodby
priviedla baníkov
zrejme výrazná hematitová žila, ktorá
k nej smeruje. (foto
2)
Dosahuje
dĺžku
4 metre a výšku
1
0,90 – 1 metra.
Jedná sa pravdepodobne o kutaciu 3
(prieskumnú) štôlňu
zo 17. až 18. storočia. Smerom na severozápad sa nachádza druhá bezmenná
štôlňa, ktorej vstup
je v súčasnosti zavalený. (foto 3)
Na presné datovanie bezmenných štôlní nemáme aktuálne
dostatok archívnych záznamov. V okolí prebiehala pomerne aktívna banská činnosť
v 18. storočí a v prameňoch sa
spomínajú ďalšie štôlne, ktoré
sa mali otvoriť v oblasti Blatina. Z toho môžeme usúdiť, že
štôlne pochádzajú z toho obdobia. Železo sa v nich nikdy
nezačalo ťažiť a do dnešných

dní nám zostali ako svedkovia
dávnej prieskumnej banskej
činnosti v našom okolí.
Prameň: FOJTÍK, Juraj: Začiatky baníckeho dolovania
na Považskom Inovci v rokoch 1765-1775, Zborník
SBM, XI-1983. s. 117-127
a výskum autorky
Autori fotografií: Lukáš Grešner a Zlatica Kremeňová
Zlatica Kremeňová

Chrumkavé fánky bez tuku
Suroviny:
300 g hladká múka, 3 žĺtky, 3 PL rum, 1 PL ocot
4 PL smotana kyslá, 1 PL práškový cukor (zarovnaná)
štipka soli, + práškový a vanilkový cukor na obaľovanie
Postup: Zo všetkých surovín zamiesiť vláčne cesto, rozvaľkať,
poskladať – zopakovať 3x, vložiť do mikroténového vrecka a
dať aspoň na 1 hod. do chladničky. Potom rozdeliť na 4 časti,
každú natenučko vygúľať na olejom potretej podložke – múkou nepodsypávať! Krájať radielkom na štvorce alebo iné tvary,
každý v strede 2x prekrojiť a smažiť v horúcom oleji z oboch
strán (aby sa neprepaľoval, vhoďte do neho pár špáradiel☺).
Vybrať na papierový obrúsok, nechať odtiecť, obaliť v práškovom cukre, zmiešanom s vanilkovým cukrom alebo len jemne
pocukrovať.
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od 15.12.2019 do 10.12.2020

Vitajte, naši najmladší:
Elisa Maggiore – prvé dieťaťko, narodené v roku 2020
Vanesa Dobiašová
Lenka Surovská
Alex Gabriel
- prisťahovalo sa 12 občanov
- odsťahovalo sa 23 občanov
- do stavu manželského vstúpil 1 náš
spoluobčan
Navždy nás opustili:
Oľga Križanová vo veku 70 rokov
Ľudmila Škytová vo veku 87 rokov
Anna Pevná vo veku 88 rokov
Miroslav Kvasnica 69 rokov
Marta Medvedíková 63r.
Vlasta Šmatláková 81r.

Pán Berko spomínal...

Naši jubilanti S potešením sme v sobášnej sieni privítali dva manželské páry,
ktoré si pripomenuli vzácne výročia sobáša: Dňa 12. januára 2020 uplynulo 64
rokov, kedy vykročili na spoločnú cestu
manželia Emil a Anna Berkoví z časti
obce Veľké Stankovce a dňa 2. februára
2020 si pred 63 rokmi povedali svoje
„áno“ manželia František a Helena Letkoví z časti obce Rozvadze. Rozhovory
s takýmito vzácnymi ľuďmi sú pre nás
vždy veľmi zaujímavé a obohacujúce.
Pán Berko zhrnul svoj aktívny život do
spomienok, ktoré nám dal aj pár vetami
písomne a pán Letko, stále aktívny folklorista v súbore Rozvadžan, si pohovoril so starostom o svojej mladosti, ale aj
o ťažkých vojnových časoch, ktoré zažil
vo svojej rodnej obci Selec. Manželky
oboch pánov s úsmevom sledovali ich
dialógy, lebo dobre vedeli, že všetko čo
dosiali je aj ich zásluhou.

