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OBECNÉ DNI - SYMBOL SPOLUPATRICNOSTI

Obecné dni 2013 sa niesli v duchu dobrého spolunažívania, harmónie ducha i tela.
Počas týchto dní sa varil guláš, piekli koláčiky, hral sa Stankovce Cup tenis, Sokolisti hrali
volejbal, vyhrávala hudba. Ľuboš Šišovský so svojou kapelou Garážanka rozospieval
nejedného z nás. Potešili i záchranári Rescue, ktorí predvádzali okrem gurmánskych
schopností aj svoje záchranárske umenie.
AHOJ LETO – už tradične patrilo deťom, kde sa rozlúčili s prázdninami rôznymi
hrami, nosením na koníkoch a k tomu neodmysliteľne patrili špekačky a malinovka. O
všetko sa postarali členovia kultúrnej komisie.
Hlavný kultúrny program v réžii Ľubici Mikulášovej „ POZDRAV MOJEJ OBCI“ rozjasal
nejedno srdce. Prostredníctvom účinkujúcich sa snúbilo potešenie, tradície, spomienky.
Detský folklórny súbor STANKOVČAN nám svojim vystúpením pripomenul detstvo,
kedy nám inak chutili čerešne, inak nám voňala tráva i slnko hrialo inak. Folklórny súbor
Rozvadžan, tak ako vždy, rozohral všetky žilky a v sále gradovala nálada.
Žatevné a dožinkové pásmo spájalo súčasnosť s minulosťou, bolo oživením našich tradícii. Tak ako to bývalo zvykom boli odovzdané dožinkové
vence hospodárom našej dediny. Vhodným okamihom bol akt odovzdania symbolického zlatého klasu starostke obce Ing. Eve Beňovičovej,
ktorá vyslovila želanie, aby tradícia obecných dní odzrkadľovala skutočný život ľudí v našej obci. Práve klas je symbol práce a umu človeka,
múdrosti našich predkov, zobrazuje samotný život. Snop z klasov je symbol našej obce.
Tieto dni boli nielen oslavou spolupatričnosti, vďaky za úrodu, ale i spomienkou na Slovenské národné povstanie.
V nedeľu 01.09.2013 - Deň ústavy, bolo ukončené Kultúrne leto, ktoré sa podujal zorganizovať Patrik Tomík v spolupráci s obcou.
Koncertovala dychová hudby Bodovanka.
Obecné dni sú dnes už minulosťou. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k príjemnej atmosfére. Osobitne
ďakujeme sponzorom a to poľovníckemu združeniu Žilákovec, spol. Georeoghfruit, reštaurácii Petra Letka, p. Patrikovi Tomíkovi a p. Ľubošovi
Šišovskému.

˘
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SÚTAŽ O NAJLEPŠÍ SVIATOCNÝ
KOLÁCIK
V rámci 8. ročníka Obecných dní sa do súťaže o najlepší sviatočný koláčik prihlásilo 6
súťažiacich s 8 druhmi koláčikov - 4 sladké: Andrea Ľahká, č. 804 - Cuketová rýchlovka, Anna
Navrátilová, č. 80 - Trdelníčky od Aničky, Eva Ľahká, č. 804 - Perník, Zuzana Porubanová,
č. 48 - Tiramisu a 4 slané: Rudolf Orság, č. 82 - Zemiakové mafiny pre Svetobežníkov, Eva
Ľahká, č. 804 - Slané pečivo s octom, Beata Dunajčíková, č. 137 - Kysnutý smotanový koláč
s cesnakom a kôprom, Beata Dunajčíková, č. 137 - „Párky v rožku“ a pletenky.
Päťčlenná porota sa rozhodla tentoraz prvé tri ceny udeliť slaným koláčikom:
1. miesto - Kysnutý smotanový koláč s cesnakom a kôprom - Beata Dunajčíková
2. miesto - „Párky v rožku“ a pletenky - Beata Dunajčíková
3. miesto - Zemiakové mafiny pre „Svetobežníkov“ - Rudolf Orság
Špeciálna cena za sladké koláčiky bola udelená koláčiku Cuketová rýchlovka od Andrey Ľahkej.
KYSNUTÝ SMOTANOVÝ KOLÁČ S CESNAKOM A KÔPROM
0,50 kg hladká múka, 1,5 dcl olej, 1 KL cukor, trocha soli, 1 žĺtok. Kvások: 2,5 dcl vlažné mlieko, 1 kocka kvasníc, 1 KL cukor.
Na zaliatie: 2 kyslé smotany, 3-4 strúčiky cesnaku, soľ. Na posypanie: kôpor (nemusí byť)
Do vlažného mlieka pridáme cukor, kvasnice a necháme na teplom mieste vykysnúť. Do misy dáme múku, olej, cukor, soľ, žĺtok a kvások.
Dobre vymiesime na vláčne cesto. Na pomúčenej doske cesto vyvaľkáme, dáme na suchý plech, popicháme vidličkou. Zalejeme kyslou
smotanou s cesnakom a posypeme kôprom. Takto pripravený koláč necháme vykysnúť pri izbovej teplote 35 - 40 min. a potom upečieme v
predhriatej rúre.

SÚTAŽ VO VARENÍ GULÁŠU „O RICHTÁRSKU VAREŠKU“
Do tejto súťaže sa zapojilo 10 družstiev. V predchádzajúcich ročníkoch to boli
prevažne mužské družstvá, no tento rok zažiarili aj naše ženy:
Sokolisti, Chovatelia, Hanzo´s Club, Holubári, Rescue-záchranný systém, Kútny Ján
& spol., Južanka, Kadáčky, Čurik a Stankovské hasičky. Porote, v zložení Ing. Štefan
Šmatlák, Štefan Straka, Dušan Ľahký, Zuzka Porubanová a Miroslav Kadlečík, boli vzorky
gulášov predkladané anonymne. Po zodpovednom hodnotení vyhlásili výsledky:
1. miesto – Hanzo´s Club, 2. miesto – Kútny Ján & spol., 3. miesto – Sokolisti
Ďakujeme všetkým zúčastneným a v ďalšom ročníku Obecných dní očakávame ešte
vyššiu účasť.

