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Milí obyvatelia
Trenčianskych Stankoviec,
už uplynulo niekoľko
desiatok dní, čo som sa
Vám naposledy prihovoril prostredníctvom
Stankovského informátora. Býva väčšinou zvykom, že Vás
informujem o udalostiach, ktoré sa udiali
priamo v našej obci. Tentokrát sa však s
Vami podelím o moje postrehy, ktoré
som nadobudol v rámci mojej práce.
Za posledné obdobie som mal možnosť
sa zúčastniť niekoľkých zaujímavých
stretnutí a akcií. Dňa 8.až 9. septembra
2021 som sa ako delegát zúčastnil 31.
snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal v Senci. Aj
naša obec je členom tohto združenia,
ktoré zastrešuje a obhajuje záujmy približne 95% obcí a miest Slovenska.
ZMOS býva označovaný predstaviteľmi vlád SR za významného a dôležitého
partnera, čo sa však v praxi často
nedeje. V poslednom období bolo prijatých viacero nezmyselných zmien zákonov a práve samospráva zastúpená
ZMOS-om bola vylúčená z akejkoľvek
diskusie o zmenách legislatívy, ktoré sa
jej priamo dotýkajú, a teda majú vplyv
aj na samotných občanov. Ako to už
býva zvykom, na snemoch ZMOS-u sa
zúčastňujú vrcholní predstavitelia štátu,
teda prezident SR, predseda NR SR,
predseda vlády, ale aj ministri a ďalší
hostia. A nebolo tomu inak ani na 31.
sneme ZMOS. S výnimkou pani prezidentky a predsedu NR SR, ktorí mali
asi dôležitejší program ako prísť na

Vážení jubilanti – milí naši
dôchodcovia!
Každoročne v mesiaci októbri, keď
príroda púta pozornosť naberaním krás
jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným v našej obci, ktorých vlasy sú postriebrené
šedinami a konanie obohatené veľkými
životnými múdrosťami a ktorí v danom
roku oslávili svoje životné jubileum.
Dovoľte mi, milí jubilanti, aby som sa
Vám prihovoril aspoň týmto spôsobom,
keďže sa situácia s ochorením Covid
19 opäť zhoršuje a nie je nám umožnené sa stretnúť už druhý rok za sebou.
V živote každého z Vás sú míľniky, pri

snem a predniesť svoj príhovor delegátom snemu. Na sneme vystúpil predseda vlády SR, ktorý uviedol, že štát a
samospráva sú ako pľúca a potrebujú
dýchať spolu. Na sneme vystúpili aj
niektorí ministri, len škoda, že len vystúpili a po svojich vystúpeniach opustili rokovanie ZMOS-u a nebol vôbec
priestor pre delegátov položiť im otázky, ktoré samosprávu trápia. Nuž ostáva
mi už len dúfať, že si závery 31. snemu
ZMOS aspoň niektorý z predstaviteľov
vlády SR prečíta. Čo ma však teší je, že
aj v ZMOS-e pracuje veľa šikovných
ľudí, ktorí pochopili, že samospráva už
nemôže byť vo vzťahu k vláde SR len
akýmsi fackovacím panákom, a je potrebné, aby bol ZMOS v oblastiach týkajúcich sa samospráv aktívny v legislatívnej činnosti.
Dňa 17. septembra sa v katastri obce
Soblahov konalo aj za účasti niektorých
našich dobrovoľných hasičov súčinnostné taktické cvičenie príslušníkov
policajného zboru z TN, príslušníkov
hasičského a záchranného zboru z TN,
dobrovoľných hasičov z okresu TN,
Slovenskej pátracej služby, vrátane psovodov, dokopy približne 250 členov záchranných zložiek. Taktické cvičenie
bolo rozdelené do dvoch častí, a to
policajnej, v rámci ktorej sa pátralo po
nezvestných osobách, pričom boli na
pátranie použité aj psi aj vrtuľník a hasičskej časti, v rámci ktorej si hasiči vyskúšali súčinnosť pri modelovom prípade – hasení rýchlo sa šíriaceho požiaru
v lese. Jedným z cieľov takýchto taktických cvičení je, aby sa aj naši
dobrovoľní hasiči mali možnosť zdokonaľovať, získavať nové skúsenosti