Manželia Emil a Anna Berkovci z časti obce Veľké Stankovce oslávili 15.1.2020 krásne 64 výročie od uzavretia sobáša.
Keďže pri takomto spoločnom výročí je už každý prežitý rok
sviatkom, aj tento rok sme manželov Berkových pozvali do sobášnej siene obecného úradu. Pozvanie prijali a starosta obce,
spolu s členkami Zboru pre občianske záležitosti im zablahoželali k tomuto vzácnemu jubileu a porozprávali sa s nimi
nielen o ich živote, ale i o súčasnosti. So záujmom si vypočuli
rôzne zážitky pána Berka, rodeného Stankovčana. Rozprával
najmä o svojich dvoch celoživotných záľubách – chovateľstve
a práci osobného šoféra:
„Od mojich 4 rokov, okrem vojenčiny, som bol chovateľom až
do roku 1990. S otcom som choval holuby, hydinu hrabavú,
vodnú - konkrétne husi Endemské s hmotnosťou do 15-16 kg
a výškou až do 120 cm. Okrem členstva tu v obci, bol som aj
členom predstavenstva v rámci okresu. Po zlúčení našich štyroch obcí som trval aj na zlúčení chovateľstva. Kolektívne sme
tvorili dobrú spoluprácu, v ktorej sa nám aj darilo. Aj napriek
problémom s financiami, ktoré sme museli riešiť, výsledkom
našej spolupráce je výstavná hala. Dohodli sme sa, že budeme
spoločne chovať skutočne len čistokrvnú hydinu a vtáctvo. Aby
sme zabezpečili krmivo pre každý kus rovnakým dielom, viedli
sme si evidenciu, o čom sa každý pondelok v týždni členovia
mali možnosť informovať. Zorganizoval som zájazd na výstavu
do Lipska - NDR. Tohto zájazdu sa zúčastnilo 46 osôb. Zájazd
sa vydaril. Všetkých účastníkov zájazdu som ubytoval v hoteli
na svoje meno. Pre každého účastníka zájazdu, ktorý si vybral
nejaké zviera, som vybavil povolenie na prevoz a cez hranicu
sa prevážalo 56 živých zvierat. Ja osobne som tam chodieval po
dobu 10 rokov vlastným autom, vždy na Mikuláša.“
Pán Berko si zaspomínal aj na svoje pracovné skúsenosti. Bol
osobným šoférom generálneho riaditeľa v podniku CEVA - cementárne a vápenky Trenčín:
„Raz si ma dal generálny riaditeľ zavolať a oznámil mi, že je
potrebné ísť do Berlína. Dvaja šoféri to odmietli, ale riaditeľ
bol presvedčený, že ja to zvládnem. Bolo potrebné absolvovať 1 395 km, čas príchodu do Berlína na veľvyslanectvo o
24.00 hod. Ďalšia trasa, ktorú by som rád spomenul, bola pred
Vianocami z Trenčína do Splitu, spolu 1 106 km. Zo Splitu sa
pokračovalo do Belehradu 624 km a v ten deň bolo potrebné sa
vrátiť do Zágrebu 390 km. Do Trenčína som sa vracal 19. decembra, kedy bolo počasie veľmi nepriaznivé, snehová fujavica, ale zvládol som to bez nehody. Toto bolo len pár spomienok
z mojich ciest. Spolu som absolvoval 3 380 000 km.“

Štatistika k 10.02.2020
Spolu 3.374 občanov:
- z toho muži 1.672
- z toho ženy 1.702



Obec Trenianske Stankovce
Vás pozýva na

Fašiangové veselie
V sobotu 22. februára 2020



Program:
11,00
hod Fašiangový
Od 1 1. 00Od
hod.
Fašiangový
sprievodsprievod
FS ROZVADAN od
FS Rozvadžan
odvzvonice
v Rozvadzoch
zvonice
Rozvadzoch

as hodovania-mo
nos zakúpenia
Od 1 2. 00 hod.
Od 12,00
hod Čas hodovania
výrobkov
možnosťhotových
zakúpenia
hotových jedál

Od 1 9.



00

hod. Fašiangová zábava a pochovávanie basy

Od 19,00 hod Fašiangová zábava a pochovávanie basy
s hudobnou skupinou KB band
s hudobnou skupinou KB band
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