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V novom - Po novom

vlastnej jedálne a výdajne stravy, technickej miestnosti, ako i ďalších menších
miestností potrebných k prevádzke.
V blízkej budúcnosti je veľký predpoklad, že sa prevádzka v našej MŠ rozšíri
až do šiestich tried, čím by sa problém
s nedostatočnou kapacitou v našej MŠ
stal definitívne minulosťou.

Školský rok 2020/2021 sa v našej MŠ
nesie heslom „V novom - Po novom“
a my sa všetci z toho úprimne tešíme.
V novom:
Dňa 2.9.2020 bola uvedená do prevádzky novopostavená budova MŠ a tým sme
mohli rozšíriť kapacitu o ďalšiu triedu
a prvýkrát v histórií našej MŠ spustiť
prevádzku v piatich triedach.
Za krásny novovybudovaný objekt patrí
veľké poďakovanie starostovi obce
JUDr. Martinovi Markechovi za jeho
obrovské vynaložené úsilie na projekte
a získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie tohto „veľkého
diela“, obecnému zastupiteľstvu za podporu projektu, pracovníčkam OcÚ, pracovníkom Obecného podniku služieb,
zhotoviteľovi diela spoločnosti STACON s.r.o., spoločnosti PORIS s.r.o.
Práve vybudovanie a sprevádzkovanie
tohto objektu vyrieši niekoľko rokov
pretrvávajúci problém s nedostatočnou
kapacitou našej MŠ, ktorá nepochybne
patrí k základnej občianskej vybavenosti
našej obce.
Po prvýkrát sme tak mohli uspokojiť
takmer všetkých 70 žiadostí o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do našej MŠ, čo bolo takmer o polovicu
viac ako v predošlých rokoch.
Nová budova MŠ je samostatne stojaci

Po novom:
Dňa 16. 3. 2020 sme museli nariadením
vlády SR a vyhlásením núdzového stavu
prerušiť prevádzku v našej MŠ.
Od 01. 06. 2020 za prísnych hygienických opatrení bola prevádzka obnovená a MŠ fungovala nepretržite aj počas
letných mesiacov júl a august, aby sme
rodičom v maximálnej možnej miere vy-

objekt s vysokým štandardom pozostávajúci z dvoch samostatných miestností
a sociálnych zariadení ku každej z nich,

šli v ústrety a oni sa mohli vrátiť do svojich zamestnaní v tejto neľahkej situácii.
Rada by som aj rodičom touto cestou poďakovala za vzájomnú spoluprácu, a tiež
za to, že aj vďaka ich zodpovednému
prístupu sme nemuseli prerušiť prevádzku ani opakovane zatvoriť MŠ.
S opatreniami vyplývajúcimi z usmernenia MŠVVaŠ SR, ako i RÚVZ Trenčín, sme vstúpili aj do nového školského
roku 2020/2021. Oboznámili sme rodičov detí navštevujúcich našu MŠ s týmito usmerneniami a každý deň dôkladne
sledujeme všetky deti počas ranného filtra pri nástupe do MŠ.
Počas dňa sa v zvýšenej miere pravidelne dezinfikujú všetky priestory MŠ. Veríme, že pri dodržiavaní týchto prísnych
opatrení a zodpovednom prístupe rodičov i nás, zamestnancov MŠ, budeme
naďalej úspešne odolávať tomuto vírusovému ochoreniu.
Marta Jančová
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Milí občania Trenčianskych Stankoviec,
denno-denne sa stretávame v médiách s informáciou o počte
ľudí s ochorením COVID -19. Mnohí ľudia žijú v strachu,
ale sú aj takí, ktorí si z dnešnej situácie vôbec nerobia starosti. Počty nakazených ľudí v poslednom období rapídne
narástli a výnimkou nie je ani okres Trenčín. Začínajú sa
prijímať aj prísnejšie opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť
súčasnú situáciu.
Stretol som sa s viacerými vyjadreniami našich občanov
o veľkom počte nakazených ľudí v našej obci. Určite tomu
nepridala ani informácia v jednej nemenovanej komerčnej
televízií, že obec Trenčianske Stankovce je epicentrom nákazy COVID-19. Toto nešťastné tvrdenie okamžite vyvolalo
reakcie u niektorých našich občanov.
Podľa poslednej potvrdenej informácie (ku dňu 14.9.2020)
bolo v Trenčianskych Stankovciach za celé obdobie od
vypuknutia nákazy na Slovensku 6 pozitívnych prípadov
na COVID-19. Je potrebné pre spresnenie uviesť, že tento
štatistický údaj sa vzťahuje len na ľudí, ktorí absolvovali
testovanie. Ku dňu 14.9.2020 nie je evidovaný v našej obci
žiadny pozitívny prípad na ochorenie COVID-19. Nie je
preto vôbec potrebné vyvolávať ani šíriť paniku o veľkom
počte nakazených v našej obci. Je potrebné sa len zodpovedne správať a dodržiavať usmernenia vydané hlavným hygienikom SR.
Z dôvodu tejto dlhotrvajúcej situácie sa v našej obci od marca