pri záchranárskej činnosti, a aby si vyskúšali súčinnosť s integrovanými záchrannými zložkami. Zorganizovať taktické cvičenie takéhoto rozsahu nie je
vôbec jednoduché, a preto by som
chcel vysloviť veľký rešpekt všetkým
organizátorom. Zároveň som veľmi rád,
že sa takéhoto cvičenia mohli zúčastniť
aj dobrovoľní hasiči z našej obce. Týmto sa im chcem poďakovať za ich reprezentáciu našej obce a pevne verím, že
keď to bude nutné, tak využijú poznatky
a skúsenosti získané v rámci tohto taktického cvičenia aj v praxi.
Prehupli sme sa do druhej polovice
kalendárneho roka a opäť musím konštatovať, že rekonštrukcia panelovej
štátnej cesty 1/9 sa v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou nezačne.
Veľa ľudí sa ma na túto tému pýtalo, a
preto som si povedal, že sa podelím s
Vami o informácie, ktoré mám k dispozícií. V súčasnosti je na druhý pokus
vybratý zhotoviteľ stavby, ale verejné
obstarávanie nie je stále vôbec vo finále
a podpis zmluvy zhotoviteľa stavby so
Slovenskou správou ciest je v nedohľadne. Neviem naozaj, čo si mám o
tom myslieť. Nechcem byť zlým prorokom, ale mám pocit, ako keby ani nebol
zo strany štátu záujem túto hanbu
Slovenska opraviť a je dosť možné, že
sa na tejto ceste zničí ešte veľa áut.
Bodaj by som sa mýlil.
Na záver by som Vám všetkým chcel
popriať veľa zdravia a aj pevných nervov pri všetkom, čo sa v dnešnej dobe
deje. A ešte mám jedno malé želanie,
aby boli ľudia voči sebe tolerantní, keďže sa tolerancia v poslednom období
akosi vytratila.
Váš starosta Martin Markech

ktorých ste sa na chvíľu zastavili a zamysleli nad tým, aký kus cesty ste prešli, čo sa vám podarilo, čo nepodarilo
uskutočniť. Vaše životné jubileum je
tou chvíľou, keď nielen bilancujete, ale
aj uvažujete, koľko toho ešte chcete vykonať. Zrelý vek je určite veľkou
príležitosťou tešiť sa z toho, čo ste v
živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú Vaši najbližší. Tak ako v minulosti, ani dnes nerozhoduje len vek,
ktorý sa dá vyčítať každému z tváre, ale
hlavne duševná pohoda. Korunou zrelého veku zostáva vážnosť, uznanie
okolia, zdravý úsudok. Vaše múdre
rady, rozvážne usudzovanie sú prí-