Z ROKOVANÍ OZ
Zo zasadnutia OZ dňa 10.06.2013
OZ schvaľuje:
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 25.03.2013
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
- Použitie prebytku v sume 103 077,- €, na tvorbu rezervného
fondu v zmysle zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
- Sumu10.000,–€ ako príspevok na rekonštrukciu - stavebné úpravy
evanjelického kostola v obci Trenčianske Stankovce, pre Evanjelickú
cirkev a. v. v Trenčianskych Stankovciach.
Totožná čiastka bude zahrnutá v rozpočte r. 2014 pre cirkev rímskokatolícku.
- Zmenu rozpočtu
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
- Priebežnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom za obdobie február až apríl 2013.
- Vybudovanie chodníka popri ceste III/50719 v časti obce Sedličná,
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
- Rekonštrukciou chodníka pri ceste III/50725 v k.ú. Malé
Stankovce
Stiahnuté z rokovania OZ
- Žiadosť Ing. Surovského o prenájom pozemku pod dobudovaným
detským ihriskom pri Hanzo´s Clube v Trenčianskych Stankovciach.
Ihrisko vybudoval na vlastné náklady, prispel tým k zveľadeniu
uvedeného priestoru v centre obce.
- Vybavenie stavebného povolenia na stavbu MK a IS IBV Pred
Hoštáky-Trenčianske Stankovce na objekt SO 01 Komunikácie a
chodníky, Vetva A-1, 1. časť, t.j. po križovatku DSP Trade s.r.o /
veľkosklad potravín/
OZ berie na vedomie
-Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok
2013
-Zmeny v položkách účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií
- Sťažnosť rodičov detí MŠ proti rozhodnutiu OZ o schválení príspevku
vo výške 30,–€ na jedno dieťa počas týždňovej dochádzky v letných
mesiacoch .
- stiahnutie žiadosti M.Bogára z OZ
- list TVK a.s. Trenčín
- prístupová komunikácia ku veľkoobchodu potravín
- geologický prieskum
- žiadosť cykloklubu
- poskytovanie právnych služieb
- žiadosť o otvorenie a prerokovanie zmluvných vzťahov medzi STLF
a obcou Trenčianske Stankovce
OZ neschvaľuje
- zmenu Dodatku č. 1 Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2008 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
vo výdajnej školskej jedálni od 01.07.2013.
OZ určuje
- Plat starostke obce v zmysle §11, odst.4, písm. i), zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a
podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
podmienkach primátorov a starostov obcí, v znení neskorších
predpisov.
Zo zasadnutia OZ dňa dňa 08.07.2013
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 10.06.2013.
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – zvýšenie rozpočtovaných
výdavkov o celkovú sumu 11 800,- €.
- Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke športovísk zo dňa 15.9.2011
medzi Obcou Trenčianske Stankovce a STLF a.s. Trenčín.
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- Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/ 2013 o určení nájomného a
prenájom nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo
vlastníctve ObceTrenčianske Stankovce.
- Prenájom obecného pozemku o výmere 233 m2 pod detským
ihriskom pri Hanzos Clube Ing. Jánovi Surovskému, Trenčianske
Stankovce 676 za cenu 0,30 €/ m2/rok.
- Vyšší počet detí v triedach materskej škole nasledovne:
a) v 1. triede pre troj - až štvorročné deti o 3 deti,
b) v 2. triede pre štvor – až päťročné deti o 3 deti,
c) v 3. triede pre päť – až šesťročné deti o 3 deti,
d) v 4. triede pre päť – až šesťročné deti o 3 deti
OZ ruší
-Uznesenie č. 26/2012 zo dňa 30.04.2012
OZ zamieta
- Žiadosť spoločnosti STLF s.r.o Hodžova 23 Trenčín, zo dňa
15.3.2012 o z menu žiadateľa stavebníka .
- Investičný zámer a odpredaj pozemku v k. ú. Rozvadze,
nadväzujúcom na ranč Brečné
OZ neschvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Trenčianske Stankovce.
OZ berie ne vedomie
- Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu o tom, že starostka
obce Ing. Eva Beňovičová, podala Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za rok 2012 v stanovenom termíne,
do 31. marca 2013 v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení zákona č. 545/2005 Z.z.
Zo zasadnutia OZ dňa 09.09.2013
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 08.07.2013.
- Za predsedu Komisie výstavby, ÚP a investícií pri OZ Obce
Trenčianske Stankovce poslanca p. Dušana Pevného, Trenčianske
Stankovce 501.
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 - zvýšenie rozpočtovaných
výdavkov o sumu 10 000,- €.
- VZN č. 4/2013 O úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce
- VZN č. 5/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska
- VZN č. 6/2013 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách
- Prenájom pozemku v zmysle § 9a ods.8 písm.b/ zákona NR SR
č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov o výmere
33 m2 pre p. Milana Kapuša, Trenčianske Stankovce č. 779, za cenu
0,20€/m2/rok.
- Zriadenie vecného bremena na pozemku „C“ KN parc.č. 287/4 a č.
287/2 k.ú. Sedličná v majetku obce Trenčianske Stankovce. Vecné
bremeno spočíva v práve vstupu a v umiestnení potrubia odvedenia
dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch akcie: „Bytové
domy 1, 2 Trenčianske Stankovce- Sedličná.
OZ neschvaľuje:
A/ zámer poskytnutia nepeňažného vkladu Obce Trenčianske
Stankovce do TVK a.s. vložením nehnuteľných vecí do spoločnosti
TVK a.s. Trenčín, IČO: 36 302 724, v zmysle znaleckého posudku
B/ vypracovanie znaleckého posudku na tento účel
OZ berie na vedomie
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov za 1. polrok
2013.
OZ odročuje :
- Prerokovanie investičných zámerov obce na rok 2013
Ing. Beňovičová, starostka obce, informovala - o skutočnosti, že
v zmysle Zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení, § 13, ods.6,
Starostka obce pozastavila výkon Uznesenia OZ č. 48/2013 zo
dňa 08.07.2013, ktorým sa schválil Dodatok č. 3, ku Zmluve o
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výpožičke športovísk zo dňa 15.9.2011, medzi obcou Trenčianske
Stankovce a STLF a.s. Trenčín.. Výkon uznesenia bol pozastavený
skutočnosťou, že uznesenie v termíne do 10 dní od jeho schválenia
v OZ nebolo podpísané.
Pred pozastavením výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva dňa
11.7.2013 Ing. Beňovičová prerokovala svoj úmysel na zasadnutí
obecnej rady.
- o zamestnávaní občanov obce v rámci projektu § 5O J cez Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny - 4 zamestnanci
- o liste p.Santera- záujem o postavenie RD a súkromnej MŠ v
Hoštákoch - zatiaľ sa s územím „nepracuje“
- o liste PD Inovec - PD oslovuje občanov - odstrániť porast za
záhradami, ktorý obmedzuje PD obhospodarovanie pôdy
- o liste p. Žáka- žiadosť o územné rozhodnutie - oplotenie pozemku
vo Veľkých Stankovciach
- o liste Mgr. Petrulovej- poďakovanie za finančný príspevok ECAV v
Trenčianskych Stankovciach.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.trencianskestankovce.sk

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLA OCÚ TRENČIANSKE STANKOVCE
032/6576632 – starostka obce Ing. Eva Beňovičová, 0905 813 346
032/6576620 – hlavný kontrolór - JUDr. Jozef Lipták
032/6576625 – prednostka úradu Mgr. Ľubica Ďurišová, 0905 462 101
032/6576633 – podateľňa, pokladňa - Jana Dutková
032/6576627 – matrika a evid. obyvateľstva Drahoslava Zemánková, 0901 704 103
032/6576624 – mzdy, obecné služby - Soňa Siváková
032/6576622 – ekonomický úsek Ing. Mária Kašubová, Ing. Alena Novotová
032/6576623 – stavebný úrad Ing. Mária Pavlíková, 0918 597 301
032/6576628 – dane a poplatky - Zuzanna Tanáčová
032/6576626 – knižnica - Ľubica Mikulášová
032/6576621 – fax
032/6496301 – obecné služby - Ján Husár, 0905 803 686
Pohrebná služba - 0918 181 597