nekonali spoločenské akcie, ktoré sa každoročne konajú, či už
napríklad obecné dni, kultúrne leto pri hasičskej zbrojnici, ale
bol zrušený aj folklórny festival, ktorý začal minulý rok svoju
púť nultým ročníkom. Mesiac október je známy ako mesiac
úcty k starším. Obec každý rok pozýva do Spoločenského
domu na milé posedenie našich jubilujúcich občanov. Okrem
toho organizuje Jednota dôchodcov obľúbené posedenie pre
svojich členov. Vzhľadom na to, že občania vyššieho veku sú
veľmi ohrozenou skupinou, rozhodli sme sa tento rok tieto
spoločenské akcie po dôkladnom zvážení vynechať. Taktiež
sa neuskutoční ani tradičná spomienková slávnosť v dome
smútku na zosnulých spoluobčanov, ktorí nás opustili od
novembra minulého roka. Veľmi otázny zostáva aj tradičný
Vianočný koncert.
Je nám ľúto, že kultúrny a spoločenský život v našej obci
je tento rok taký chudobný. Rozhodli sme sa však ísť cestou prevencie a nevytvárať živnú pôdu pre prípadne šírenie
ochorenia COVID-19 v našej obci.
Vážení spoluobčania,
chcem vám všetkým popriať hlavne veľa zdravia ale aj veľa
optimizmu a pozitívnej nálady v tejto dobe plnej negativizmu.
Váš starosta
Martin Markech

Vážení spoluobčania!
Dovoľujeme si Vás informovať o novej organizačnej štruktúre na obecnom úrade:
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA
OBECNÉHO ÚRADU V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH
PERSONÁLNE OBSADENIE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV OBECNÉHO ÚRADU
Starosta obce