nosom a pomocou pre mladšiu generáciu a príkladom pre ich život.
Milí naši jubilanti,
v mene našej obce i v mene svojom,
Vám úprimne želám, aby Vám ani v
ďalších rokoch života nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo Vás
obklopuje, aby ste i naďalej mali radi
život, tešili sa z každodenných radostí,
zo svojich blízkych, z ich úspechov, zo
stretnutí s priateľmi – jednoducho z
každého krásneho dňa, z úsmevu a zo
všetkých tých maličkostí, ktoré robia život krajším.
Váš starosta Martin Markech
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
OZ v Trenčianskych Stankovciach
dňa 21.06.2021 na svojom zasadnutí:
- schválilo Kontrolu plnenia uznesení
prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 26.04.2021,
- zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obce Trenčianske Stankovce za rok
2020,
- zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2020 Obce Trenčianske Stankovce,
- schválilo Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2020
a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 472 169,79 €,
- zobralo na vedomie Vyhodnotenie
čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 31.3.2021,
- zobralo na vedomie
informáciu
o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich
výdavkov v časti prijatých dotácií za I.
štvrťrok 2021,
- schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1,
zníženie rozpočtu bežných výdavkov
kat. 600, Program 6 Základnej škole J.
Lipského v Trenčianskych Stankovciach
vo výške 13 800 € a zvýšenie kapitálových výdavkov Obce Trenčianske Stankovce, EK 717, FK 09.1.1.1 vo výške
13 800 €,
- schválilo na vedomie Priebežnú
správu o výsledku vykonaných kontrol
hlavným kontrolórom v období január až
máj 2021,
- schválilo Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2021,
- Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach v súvislosti so
zámerom prenajať majetok obce nachádzajúci sa v obci Trenčianske Stankovce,
k .ú. Malé Stankovce, zapísaný na LV č.
231 a to :
- nebytové priestory na prvom podzemnom podlaží: č. 016-023 v celkovej výmere 82,9 m2, v budove kultúrneho
domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1482 m2 formou obchodnej verejnej súťaže, stanovilo
nájom vo výške minimálne 20 €/m2/
rok.
- S c h v á l i l o spôsob prenájmu
majetku obce – nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce zapísane na LV
č. 231 a to:
- nebytové priestory na prvom podzemnom podlaží: č. 016-023 v celkovej výmere 82,9 m2, v budove kultúrneho
domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1482 m2
- obchodnou verejnou súťažou podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov).
- S c h v á l i l o podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v
prílohe č. 1 tohto uznesenia.
- Z r i a d i l o komisiu v zložení: Ing.
Martin Kudla, PhD., Dušan Pevný, Ing.
Jozef Kadák, Ing. Jozef Mojžiš a PaedDr. Oľga Šmatláková s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú
súťaž a JUDr. Martina Markecha ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. (viď.
www.trencianskestankovce.sk)
- OZ v Trenčianskych Stankovciach
v súvislosti so zámerom odpredať
majetok obce, vedený na LV č. 231
k. ú. Malé Stankovce a to:
pozemku parcela reg. „C“ KN č. 149,
druh pozemku: záhrada o výmere: 99 m2,
pozemku parcela reg. „C“ KN č. 150,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere: 933 m2,
stavby: dom služieb súp. č. 277, postavený na parc. reg. „C“ KN č. 150 zastavaná plocha a nádvorie o výmere: 933
m2,
formou obchodnej verejnej súťaže,
stanovilo predajnú cenu vo výške
minimálne 95 000,--€, slovom: deväťdesiatpäťtisíc eur,
- na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o majetku obcí“) s c h v á l i l o spôsob
prevodu vlastníctva
nehnuteľnosti,
ktorá je evidovaná Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym odborom na Liste
vlastníctva č. 231 pre kat. územie:
Malé Stankovce, obec: Trenčianske
Stankovce, okres: Trenčín, ako:
pozemok parcela reg. „C“ KN č. 149,
druh pozemku: záhrada o výmere: 99
m2,
pozemok parcela reg. „C“ KN č. 150,
druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere: 933 m2,
stavba: dom služieb súp. č. 277, postavený na parc. reg. „C“ KN č. 150
zastavaná plocha a nádvorie o výmere: 933 m2,
obchodnou verejnou súťažou podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov),
na základe § 9 ods. 2 písm. b/ Zákona
o majetku obcí s c h v á l i l o podmienky obchodnej verejnej súťaže... (viď.
www.trencianskestankovce.sk)
- zobralo na vedomie zámer Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská
cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO 35 919
001 odovzdať obci Trenčianske Stankovce v žiadosti špecifikované stavebné
objekty týkajúce sa stavby Rýchlostná
cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska
Turná,