STANOVISKO ZMOS K HOSPODÁRENIU SAMOSPRÁV A PLNENIU MEMORANDA
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe
hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich
rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií.
Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát.
Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%,
výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakladaní
administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie
úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a
obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli
od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%.
Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde
je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a
organizačné zmeny.
ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k
tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem
z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100
mil. €, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu!
Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády
o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na
schodku verejného rozpočtu.
Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich
schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá sa v memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej
viere pomôcť národnému hospodárstvu sa v Memorande dočasne
zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch.
Hospodárili a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k

30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur
ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá
a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov
fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je
predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré
majú finančné dopady na hospodárenie samospráv a odsúhlasila
navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov.
Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách, aby hospodárili čo
najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality
servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú
pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých
investičných aktivít, ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť hospodárske výsledky obce a ohroziť plnenie Memoranda. Samosprávy preto odmietajú tzv. selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a
miest, ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.
Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a
obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov
pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu
regiónu a rapídne zníženie kvality života jeho obyvateľov. Výrazný
pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske
výsledky v ďalších rokoch môžu priniesť paralyzáciu samosprávy a
ochromenie plnenia jej zákonných povinností.
Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy.
Žiadajú, aby sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami, a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.,
predseda ZMOS

SPOMIENKY, SPOMIENKY MILÉ...

Mali sme sa radi, boli sme šťastní, ale dnes nám zostali už len spomienky.“ Na záver tohto milého stretnutia si zaspievali pieseň Zahučali
hory, zahučali lesy, kde ste sa podeli naše mladé časy... A do ďalších
rokov si, samozrejme, zaželali veľa zdravia.
HB

Dňa 16. augusta 2013 sa v Spoločenskom dome v Trenčianskych
Stankovciach uskutočnilo stretnutie 75-ročných dôchodcov. Išlo o
žiakov, ktorí v školskom roku 1952-53 ukončili zložením záverečných
skúšok základnú školu. V tom čase sa ZŠ nachádzala v priestoroch
starého kultúrneho domu vo Veľkých Stankovciach, na Brodku a v
Sedličnej.
Na stretnutí po 60-tich rokoch si niekdajší spolužiaci zaspomínali
na krásne a neza-budnuteľné školské roky. Devätnásti seniori spomínali na časy, keď vysádzali mladé stromčeky v inoveckých horách,
hľadali prvé mandelínky v zemiakoch, či chrobákov „repákov“ na parcele cukrovej repy na štátnych majetkoch. Spomínali aj na školu v
prírode v Nízkych Tatrách, ako aj na branné cvičenia v Malostankovskom Háji, na Betleheme, v Černachovej vo Veľkých Stankovciach a
v okolí Váhu. V znamení ta-kýchto, ale i mnohých iných spomienok
sa nieslo celé priateľské stretnutie, a to až do neskorých večerných
hodín.
Všetci svorne konštatovali: „Bolo nám dobre za našich mladých liet.
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DVA KRÁTKE NÁVRATY DO HISTÓRIE

V roku 2013 si pripomíname dve udalosti z histórie, ktoré ničivo
zasiahli do života našich obcí a ľudí v nich žijúcich. V pamätiach ľudí
zostávali po celé generácie ako udalosti vyvolávajúce strach a hrôzu.
Ale život napriek nim šiel ďalej a naši predkovia sa z nich spamätali.
Pripomeňme si ich a vzdajme úctu ľudom, ktorí žili v tých ťažkých
časoch.
V poslednej dekáde augusta uplynulo 200 rokov od najničivejšej,
dosiaľ zaznamenanej povodne na území Slovenska, ktorá plnou
silou zasiahla aj náš región. Spôsobila ju rieka Váh a jej prítoky. V
historických análoch sa zachovalo niekoľko jej opisov. Trenčiansky
historik a kronikár Josef Kamin píše:
„Táto veľká povodeň prišla v noci s 25. na 26. augusta náramne
a trvala 4 dni, v jednom stave. Tí v tých pri Váhu ležiacich dedinách
bydliaci ľudia hľadali ich ratovanie po strechách a veľkých stromoch,
ich volanie o pomoc, ich kvílenie, ich plač, ručanie lichvy bolo
ďaleko široko čuť, ale nikto nemohol ich ratovať, nikto nemohol s
pomocou prispeť. Všetko: ľudia, domy, náradie, lichva, aj to po poli
a roliach ležiace zbožie je od vody sobrané. Pod touto povodňou
podľa stoličného popisu a len v samej stolici 191 ľudí, 942 koní,
žriebeniec, volov, krav, jalovizne a teleniec zahynulo, 1289 domov
bolo sobraných, potom grunty a zem pod 15.300 meríc výsevu je
na pustatinu obrátené. Celá škoda ľudu vynáša 1.336.590 zlatých a
zemänstva 569.297 zlatých. V meste bola táto veľká voda vyliata od
mesta až po zlatovské a istebnické vrchy, ulica za mestským múrom
až po hornú bránu, na predmestí až po Rolu mestského hostinca pri
synagoge, ulica pri normálskych školách až po šance a na predmestí
v Humnách až po hradskú cestu. Táto velká voda trvala celé 4 dni,
na piaty deň počala upadať. Ľudia ratovali sa na strechy a stromy a
zostali na týchto za úplné 4 dni bez pokrmu. Pod týmto časom 81
domov sa srútilo. Za mostom malo mesto svoj magazín a bola jedna
ulica Izbice menovaná, toto všetko je i s mostom sobrané. V tejto
ulici boly veľké stromy, tieto boly s koreňom vyvrátené, ku podiveniu
ale zostala jedna vrba, na ktorej 7 cigánov cez 5 dní bez pokrmu pri
živote zostalo. Jak vysoko tá veľká voda bola, svedčí na jednej za
klášterom na mestskom múre zamurovanej kamenej tabuli znejúci“
VIgesIMa seXta
aVgVstI
fataLes VnDae
eXCreVerant
hVCVsqVe --Slovenský preklad textu znie: 26. augusta potiaľto siahali osudné
vlny.
Rok 1813 je čitateľný z chronostika tabule (velkými písmenami
zvýraznené hlásky, ktoré sú zároveň rímskými číslicami). Pôvodná
tabuľa bola umiestnená v stene Piaristického gymnázia z ulice
Palackého a výšku inundácie znázorňovala vytesaná ruka. V 20.
storočí kópiu dosky umiestnili do múru pred budovou. Symbol ruky
nahradila vodorovná ryska, ktorá je vo výške 101 cm nad chodníkom.
Relatívny výškový rozdiel hladiny Váhu v Biskupickej zdrži je cca 9 m.
Svedkom tejto povodne bol aj český historik a spisovateľ
František Palacký, ktorý sa ešte ako mladý študent 24. augusta
1813 cestou na lýceum v Bratislave, zastavil v Trenčíne. Pôvodne
chcel nocovať v hostinci pri Váhu, ale nakoniec ho prichýlil jeho
známy mešťan Bakoš. A to mu pravdepodobne zachránilo život,
pretože už v noci sa Váh tak rozvodnil, že zatopil nielen dolné
mesto ale i celé trenčianske údolie. Palacký to opisuje takto:
„Ráno som s mladým Bakošom vystúpil hore na trenčiansky zámok
a tu strašné divadlo sa predstavilo mojim očiam. Od hory do hory
stálo všetko pod vodou a z tej hroznej potopy len tu a tam niektoré
stromy a strechy ešte vynikali v samote. Medzitým celé dediny ako
na ostrove medzi oboma mostami celkom zmizli. Nebolo vidieť ani
môjho hostinca pod sihoťami. Uprostred ohromného prúdu sa plavili
domy a mlyny dole a často na ich streche sedeli obkročmo celé
rodiny. V tej všeobecnej záhube sa ma chytala strašná hrôza...“
Zachovala sa aj správa župného fyzika J. CH. Flittnera z Liptova,
ktorú podal začiatkom roku 1814. „ ... zem bola nasiaknutá vlhčinou
a nebola už schopná prijať ďalšiu vodu. Večer 22. augusta sa obloha
zatiahla oloveným tmavým mrakom a na druhý deň začalo pršať.