JUDr. Martin Markech

Zástupca starostu obce

Ing. Martin Kudla

Oddelenie ekonomické a správy majetku

Galina Dobiášová

ekonóm

Eva Kadáková

účtovník

Oddelenie daní a poplatkov, životného prostredia

Renáta Dohňanská

referent

Oddelenie pre stavebnú činnosť

Ing. Mária Pavlíková

referent

Oddelenie matriky a evidencia obyvateľstva

Ing. Miroslava Piláthyová

referent

Oddelenie mzdovej agendy, pohrebníctvo

Soňa Siváková

referent

Oddelenie sociálnych vecí a vnútorných záležitostí Mgr. Ľubica Ďurišová

Oddelenie kultúry, športu, obecná knižnica

Oddelenie obecných služieb

Eva Straková

doručovateľka a upratovačka

Jarmila Kadlečíková

opatrovateľka a doručovateľka

Mgr. Silvia Justusová

referent

Ing. Jaroslav Beták

vedúci oddelenia

Peter Ďuriš

pracovník

Patrik Plášek

pracovník

Pavol Jančo

pracovník

Milan Pevný

pracovník

Milan Dobiáš

pracovník

Boris Zemánek

pracovník

Hlavný kontrolór obce

referent

voľné miesto - pracovník

JUDr. Jozef Lipták
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ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Dňa 2. septembra sa opäť po prázdninách otvorili brány našej školy, aby privítali svojich stálych i nových žiakov. Začal
sa netradične - hygienicko-epidemiolologickými opatreniami a privítaním cez
školský rozhlas. Naši malí prváčikovia
postávali s rodičmi už skoro ráno pred
školou s nadšením a možno aj s obavami. Začala sa totiž úplne nová etapa ich
života. Aká bude? To bude takto vždy?
Každé ráno? Meranie teploty, rúška na
tvárach, dezinfekcia... Potom však obavy opadli. V škole na nich čakali usmiate pani učiteľky, ktoré si ich odviedli do
nových tried. Všetko prebehlo tak, ako
malo. Ako sme si to pripravili.
Po príchode do tried sme si vypočuli
hymnu Slovenskej republiky, príhovor
spolužiakov, riaditeľky, pána starostu
JUDr. Martina Markecha a predsedu rodičovského združenia pána Juraja Janču.
Všetkých sme srdečne privítali. Od tých
najmenších, nových žiakov až po deviatakov, ktorých v tomto školskom roku
čaká testovanie a významné rozhodovanie o ich ďalšom smerovaní. Tých deväť
rokov utečie ako voda. Ani sa nenazdáme a čoskoro budú brány školy opúšťať.
Ubezpečujeme všetkých, že naša škola
chce byť miestom, kde sa budú všetci cítiť dobre, slobodne a bezpečne. Miestom,
kde môžu žiaci rozvíjať svoje schopnosti,
naplno popustiť uzdu fantázii a rozvinúť
svoj tvorivý potenciál.
Začiatok školského roka sa zvykne niesť
v podobe nadšenia, nových výziev a
predsavzatí. No dnes sa to akosi vytráca, najmä u starších žiakov. Život beží
prirýchlo a vďaka novým technológiám sa všetko mení. Na jednej strane je
svet technológií úžasným pomocníkom,
ktorý nám mnohé uľahčuje. Na strane
druhej však tieto rýchle informácie na
„zlatom podnose“ nenútia žiakov samostatne premýšľať, objavovať, zapojiť fantáziu, či prekonávať prekážky. Naša škola
nechce byť iba miestom, ktoré žiakov zahltí množstvom informácií, ale chce byť
najmä miestom plným pohody, podpory,

zdravej súťaživosti, vzájomnej komunikácie a spolupráce. O to sa bude snažiť
tím našich pedagógov, ku ktorým tento
rok pribudli nové posily.
Na prvom stupni Mgr. Barbora Sabová – triedna učiteľka 2.B triedy, na 2.
stupni Mgr. Mária Stoklasová – učiteľka
ruského a anglického jazyka, PhDr. Ale-

šová a pani Beáta Medvedíková. Do materskej školy prišli Bc. Diana Nedorostová a Mgr. Gabriela Dolinská. Dúfame, že
sa im bude medzi nami páčiť.
Venujme ešte pár slov našim rodičom –
tým „služobne“ starším, ale aj novým,
ktorí nám zverili svoje deti. Ďakujeme
za dôveru, milí rodičia.Veríme, že bu-

xander Čemez, PhD.- učiteľ anglického
a nemeckého jazyka, Mgr. Mária Porubanová – asistentka učiteľa, Mgr. Monika Habšudová, ktorá nastúpila v marci
tohto roku – triedna učiteľka 5.A, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy. Medzi nepedagogických
zamestnancov pribudli pani Anna Maki-

deme naďalej dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich
detí a našich žiakov. Pretože oni budú
nás všetkých reprezentovať v pretekoch,
súťažiach, olympiádach. Oni môžu byť
vyjadrením našej úspešnosti a nášho
spoločného snaženia a viery v zmysel
vlastnej práce.
V súvislosti so začiatkom školského
roka 2020/2021 počas trvania pandémie
Covid-19 je dôležité, aby sa škola stala
bezpečným miestom pre žiaka v procese vzdelávania a výchovy. Veríme, že ak
budeme dodržiavať všetky hygienické
a bezpečnostné odporúčania, tak nový
školský rok spolu zvládneme.
Na záver si my všetci – rodičia, učitelia
i naši žiaci poprajme veľa úspechov, šťastia a hlavne veľa zdravia v novom školskom roku 2020/2021, spolu s pevným
odhodlaním vydať zo seba to najlepšie
a prezentovať tak nielen seba, ale i svoju
- našu základnú školu v Trenčianskych
Stankovciach.
Vedenie Základnej školy Jána Lipského
s materskou školou Trenčianske Stankovce
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SPOMIENKY NA LETO
Bolo nám super!
Koncom júna 2020 sa stretli deti z DFS
Lampášik na hrách v prírode. V prekrásnom prostredí, v časti Belice, prežili
hravé dopoludnie i popoludnie riešením
jednoduchých úloh spojených s orientáciou a pohybom po lesných chodníčkoch. Po zdolaní trasy ich čakalo hľadanie pokladu. To bolo radosti, smiechu
a kriku pri rozprávaní zážitkov, ktoré
prežili počas trasy! Opekanie sa vydarilo, jedla a občerstvenia bolo pre každého dosť. No a potom sa začali voľné
hry – futbal, skrývačky, hojdanie, naháňačky a množstvo ďalších aktivít, ktoré
vymyslí iba detská hlávka. A keďže to
boli deti z folklóru, nechýbali ani piesne, ktoré poznali z nácvikov. ... Ani sme
nezbadali a blížila sa 16. hodina, kedy
sme sľúbili rodičom návrat detí domov.
Unavené, zablatené, ale šťastné deti dostali na záver ešte medaily a už sa začalo
s balením batohov a prinesených vecí.
Posledné - ahojte! – a autá odvážali deti
pred OcÚ, kde ich už čakali rodičia.
Aj počasie nám tentokrát prialo a všetko sa podarilo uskutočniť podľa predstáv organizátorov. Našťastie bez úrazov
a nejakých detských konfliktných situácií aj vďaka dospelým, ochotným v tejto akcii pomôcť. A verte, že sa mali čo
obracať. Pri množstve 24 detí bolo treba
zabezpečiť trasu pochodu, program, hry,