- schválilo budúce prevzatie stavebných objektov týkajúcich sa stavby
Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 –
Trenčianska Turná:
- SO 132-00 Úprava účelovej komunikácii v km 1,006 preložky cesty I/9
- SO 133-00 Úprava miestnej komunikácie v km 0,100 preložky cesty III/1878
- SO 136-00 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Trenčianske Stankovce v
km 3,385 R2 vpravo
- SO 150-00 Nemotoristická komunikácia Trenčianske Stankovce - Vaillant
- SO 152-00 Nemotoristická komunikácia Veľké Bierovce – Vaillant, úsek v
správe obce Trenčianske Stankovce
- SO 153-00 Nemotoristická komunikácia do obce Trenčianske Stankovce
- SO 162-00 Poľná cesta v km 3,391 –
3,815 R2 vpravo
- SO 220-00 Most nad R2, na nemotoristickej komunikácii v km 3,488 R2
- SO 244-00 Oporné múry na nemotoristickej komunikácii Trenčianske Stankovce – Vaillant
- SO 671-00 Prípojka NN pre VO
preložky cesty I/9
- SO 672-00 Prípojka NN pre VO cesty
III/1878
- SO 674-00 VO preložky cesty I/9
- SO 676-00 Vo cesty III/1878 v Trenčianskych Stankovciach
- SO 678-00 VO nemotoristickej komunikácie V. Bierovce – Vaillant
Podmienkou
prevzatia
uvedených
stavebných objektov je existencia právoplatného kolaudačného rozhodnutia
resp. kolaudačných rozhodnutí,
Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných
investícií do vlastníctva, správy a trvalej
prevádzky je, že najneskôr v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami uzatvorí NDS a.s. s Obcou Trenčianske Stankovce zmluvu o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemkov pod objektami.
Pozemky pod objektami nesmú byť
zaťažené žiadnymi ťarchami s výnimkou
vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná a.s., SPP-distribúcia a.s., TVK a.s. a vlastníkov elektronických komunikačných sietí,
- schválilo Dodatok č. 1/2021 k VZN č.
5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Trenčianske Stankovce.
- schválilo v zmysle § 9a ods. (8) písm.
e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
zámer previesť majetok obce – pozemkovú nehnuteľnosť, novovytvorené parc.
č. C-KN 453/2 o výmere 10 m2, zastavaná plocha, k. ú. Malé Stankovce, za
cenu 7,--€/m2, spolu: 70 €, slovom
sedemdesiat eur, manželom Pavlovi
Barišovi a Bc. Alene Barišovej, bytom
Trenčianske Stankovce 335. Pozemok
bol odčlenený GP č.45403066-67/2021
vyhotovený 21.04.2021 Ing. Barborou
Bánovskou, overený Okresným úradom
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Trenčín, Ing. Danou Studenou dňa
04.05.2021 pod č.557/21.
Zdôvodnenie :
Dôvodom osobitného zreteľa je zosúladenie vlastníckeho a užívacieho vzťahu
k pozemku, tento je kľúčový pri vjazde
do dvora, chodník popri miestnej komunikácií zostáva široký 1,5 m. Novovytvorená parcela je pre obec majetkom
prebytočným, z hľadiska budúcnosti
nemá pre obec z hľadiska ďalšieho rozvoja žiadny strategický význam.
- schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to novovzniknutej
parcely :
C-KN 453/2 o výmere 10 m2, zastavaná
plocha, k. ú. Malé Stankovce,
za cenu 7,--€/m2, spolu : 70 €, slovom
sedemdesiat eur,
manželom Pavlovi Barišovi a Bc.
Alene Barišovej, bytom Trenčianske
Stankovce 335,
- schválilo v zmysle § 9a ods. (8) písm.
e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
zámer previesť majetok obce – pozemkovú nehnuteľnosť, novovytvorené parc.
č. C-KN 453/3 o výmere 5 m2, zastavaná plocha, k. ú. Malé Stankovce,
za cenu 7,--€/m2, spolu: 35 €, slovom:
tridsaťpäť eur, manželom Jozefovi
Janišovi a PharmDr. Božene Janišovej, bytom Trenčianske Stankovce
336. Pozemok bol odčlenený GP
č.45403066-67/2021
vyhotovený
21.04.2021 Ing. Barborou Bánovskou,
overený Okresným úradom Trenčín, Ing.
Danou Studenou dňa 04.05.2021 pod
č.557/21.
Zdôvodnenie:
Dôvodom osobitného zreteľa je zosúladenie vlastníckeho a užívacieho vzťahu
k pozemku, tento je kľúčový pri vjazde
do dvora, chodník popri miestnej komunikácií zostáva široký 1,5 m. Novovytvorená parcela je pre obec majetkom
prebytočným, z hľadiska budúcnosti
nemá pre obec z hľadiska ďalšieho rozvoja žiadny strategický význam.
- schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to novovzniknutej
parcely:
C-KN 453/3 o výmere 5 m2, zastavaná
plocha, k. ú. Malé Stankovce,
za cenu 7,--€/m2, spolu: 35 €, slovom:
tridsaťpäť eur,
manželom
Jozefovi
Janišovi
a PharmDr. Božene Janišovej, bytom
Trenčianske Stankovce 336.
-podľa § 39 ods. 3 písm. f) zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, nesúhlasilo s chovom alebo držaním
nebezpečného živočícha -kočkovitej šelmy, Servala, v počte 1 ks, pánom Petrom
Ľahkým, bytom Trenčianske Stankovce
111, a to na adrese jeho bydliska.