4.

Pršalo nepretržite 23. i 24. augusta a večer toho dňa vypukla obrovská
búrka besniaca od juhu na sever, ktorá sa ustavične stupňovala.
Búrku sprevádzali erupcie podzemných vôd pri Liptovskom Hrádku
a Kráľovej Lehote. Po polnoci 24. augusta sa korytá potokov a riek
zaplnili a začali vylievať. Výdatne pršalo aj 25. augusta, vyvrátilo
tisíce stromov a búrka poľavila až okolo štvrtej hodiny poobede.“
Moderná slovenská hydrológia sa pokúsila spätne zrekonštruovať,
čo sa vtedy vlastne udialo. Podľa hydrologičky B. Horváthovej sa v
roku 1813 vyskytol v strednej Európe pomerne zriedkavý jav. Dve
hlboké tlakové poruchy postupovali takmer súčasne k nášmu územiu,
jedna od Severného mora, druhá od Stredozemného. Obe tlakové
poruchy sa stretli 24. augusta medzi oblúkom Dunaja a hornou
Vislou. Zotrvali tu po celý deň 25. augusta a spojili sa v jednu tlakovú
níž. Nasledujúceho dňa postúpili ďalej na sever.
Nemáme, žiaľ, žiadne záznamy o následkoch tejto povodne na
naše obce. Ani v matrikách zomrelých sa neuvádzajú žiadni zosnulí,
ktorí by mali súvis s povodňou, čo je však obtiažne zistiť, pretože ak
aj našli niektorí smrť vo vlnách Váhu a boli odvlečení preč, záznamy
o nich budú uvádzané až neskôr. Augustová povodeň z r. 1813 je
však považovaná za najväčšiu katastrofu, ktorá postihla Trenčiansku
kotlinu počas ostatných 500 rokov. Hladina Váhu v Trenčíne stúpla
asi o 9 metrov a prietok vody bol 3800 m3.s-1 (POZN.: štandartne je
pri Trenčianskych Biskupiciach distribuovaných do pôvodného koryta
Váhu 8 m3.s-1). Zahynulo pri nej 44 obyvateľov Trenčína, pričom
spôsobila značné škody na infraštruktúre a poľnohospodárskej
pôde. Okrem mostov boli úplne alebo z väčšej časti zničené dediny
na pravobrežnej nive Váhu: Zamarovce, Istebník, Žabinec, Zlatovce,
Záblatie. Z osád situovaných na ľavej strane rieky sa uvádzajú hlavne
Veľké Bierovce a Opatovce.
Staršieho data je druhá historická udalosť. 2. októbra bude
presne 350 rokov od ničivého tureckého vpádu do okolia Trenčína.
Hoci Turci ovládali veľkú časť Uhorska už od bitky pri Moháči v
roku 1526, región stredného Považia mal od nich relatívny pokoj.
Turecká nadvláda a boje cisárskych vojsk s nimi sa uskutočňovali
najmä v dolnom Uhorsku, južnom a juhozápadnom Slovensku.
No turecké hordy podnikali z času na čas lúpežné nájazdy i do
severnejších oblastí krajiny. O čo boli ich vpády nečakanejšie o to
mali horšie následky. Tak tomu bolo i v roku 1663. Ľudí prekvapili
takmer na poludnie. Mesto samotné sa ubránilo, ale pri jeho obrane
padlo asi 300 ľudí. 17 dedín v okolí Trenčína bolo vypálených a do
zajatia odvlečených veľa poddaných i zemanov. Veľa sedliakov bolo
pozabíjaných. Z následkov tejto niekoľko hodín trvajúcej pohromy sa
obyvateľstvo spamätávalo dlhé roky.
Takto sa zachoval opis vpádu v záznamoch trenčianskych
jezuitov:
„Turek v septembri viac ráz sa snažil vtrhnúť do Trenčína.
Začiatkom septembra zabil niekoľko ľudí, ktorých našiel na roliach a
cestách, ale k mestu sa nepriblížil. Buď preto, že ich bolo málo, alebo
sa domnieval, že je tam značná vojenská sila.
Ale 2.októbra 1663 napoludnie, keď slnko stálo najvyššie a keď
sa ľudia najmenej obávali, Turek vtrhol k mestu a zabil tristo slabo
ozbrojených mešťanov. Ľudí zamestnaných na roliach, zčiastky
zabili, zčiastky zajali, nespomínajúc mnohých cudzincov, Maďarov
a Maďarky, ktorí z Dolnej zeme utekali sem pred Turkom. Nepriateľ,
akoby na povel, v jednej hodine podpálil 17 dedín niže a vyše
Trenčína. Sú to: Teplá, Dobrá, Opatová, obidve Kubry, Soblahov,
Mníchova Lehota, Turná, Sedličná, Stankovce, obidve Bierovce,
Belá, Nozdrkovce, Rozvadze a Bobrovník.
Mnoho tisíc koní a rozličného dobytka odohnali i s obyvateľmi
spálených dedín. Medzi nimi boli aj mnohé zemianske dievčatá a
matróny, na vyslobodenie ktorých ťažko čo len myslieť. Keďže
nepriateľovi nik sa nestaval do cesty, všetko ničil ohňom a mečom až
po Pruské.“
POUŽITÉ PRAMENE:
KAMIN, J.: O príbehoch zámku, Stolice Trenčianskej a slobodného
kráľovského mesta Trenčína – rukopis, s. 328, 329.
CHRASTINA, P.: Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej
horskej obruby, s. 87, 88.
Denník PRAVDA 8. júna 2013
BRANECKÝ, J.: Z tisícročia - Povesti a historické články, s. XIV.
S.Tomík
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CHORVÁTSKO – VODICE
TJ Sokol Trenčianske Stankovce usporiadal v dňoch 10.07
– 21.07.2013 rekreáciu do Chorvátska, mestečko Vodice. Piateho
ročníka desať dňovej rekreácie sa zúčastnilo 48 rekreantov.
Vo štvrtok ráno sme dorazili do Vodíc, kde nás domáci Ante
všetkých privítal kávou a Rakijou.
Po ubytovaní v dvoj a trojposteľových izbách, naše prvé kroky
viedli na pláž, chytať prvý bronz.
Večer bol zoznamovací večierok na dvore domu pri speve a
hudbe s harmonikou – Emila Juraja. Zábava spojená s tancom trvala
do 22,00 hod nakoľko vo Vodiciach striktne dodržiavajú nočný pokoj.
Pozvanie prijal aj domáci pán s manželkou, ktorý si fotografoval náš
zoznamovací večierok.
Po večeroch sme sedávali a spievali pri harmonike. Počas pobytu
mala jedna z našich rekreantiek narodeniny. Hneď ráno sme jej
pripravili gratuláciu s hudobným doprovodom a tanečkom. Bola veľmi
prekvapená a potešená.
Naši mladí rekreanti si po večeroch zašli na pobrežie zatancovať
disko tance.
Počas dňa sme si na pláži niekoľkokrát zahrali volejbal s Čechmi
a Chorvátmi.
V stredu sme si urobili celodenný výlet loďou na prehliadku pekného
prímorského mestečka Šibeník. Plavby sa zúčastnilo 29 záujemcov.
Pohľad na Šibeník a okolie zo zrúcaniny hradu, prehliadka mestečka
ako aj prehliadka kostola svätého Jakuba, kde sme zapálili sviečky,
bol veľmi pekný.
Desať dní na pláži pri kúpaní a slnení ubehlo veľmi rýchlo. Odrazu
prišiel čas baliť sa a poberať na cestu domov.
V sobotu večer sme si naposledy z domácimi zaspievali a urobili
spoločnú fotografiu. Rozlúčenie bolo veľmi srdečné, kde nás domáci
uistili, že o rok by nás opäť radi privítali.
Ráno po príchode do Stankoviec nás čakalo milé prekvapenie.
Jano Sládok s Ivanom Hrušovským pripravili hudobné privítanie