jedlo, občerstvenie, spokojnosť, bezpečnosť detí..., dovoz i odvoz detí . Patrí
im veľká vďaka za obetovanie vlastného voľného času, ochotu pomôcť nielen
svojim, ale i cudzím deťom. Menovite
nám pomáhali: manželia Anežka a Janko Letkoví, Zuzka Červeňanová, Marián
Kadák ml., Marián Kadák st., Katka Rat-

kovská, Peter Letko. Všetko to vymyslela a zorganizovala vedúca súboru Terka
Kadáková.
Možno sa nám niekedy nabudúce opäť
podarí stretnúť pri podobných aktivitách.
Mgr. T. Kadáková

Výroba drevného uhlia
Medzi vedľajšiu hospodársku aktivitu,
ktorá sa vykonávala v lesoch Považského Inovca môžeme zaradiť aj výrobu
drevného uhlia. V severnej časti Inovca
o tom svedčia miestne názvy ako Uhlište, Vypálená či Lažtek. V Inovci sa drevné uhlie pálilo priamo v lese, z dôvodu
jednoduchšej prepravy drevného uhlia
(približne ¼ váhy páleného dreva), než
sústreďovať ťažké drevo z lesa a páliť
ho mimo. Týmto spôsobom sa zužitkovalo drevo aj v najnedostupnejších častiach lesa. Počiatky výroby drevného uhlia sú spojené s baníctvom, hutníctvom
a ťažbou kovov. Jeho jedinou nevýhodou bola nákladná a finančne nevýhodná
výroba v porovnaní s kamenným uhlím.
O výrobe drevného uhlia svedčia aj spomienky uhliara Gustáva Renča (r.1971)
zo Železnej Breznice, ktorý od mladosti
vyrábal drevné uhlie na západnom Slovensku, v okolí Trenčína a v Inoveckých
horách. V Inovci pálili v I. polovici 20.
storočia drevné uhlie bratia Ján a Adam
Jančovci, posledný milier bol zapálený
koncom 30. rokov (foto).
Drevné uhlie sa vyrábalo pálením dreva
za obmedzeného prístupu vzduchu v tzv.
milieroch (míľach). Vhodným obdobím
na pálenie drevného uhlia bolo leto a jeseň, kvôli ustálenejšiemu počasiu a niž-

šej vlhkosti pôdy. Kvôli maximálnemu
zužitkovaniu dreva stáli miliere najmä
na menej prístupných polohách. Pálilo
sa v závetrí, v blízkosti vody potrebnej
na hasenie. Drevné uhlie sa v Inovci získavalo z bukového a dubového dreva.
Drevo sa naukladalo do výšky 2-3 m,

prikrylo sa čečinou a zeminou a zapálilo
v spodnej časti miliera. Horiaca zóna postupovala smerom k okrajom s teplotou
okolo 600 - 700 C. Následne sa v milieri
vytvorili otvory, tzv. dymníky, násadou
lopaty v rozstupe 50 cm, cez ktorý unikal dym. Teplota a rýchlosť horenia sa
regulovala otváraním a zatváraním dymníkov v milieri. Správnym postupom

vznikal modrastý dym a rovnomerné
uľahnutie miliera. Horiaci milier vyžadoval stály dozor. Proces zuhoľňovania
dreva prebiehal v nasledovných etapách: zapálenie, predhrievanie, usmerňovanie ohňa a vyplňovanie vyhorených
dier, hasenie a vychladnutie, rozobratie.
Podľa dochovaných fotografií môžeme
usúdiť, že milier pálený v Inovci mal
priemer 6 m, výšku 3 m, s obsahom 40
prm dreva a jeho vypálenie trvalo približne 4 - 6 dní. Výnos uhlia sa pohyboval okolo 50 % z objemu páleného
dreva, alebo 20 - 25% z váhy páleného
dreva na uhlie. Výhrevnosťou možno
drevné uhlie porovnať s koksom. Odbyt
našli uhliari najmä medzi miestnymi kováčmi a drobnými spotrebiteľmi.
Použitá literatúra:
KUŽELA, Leo et al: 550. Výročie prvej
písomnej zmienky o obci Selec. 1. Vyd.
Selec : MNV, 1989. 135 s. ISBN 80900416-1-2
FOLTÁN, Július: Výroba drevného uhlia. In: Zborník prác lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, 1971, 6:
151-182
Priložená fotografia je z archívu firmy
LH Inovec s.r.o.
Z. Kremeňová
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Svetoznámy Stankovčan
“Nič nečiní človeka ľudskejším ako
láska k zvieratám.” Henry Fielding
23. augusta dovŕšil okrúhle jubileum, 50
rokov, človek, ktorý si zaslúži, aby sa o
ňom písalo. Je ním občan Trenčianskych
Stankoviec – PETER ŽUFFA.
Do Trenčianskych Stankoviec sa prisťahoval takmer pred 30 rokmi za svojou
manželkou Janett Žuffovou r. Kurtišovou. Prežil tu viac ako polovicu doterajšieho života. Pre obec urobil veľmi
veľa. Vďaka nemu pozná Trenčianske
Stankovce nielen okolie, ale aj niekoľko
zahraničných krajín, ktoré sa len tak ľahko nedajú spočítať na prstoch rúk.
Keď by som mala jednou vetou zhrnúť,

Foto: Mgr. Vladimíra Pecková

kto je Peter Žuffa, bola by veľmi dlhá,
pretože činností, ktoré ovláda, je naozaj
veľa. Načrtnem iba niektoré. Je z neho
super kuchár, gulášu z jeho kotlíka sa
len tak ľahko hocičo nevyrovná, drevo v
jeho rukách vie nadobudnúť iný rozmer,
je výborný organizátor, jednateľ, pisateľ, dorozumie sa viacerými jazykmi,
rodina je pre neho všetko, je láskavým
manželom, otcom dvoch dcér Žanetky
a Michaely, starým otcom vnúčika Boriska, úprimným priateľom a mnohým
ďalším, o čom sa ešte dočítate. Jednou
významnou činnosťou, ktorej sa roky
venuje, je chovateľstvo.
Už v detstve miloval zvieratá, postupom
času sa im venoval čoraz viac. Jeho ob-

zástupcom SZCH a ČSCH v hydinárskej sekcii Európskeho zväzu chovateľov, členom európskej štandardovej
komisie hydiny, kde je predstaviteľom
krajín východného bloku. V ČR je členom Ústrednej odbornej komisie chovateľov hydiny a členom štandardovej
hydinárskej komisie. Chovateľskej práci
sa venuje takmer tri desaťročia. Počas
ľúbencami boli najmä husi a kone. Na
svojom dvore choval niekoľko plemien
hydiny v najlepšej kvalite, jednými z
jeho obľúbených boli husi tulúzske.
Do chovateľského sveta tak nazrel aj z
hlbšej strany, začal si všímať zvieratá
aj iným, podrobným okom a porovnávať jednotlivcov navzájom. Rozhodol
sa pre štúdium posudzovateľstva, kde v
roku 2000 úspešne zložil skúšky. Hneď
na to, od roku 2001, sa začal zúčastňovať európskych školení posudzovateľov,
na ktorých zároveň aj prednáša. Tak to
pretrváva dodnes. Zo začiatočníka sa tak
vypracoval na renomovaného posudzovateľa a lektora.
V ZO SZCH v Trenčianskych Stankovciach zastáva funkciu tajomníka, ale
vykonáva nespočetné množstvo ďalších
činností s tým spojených. Vďaka nemu
sa na výstavách zúčastňujú aj zahraniční
hostia. Na poslednej výstave v r. 2019 to
boli zástupcovia až zo 7 krajín.
V roku 1998 založil Slovenský klub chovateľov husí a kačíc (SKCHHK), ktorému sa venuje dodnes a vedie ho ako
predseda. Je to aktívny klub, ktorý organizuje špeciálnu výstavu v Trenčianskych Stankovciach popri regionálnej
výstave základnej organizácie. Raz ročne pod jeho vedením vychádza