ˇ V ŠKOLE
1. DEN
Tak ako na všetkých školách, aj na základnej škole v Trenčianskych Stankovciach, mali v prvý deň najväčšie očakávania
najmenší žiaci. Krásne vyobliekaní s kvietkami pre pani učiteľku
sa nevedeli dočkať, až zasadnú do školských lavíc. Dni keď sa
stalo, že sa objavili aj slzičky sú už dávno preč. Deti sú odvážne a
takmer všetci sa tešia, že sa v škole veľa nového naučia. Pani učiteľky sa dobre pripravili, aby bol 1. deň v škole pre deti nezabudnuteľný. Nachystali si bráničku, ktorú vyzdobili kvietkami a usmiate hviezdičky. Po príhovore pani riaditeľky nasledovala básnička
od minuloročnej prváčky: „Školská brána otvorená, kvietkami je
ozdobená, kto do nej vojde, žiakom sa stane.“ Počas básničky deti

PRÁZDNINOVÉ AKCIE V MŠ
V našej materskej škole sme tohtoročné letné prázdniny
odštartovali naozaj netradične. Hneď druhý júlový deň sme sa vybrali
s deťmi na výlet do susednej obce Selec. Deti mali najskôr veľký
zážitok z cesty autobusom, ktorý nás odviezol skoro až ku kyselke.
Odtiaľ sme išli pešo po lesnej cestičke, kde sme pozorovali motýle
a rôzny hmyz, ako aj zaujímavé úkazy prírody. Nakoniec sme opäť
peši zišli dolu do dediny a navštívili sme tunajšiu materskú školu.
Tu nám prichystali občerstvenie, oboznámili nás s ich škôlkou a
aj so školským dvorom, kde majú krásne prírodné zákutia, ale aj
prekážkovú dráhu.
V ďalšom prázdninovom týždni sme deťom pripravili „Cestu
rozprávkovým lesom“, kde deti prešli viacerými rozprávkami
(stanovišťami), ktoré mali za úlohu spoznať a splniť úlohu, ktorá z
danej rozprávky vyplývala. V závere deti čakali sladké odmeny a
sľubovaná opekačka.
V treťom prázdninovom týždni sme išli na vychádzku do časti
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nás a svojich manželiek. Oblečení v mexickom štýle v doprovode
mandolíny a ozembuchu nám zaspievali uvítací chorál:
Ole o kanga sero, ole o ste doma
/: Už nebudeme my doma viacej bez Vás nocovať./:
Na nápev: Neďaleko od Trenčína.
/: Vrátila sa nám z Chorvátska, naša parta sokolácka /:
/: Tmaví sú hnedí, zda sa že sú spokojní, Duška Dutka všetci chvália,
že ich k moru povoláva /:
/: Vrátili sa naše ženy , už sme neni opustení /:
/: Je to náročne, keď nám žena nefrfle, Lepšie sa však aj tak darí, keď
v kuchyni žena varí /:
Po rozlúčke s ostatnými čo cestovali do Trenčína a Dubnice naložili
batožinu do vlečky dvojkolesového traktora a radostne s manželkami
vyrazili domov.
Na záver mi ostáva len srdečne poďakovať šoférom, že nás
bezpečnou jazdou dopravili na miesta určenia., muzikantovi za
hudobné a hovorené slovo najmä množstvo vtipov a všetkým,
čo sa pričinili o príjemný desaťdňový pobyt vo Vodiciach.
O rok 09.07 - 20.07.2014 dovidenia.
Dutko. D

prechádzali vyzdobenou bránkou a pani učiteľky im pripli usmiate
hviezdičky, aby ich
všetci spoznali a
zapriali im všetko
dobré, privítali ich.
Deťom sa v škole
páčilo,
dokonca,
niektorí nechceli ísť
ešte domov a to nás
potešilo
najviac,
že sa v škole budú
dobre cítiť a sa do
nej každý deň tešiť.
obce Rozvadze, kde nás čakala p. Bočáková a urobila nám krásnu
prehliadku „Gazdovského domu u Tomíkov“. Deti tu mohli vidieť
ako sa žilo na dedine v minulosti, ako sa obliekali a čo používali pri
každodenných povinnostiach.