Časopis Ročenka SKCHHK.
Peter Žuffa, popri svojom stálom zamestnaní, významne pozdvihuje chovateľstvo na Slovensku, v Čechách a
viacerých zahraničných krajinách ako
napr. Rumunsko, Poľsko, Turecko,... Je

tohto obdobia posúdil nespočítateľné
množstvo zvierat na Slovensku i mimo
neho. Vyškolil mnohých chovateľov na
posudzovateľov, napísal množstvo prác
a odborných článkov. Získal veľa ocenení za vlastné odchovy hydiny nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už
v roku 1998 dostal titul Európsky šampión v Brne za hus tulúzsku a v roku
2018 v Dánsku tak isto titul Európsky
šampión za pižmovú kačicu perlovošedú
divosfarbenú bielohlavú. V januári tohto roku mu veľvyslanectvo Slovenskej
republiky v Turecku vyjadrilo osobné
poďakovanie za jeho chovateľskú prácu, vysokú profesionalitu a prezentáciu
Slovenska v zahraničí. Do chovateľstva
vniesol okrem odborných vedomostí aj
svoje srdce. Vytvoril priateľstvá, a tak
pospájal nielen ľudí, ale aj celé národy.
Stálo ho to veľa námahy a sebazaprenia.
Peter Žuffa, nie je iba vynikajúcim chovateľom, posudzovateľom, predsedom,
ale aj úprimným priateľom. Jeho rodina
má byť právom na neho hrdá. V mnohom nám môže byť príkladom. Za jeho
prácu a vedenie mu patrí veľká vďaka.
Petrovi Žuffovi a celej jeho rodine prajem veľa lásky, pokoja, radostných chvíľ
a spoločných chovateľských úspechov.
Za SKCHHK, Mgr. Vladimíra Pecková
Fotografie: Mgr. Vladimíra Pecková (1. - 6.),
Slovenské veľvyslanectvo v Turecku (7)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 26.6.2020 do 9.9.2020

Vitajte, naši najmladší:
Tomáš Hudec
Agáta Ondrišková
Richard Masnica
Ondrej Ďuriš
Katarína Šuňalová
Urban Škára
Tereza Birásová
David Kirsch
Maxim Bariš
Teo Loucký
Jakub Bánoczky
Petra Ďubašíková
Alex Palatinus
prisťahovalo sa 13 občanov
odsťahovalo sa 12 občanov
manželstvo uzavrelo 8 párov
Navždy nás opustili:
Milan Ondrčkavo veku 67 rokov
Jozef Janiš vo veku 69 rokov
Oliver Haško vo veku 67 rokov

OSPRAVEDLNENIE
Na základe súdneho príkazu sa Vám, vážený pán Kukuča
Pavol, ospravedlňujem za to, že som sa Vám nebezpečne
vyhrážal. Peter Kukuča, ml.

OZNAMY
Zber veľkoobjemového odpadu
Veľkoobjemový odpad sa bude zberať v piatok 9.10 a v sobotu 10.10.2020 v čase od 8.00 do 17.00 hod. (obidva dni)
v areáli základnej školy v Trenčianskych Stankovciach. Je
potrebné všetok veľkoobjemový odpad priniesť rozobratý, nie v celku! Elektroodpad sa bude zberať vo štvrtok
8.10.2020.

Strieborné sobáše
Ján a Marcela Fraňoví
Zlaté sobáše:
Slavomír a Danka Biesikoví, Ján a Zuzana Záhumenskí

Hromadná vakcinácia psov

Štatistika k 9.9. 2020
Spolu 3.400 občanov: z toho muži 1 678, z toho ženy 1 722

Sobota 26.9.2020.
O 13.00 hod. za potravinami Coop v Sedličnej
O 14.00 hod. pri zdravotnom stredisku v Rozvadzoch
O 15.00 hod na poslednej autobusovej zastávke vo Veľkých
Stankovciach.
Majitelia psov si na očkovanie musia zobrať svoj preukaz
totožnosti a očkovací preukaz psa. Cena očkovania je 9 €.
Každý pes musí byť začipovaný. Bez čipovania nebude
možné psa zaočkovať.

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.

Upozornenie
Žiadame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu
po obci. Voľne pohybujúci sa psi budú odchytávaní a všetky
náklady s tým spojené bude hradiť majiteľ psa, okrem toho
môžu byť majitelia túlavých psov riešení v rámci priestupkového konania na regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe Trenčín.
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