5.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK OPÄTˇ OTVORIL BRÁNY ŠKÔL
Dva mesiace bezstarostných prázdnin ubehli
ako voda v rieke času a
septembrom začínajú pre
žiakov školské povinnosti.
Pred
začiatkom
školského roka sa deti z
folklórneho krúžku pod vedením pani učiteľky Bočákovej zúčastnili vystúpenia
v Opatovciach pri príležitosti osláv - 900. rokov
od prvej písomnej zmienky o obci. Deti vystupovali i v našej obci na
obecných dňoch.
2. septembra sa otvorili brány škôl v novom školskom roku 2013/14
a do našej školy nastúpilo 352 žiakov. Čakali ich zrekonštruované šatne, vymaľované priestory v školskom klube a vyzdobené triedy.
Cez školskú bránu prišli i naši najmenší prváčikovia, ktorých
máme 34 a podľa vyhlášky MŠVVa Š SR sú rozdelení do dvoch tried.
Neboli to už bojazlivé deti, pretože školu dobre poznali. Počas uplynulého školského roka prichádzali niekoľkokrát do školy, kde im pani
učiteľky zo školy hravou formou ukázali spolu so školákmi čo sa budú
v škole učiť. Tak cez kvetinovú bránu, ktorú im opäť pripravili pani
učiteľky prvého ročníka smelo vstúpili ako najmladší žiaci.
ORGANIZÁCIA A PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Vedenie školy
funkcia
aprobácia
Mgr. Darina Sýkorová
riaditeľka školy
I. st. - Rj
Mgr. Ľuba Balajová
zást. riad. školy pre I.st.
I.st.
Zdenka Baková
zást.riad.školy pre II.st.
F
Eva Jančová
zást.riad. školy pre úsek MŠ
Vychovávateľky ŠKD:
Ivana Bučková
Mgr. Jarmila Humeníková
Učiteľky MŠ:
Dana Čuláková
Martina Divincová
Marta Jančová
Martina Vachánková
Dagmar Ľahká
Jarmila Mojžišová
Ľubica Slobodová
Pridelenie triednictva v ZŠ
Mgr. Monika Svatíková
učiteľka 1. - 4.
1.A trieda
Mgr. Gabriela Trnavská
učiteľka 1. – 4.
1.B trieda
Mgr. Terézia Kadáková
učiteľka 1. – 4.
2.A trieda
Mgr. Lenka Ďuďáková
učiteľka 1. – 4.
2.B trieda
Mgr. Eva Trúnková
učiteľka 1. – 4.
3.A trieda
Mgr. Lenka Pazderová
učiteľka 1. – 4.
3.B trieda
Mgr. Zuzana Mikušincová učiteľka 1. – 4.
4.A trieda
Mgr. Karin Fábryová
učiteľka 1. – 4.
4.B trieda
Ing. Zdenka Kytová
uč. II.st. TCHV
5.A trieda
Mgr. Mária Obdržalová
uč. II.st – SLJ – HUV
5.B trieda
Mgr. Mária Kršjaková
uč. II.st. – PRI – PRV
6.A trieda
Mgr. Mária Porubanová
uč. II.st. - TEV – ZEM
6.B trieda
Mgr. Ida Lobotková
uč. II.st.CHEM-ENV -PRI
7.A trieda
Mgr. Miriam Petrová
uč. II.st. ANJ
7.B trieda
Mgr. Katarína Bohušová
uč. II.st. SLJ - ANJ
8.A trieda
Mgr. Božena Marcinátová uč. II.st. DEJ-ZEM
8.B trieda
Mgr. Ivana Mayerová
uč. II.st. NEJ - TCHV
9.A trieda
Mgr. Zuzana Pálešová
uč. II.st. TEV -trénerstvo
9.B trieda
Ďalší vyučujúci učitelia
Mgr. Adela Chudíková
uč. II. st. DEJ
Mgr. Daniela Staníková
SJL - MAT
Mgr. Slávka Kalabová
špeciálny pedagóg a uč. MAT
Mgr. Peter Kišac
uč. II.st. PRI -TCHV
Mgr. Jarmila Petrulová
kňaz - vyuč. NAV
Mgr. Lucia Sedláčková
katechétka NAV
Mgr. Viliam Chrastina
kňaz – vyuč. NAV
Prevádzkoví zamestnanci :
Gabriela Chochlíková
ekonomická pracovníčka
mzdová pracovníčka
Ingrid Králiková
administratívna pracovníčka školy

6.

Ľubomír Struhár
správca PC
Miroslav Jančo
školník, údržbár, kurič
Zuzana Jančová
upratovačka ŠKD
Ľubica Lukáčiková
upratovačka
Eva Rychlá
upratovačka
Gabriela Sedláčková
upratovačka
Marcela Fraňová
upratovačka MŠ
Gabriela Kapušová
upratovačka MŠ
Mgr. Alena Ježíková
technik BOZP a PO/ext. prac./
Elena Gabrišová
vedúca ŠJ
Katarína Pevná
hlavná kuchárka
Slávka Hašková
kuchárka
Soňa Dutková
kuchárka
Janka Bočáková
pomocná sila
Mária Krištofovičová
pomocná sila
V septembri si žiaci našej školy opäť prevzali vzdelávací poukaz,
ktorý reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie v školskom roku 2013/2014.
Každý žiak mohol vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku poskytovať
záujmové vzdelávanie. Iba jeden zvolený krúžok si môže uplatniť na
vzdelávací poukaz.
Naša škola ponúka pestrý výber krúžkov – dramatický, moderný
tanec, gymnastický, hru na flaute, florbal, futbal, folklór, hasičský, výtvarný, šikovné ruky, ručné práce, počítačový , cvičenia z matematiky,
cvičenia zo slovenského jazyka, športové hry, karate, mladý ochranár, zdravé varenie.
Okrem týchto ešte z elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy v Nemšovej vedú v našej škole krúžky – hru na flaute, hru na
gitare, hru na klavíri a výtvarný.
Každý žiak sa už na začiatku školského roka zaujíma najmä o
prázdniny, ktoré ho čakajú. V súlade s Pedagogicko-organizačnými
pokynmi, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR sa člení obdobie školského vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Prázdniny Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné
30. 10. - 1. 11. 2013
4. 11. 2013 (pondelok)
vianočné
23. 12. 2013 - 7. 1. 2014
8.2. 2014 (streda)
polročné
3. 2. 2014 (pondelok)
4. 2. 2014 (utorok)
jarné
17. - 21. 2. 2014
24. 2. 2014 (pondelok)
veľkonočné 17. - 22. 4. 2014
23. 4. 2014 (streda)
letné
30. 6. - 29.8. 2014
2. 9. 2014 (utorok)
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 5. 2. a 6. 2. 2014 (streda,
štvrtok)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční
12. marca 2014 (streda)
náhradný termín 25. marca 2014 ( utorok)
Ďalšie informácie zo života školy sa môžete dozvedieť na našom
webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Nech je začínajúci školský rok pre žiakov motiváciou vydolovať
zo seba to najlepšie, čo v nich je. Nech je bohatý na úspechy v zvládnutí vzdelávacích štandardov , ale súčasne bohatý na pekné a veselé
zážitky, ktoré ku školskému životu neodmysliteľne patria.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 29. augusta 2013 usporiadal Tenisový oddiel Trenčianske
Stankovce VII. ročník tenisového turnaja vo štvorhrách „Stankovce
Cup 2013“.
Turnaj sme usporiadali pod záštitou starostky obce. Súťažilo sa o
putovný pohár starostky obce a turnaj bol zároveň aj súčasťou Obecných dní.
Na turnaj sa prihlásila 10 hráčov. Piati boli nasadení a tí si losovali svojich spoluhráčov. Súťaž sa odohrala na polyfunkčnom ihrisku
OC v časti obce Rozvadze. Po zahájení turnaja starostkou obce Ing.
Evou Beňovičovou sa ráno o 8,30 začali hrať zápasy. Hralo sa systémom každý s každým. Počasie nám vyšlo pekné, a tak o zaujímavé
tenisové súboje nebola núdza.
Po skončení zápasov vo štvorhrách sa stanovila konečné poradie. Vyhodnotenie a ocenenie najlepších dvojíc sa uskutočnilo v KD
v Trenčianskych Stankovciach. Na treťom mieste sa umiestnila dvojica Poruban Ivan - Andrej Tanáč, na druhom mieste dvojica hráčov
Tanáč Tibor – Medvedík Štefan a víťazmi turnaja sa stala dvojica
Mahrík Milan – Minaroviech Rastislav.

Hráči na prvých troch miestach obdržali poháre a diplomy a
víťazná dvojica tiež putovný pohár starostky obce.
Chcem týmto tiež poďakovať pani starostke a ostatným z vedenia
obce za zdarný priebeh turnaja. Bolo by pre náš tenisový oddiel vítané a milé, keby sa aj ďalší záujemcovia o tento pekný šport prihlásili
do našich radov. Stačí sa obrátiť na niektorého člena výboru tenisového oddielu, aby sme mohli o rok skonštatovať, že sme sa rozrástli
do počtu hráčov a kvality turnaja.
Milan Mahrík

Gasshuku Wroc l aw 2 0 1 3

V dňoch 20.- 21. apríla sa traja zástupcovia z našej obce zúčastnili medzinárodného seminára (gasshuku) tradičného Okinawského
Goju Ryu Karat. Seminár sa konal v Poľskej Wroclawi a bol vedený hlavným šéf inštruktorom IOGKF Senseom Tetsuji Nakamurom
7. Dan. Cvičili sme v sobotu aj v nedeľu od 800 do 1400 hod. s krátkymi prestávkami. Hlavnou náplňou gasshuku bolo naučiť sa nové
cviky a zostavy. Za účasti asi päťdesiatich účastníkov hlavne zo Slovenska a Česka a samozrejme domácich Poliakov sme v priateľskej
atmosfére nasávali plnými dúškami nové informácie. Táto super nálada panovala aj na Sajonara Párty v sobotu večer, kde sme do
neskorých nočných hodín pri dobrom jedle a pití v družných rozhovoroch rozoberali témy nielen o karate ale aj zo súkromia. V nedeľu
po skončení gasshuku počas nekonečného lúčenia sme sa dohovárali na ďalších spoločných cvičeniach. Pozvali sme všetkých aj na
naše Októbrové gasshuku, ktoré usporiadame v našej obci.
Karol Krejčí
NADŠENCI STOLNÉHO TENISU POZÝVAJÚ ZÁUJEMCOV KAŽDÝ PIATOK V ČASE OD 20,00 h
DO TELOCVIČNE ZÁKLADNEJ ŠKOLY. K DISPOZÍCII SÚ 4 STOLY.

ˇ
KNIŽNICNÉ
INFO

JOBUS - Komisár Mirodge, E. HUNTER - V divočine - Klany divých
mačiek, T. MIŠENČÍKOVÁ - Milujem Ťa, Justin!, G. POOLE - Akadémia temna 3, M. HRACHOVCOVÁ - Murko sa vracia, S. JORDAJEDNU KNIHU ROČNE
Nie iba prečítať, ale kúpiť a darovať Obecnej knižnici. Knižnica v NOVÁ - Draki 3
Trenčianskych Stankovciach sa zapojila do celoročnej kampane na INÉ: J. MURPHY - Moc nášho podvedomia, M. OWEN - Neľahký deň,
podporu čítania. Táto akcia sa realizuje s veľkou odozvou vo viacerých GELABERT - Cukrovka- Moderná medicínska a prírodná liečba, SLOknižniciach na Slovensku. Ide o to, aby sme oslovili milovníkov literatú- BODNÍ OD ZÁVISLOSTI, AKO VYPESTOVAŤ PRAKTICKY VŠETKO.
Knižničný fond je dostupný voľným výberom. Pokiaľ požadovaný
ry, čitateľskú verejnosť a vzbudili záujem o čítanie vôbec. Určite vám
niekde doma leží „ladom“ kniha, ktorou by ste mohli inému čitateľovi titul nemáme, môžem vám knihu zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
urobiť radosť.
Pri kontrole evidencie výpožičiek zisťujeme, že členovia nedodržujú
podarujte ju našej knižnici alebo kúpte
výpožičnú lehotu, ktorá je 30 dní s možnosťou predĺženia o ďalší mesiac.
jednu knihu vydanú v r. 2013 a venujte knižnici.
Po upomienkach prichádza penalizácia- pokutovanie čitateľa. Treba si
SRDEČNÁ VĎAKA ZA VŠETKÝCH ČITATEĽOV!
NOVÉ KNIHY PRE DOSPELÝCH: EL JAMES - Päťdesiat odtieňov uhradiť včas členský príspevok /deti a študenti 0,50 a dospelí 1 €/.
Informáciu o knižnici získate aj na sociálnej sieti, je to dobrý spôsob
temnoty, A. CODDINGTON - Predohra, P. ČIERNY - Hra s bábikami,
L.MONAGHANOVÁ - Ukradnutá – Útek so Sýrie, J. CANFIELD - Sle- komunikácie s čitateľmi, oznamy sú vždy na FACEBOOKU, v najbližpačia polievka pre dušu, NAGYOVÁ - DŽERENGOVÁ - Ide o život, šom období aj na webovej stránke obce.
Knižnica pripravuje ďalšiu burzu kníh, literárne hodiny a informatívL.GAHÉROVÁ - V pekle sa neplače, Kým nejde o život, D.DÁN - Kráska a netvor, T. McKINLEY - Červená zem, Rajské údolie, E. URBA- ne podujatia pre deti MŠ a ZŠ, malí čitatelia sa môžu tešiť na vedoNÍKOVÁ - Maj ma rád, JO NESBO - Prízraky, D. BROWN - Inferno, mostné i zábavné súťaže a iné.
Pevne verím, že sa nám podarí zapáliť ohníček záujmu o literatúru
N. ROBERTSOVÁ - Modrá georgína /prvá časť trilógie Záhrada/,T.
u ďalších potencionálnych čitateľov, tým skalným ďakujem za priazeň
ČUPERKOVÁ - Klamár, M. ĎURANOVÁ - Ja už nie som ja.
Vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ
PRE DETI A MLÁDEŽ: J. ULIČIANSKY - Analfabeta negramotná, B. a teším sa na spoluprácu so školou.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.03.2013 do 15.09.2013
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Jacob Andrew Bennett
č. 138
Martin Filip
č. 830
Ema Markechová
č. 614
Nikolas Hrnčár
č. 193
Sára Husárová
č. 237
Michalina Rita Valach
č. 605
Alexej Toman
č. 679
dvojičky Daniela a Natália Kubišové č. 87
Hana Škytová
č. 610
Jakub Síkora
č. 740
Klaudia Pitvorcová
č. 857
Sebastian Haško
č. 712
Sara John
č. 353
Dominik Panák
č. 804
Sebastian Kmeťo
č. 900
Magdaléna Chupáčová
č. 133
Tomáš Martinka
č. 566
Andrej Vlk
č. 759
Martin Koprivňanský
č. 140
Zuzana Tomíková
č. 428
Jakub Rehák
č. 352
Natália Marušincová
č. 450
Timea Molnárová
č. 428
Matúš Šprincl
č. 232
Juraj Jánoš
č. 445
Eliška Mináriková
č. 593
Tobias Herák
č. 427
Peter Špánik
č. 134
Šimon Srnec
č. 425
Filip Fraňo
č. 130
Oliver Orechovský
č. 17
Kiara Kopáčová
č. 68
Maximilián Blážo
č. 137
Liliana Ratkovská
č. 613
Simona Maninová
č. 425
Kvetoslava Hudecová
č. 130
Hanka Kováčiková
č. 336
Eliana Šuleková
č. 353
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Andrew Paul Bennett, Anglicko
a Emília Stancová, Tr. Stankovce
Mehmet Altun, Nemecko
a Martina Kadlečíková, Tr. Stankovce
Ing. Peter Špánik, Trenčín
a Mgr. Ľubica Mojžišová, Tr. Stankovce
Miroslav Mojžiš, Tr. Stankovce
a Zuzana Urbanovská, Trenčín
Ján Gabriš, Tr. Stankovce
a Veronika Reptová, Trenčín
Peter Juršták, Tr. Stankovce
a Ivana Ďuržová, Tr. Stankovce
Juraj Jánoš, Tr. Stankovce
a Monika Haláková, Tr. Stankovce
Ing. Rastislav Opatovský, Tr. Turná
a JUDr. Zuzana Chochlíková, Tr. Stankovce
Radovan Hajaš, Nitra
a Lucia Krivulčíková, Tr. Stankovce
Martin Letko, Tr. Stankovce
a Jaroslava Ondrejičková, Trenčín
Ján Koprivňanský, Tr. Stankovce
a Ing. Lucia Bulejková, Horná Súča
Róbert Beták, Tr. Stankovce

a Mgr. Zuzana Krkošková, Terchová
Vladimír Zahumenský, Tr. Stankovce
a Monika Obdržalová, Tr. Stankovce
Adam Trpkoš, Uhrovec
a Ing. Daniela Mináriková, Tr. Stankovce
Jarier Wannous, Nová Dubnica
a Lenka Bieliková, Tr. Stankovce
Martin Rozvadský, Tr. Stankovce
a Zuzana Meščánková, Horné Srnie
Jakub Hazuch, Tr. Stankovce a Kristína
Zichová, Tr. Stankovce
Veľa šťastia a lásky
na spoločnej ceste životom!

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Milan Petro
vo veku 60 rokov
Mária Šuleková
vo veku 84 rokov
Anna Barincová
vo veku 79 rokov
Jaroslav Bočák
vo veku 51 rokov
Božena Hrušovská
vo veku 80 rokov
Ján Chrastina
vo veku 81 rokov
Katarína Sýkorová
vo veku 93 rokov
Ján Rozvadský
vo veku 60 rokov
Ján Pavlech
vo veku 86 rokov
Magdaléna Dobiašová
vo veku 87 rokov
Marta Vozáriková
vo veku 53 rokov
Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji!

PRISŤAHOVALI SA
Silvia Letková + deti Michaela a Nikola
z Trenčína
Katarína Hlobeňová + deti Tomáš a
Šimon z Tr. Mitíc
Dalibor Šikuda z Mel. Lieskového
Ing. Marián Benka a Ing. Andrea + deti
Maroš a Markéta z Trenčína
Ing. Jaroslav Čierňava a Ing. Zuzana
Čierňavová z Martina
Ľudmila Kubínová z Ivanoviec
Ing. Peter Špánik z Trenčína
Lucia Maninová z Trenčína
Martina Juranová +syn Peter z Púchova
Mgr. Jaroslava Letková z Trenčína
Ing. Lucia Koprivňanská z Hor. Súče
Magdaléna Zemanovičová z Trenčína
Peter Jančovič a Ing. Jana + deti Patrik,
Monika a Rastislav z Pruského
Anna Danihelová z Pruského
Miroslav Danihel z Pruského
Mgr. Lucie Blahová z Trenčína
Ing. Miriam Búdová z Trenčína
Ing. Jaroslav Žiak z Prievidze
Mária Hacková z Poviny
Mária Hudáčeková z Hornian
Barbora Prantlová z Tr. Teplej

JUBILANTI od 01.04.2013 do 30.09.2013
91 rokov
Mgr. Ladislav Žiško
Kristína Jašová
Anna Bogárová
Pavlína Zahumenská
MUDr. Viera Svrbíková
Helena Scheryová
65 rokov
90 rokov
Eva Foissner
Anna Zahumenská
Anna Hašková
85 rokov
Mgr. Zuzana Peťkovská
Emília Lorencová
Jaroslav Durec
Jozef Mojžiš
Emília Kadlečíková
Mária Gabrišová
Ján Ďuriš
Oliver Kollár
Vladimír Skovajsa
80 rokov
Marta Adamkovičová
Anna Hágová
Mgr. Marta Brudňáková
František Letko
Anna Čvančarová
Pavol Poruban
Mária Pavlisová
Emília Križanová
60 rokov
Anna Danihelová
Hedviga Chochlíková
75 rokov
Jaroslav Pevný
Mgr. Mária Bebjaková
Ľudovít Goliaš
Ing. Ján Bebjak
Vlasta Šmatláková
Anna Serišová
Anna Haulíková
Ján Kubiš
Agnesa Grulišová
Ján Husár
Ján Svrbík
Oliver Haško
Ladislav Šteininger
Jaroslav Marek
70 rokov
Marietta Orelová
Gustáv Sedláček
Miroslav Kmeťo
Marta Kadlečíková
Anna Kmeťová
Matilda Kadlečíková
Jarmila Majčíková
Pavol Lorenc
Jozef Staník
Margita Juráčková
Jozef Niko
Jaroslav Sedláček
Dana Palková
Jozef Čvančara
Peter Kurtiš
Ľudovít Gubo
Mgr. Marta Běhalíková
Ing. Emília Hrušovská
Marián Kadák
Emília Marcinechová
Pavol Škúci
Anna Pavlíková
Emil Sedláček
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Strieborný sobáš - 25 rokov spoločného života
Eduard a Monika Galatoví
Radovan a Martina Čemešoví
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme

ODSŤAHOVALI SA
Ing. Matúš Beták a Ing. Marcela + dieťa
Ondrej
Juraj Čičo + dieťa Hanka
Peter Straka
Juraj Haško
Ing. Silvia Bachorcová
Eva Adamkovičová
JUDr. Zuzana Opatovská rod. Chochlíková
Peter Juršták a Ivana
Anna Tanáčová
Lucia Hajašová rod. Krivulčíková
Jaroslav Masaryk a Michaela + deti
Vanesa a Viktória
Mária Pevná a dcéra Jana
Milan Tomík a Alžbeta + deti Mária a
Zuzana
Ing. Peter Ďurech
Barbora Horňáková + dieťa Sabina
Milan Bulejko a Ing. Martina + dieťa
Michaela
Romana Mojžišová
Ondrej Peťkovský
Ing. Marta Brlejová
Juliana Drengubiaková

Tichá spomienka
Dňa 20. 9. 2013 sme sa navždy
rozlúčili s naším spolupracovníkom
Daliborom Zemánkom,
ktorý nás náhle opustil
vo veku 41 rokov.
Česť jeho pamiatke !
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