OZ v Trenčianskych Stankovciach
dňa 16.08.2021 na svojom zasadnutí :

OZ v Trenčianskych Stankovciach
dňa 20.09.2021 na svojom zasadnutí :

schválilo Všeobecne
záväzné
nariadenie Obce Trenčianske Stankovce
č. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, na činnosti
školského klubu detí a o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v zariadeniach školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce,
- zobralo na vedomie, že v rámci Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v budove kultúrneho domu na adrese 913
11 Trenčianske Stankovce 367, vyhlásenej
uznesením OZ č. 31/2021
a 32/2021, zverejnenej dňa 02.07.2021,
nebola predložená žiadna ponuka.
- neschválilo podľa písm. G, bod 20
„Podmienok účasti v súťaži a súťažných
podmienok“ a v zmysle § 283 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zrušenie Obchodnej verejnej
súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, na predaj nebytových priestorov - Domu služieb k. ú.
Malé Stankovce, na adrese 913 11 Trenčianske Stankovce súp. č. 277, nakoľko
bola doručená iba jedna ponuka.
- na základe výsledkov vyhodnotenia
súťaže schválilo v zmysle bodu G, ods.
18 „Podmienok účasti v súťaži a súťažných podmienok“ víťaza Obchodnej
verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
nebytových priestorov - Domu služieb k.
ú. Malé Stankovce, na adrese 913 11
Trenčianske Stankovce súp. č. 277
ktorým je:
Pejax SK s. r. o., Veľké Stankovce 795,
913 11 Trenčianske Stankovce, IČO:
50620096, s ponúknutou cenou 111
111 €.
- schválilo v zmysle čl. 4 ods. 4) druhá
a tretia veta VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce, mimoriadnu dotáciu vo výške
4 040 € pre Slovenský zväz chovateľov,
Základná organizácia Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce,
IČO: 00178322 na nákup 1 ks lodného
kontajnera.
- Podmienkou poskytnutia mimoriadnej
dotácie (prevod peňazí z účtu obce
v banke na účet ZO SZCH Trenčianske
Stankovce) je preukázanie právoplatného prevodu vlastníckeho práva k budove
- haly súp. č. 361 k. ú. Malé Stankovce
zo ZO SZCH Trenčianske Stankovce,
913 11 Trenčianske Stankovce, IČO:
00178322 na ECAV Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce
340, IČO: 35602601
- schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2,
zníženie rozpočtu bežných výdavkov EK
637, FK 01.1.1, Program 8.3 vo výške
4 040 € a zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov EK 642, FK 08.4.0, Program 8.4
vo výške 4 040 €.

-schválilo Kontrolu plnenia uznesení
prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 21.06.2021 a 16.08.2021,
-zobralo na vedomie Vyhodnotenie
čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.6.2021,
-zobralo na vedomie informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za II.
kvartál 2021,
-zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020 obce Trenčianske Stankovce,
-schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3,
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov EK
111 (Výnos DPFO) o sumu 30 000 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov EK 716, FK 01.1.1,
Program 1.1 (Prípravná a projektová dokumentácia) o sumu 30 000 €,
-schválilo zloženie inventarizačných
komisií k vykonaniu fyzickej a dokladovej inventúry majetku obce,
-zobralo na vedomie Priebežnú správu
o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období jún až august
2021,
-schválilo Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v nasledovnom
zložení:
Predseda ZPOZ: PaedDr. Oľga Šmatláková (zástupkyňa sobášiaceho)
Členovia ZPOZ:
Ing. Miroslava Piláthyová, príprava akcií
Ing. Eva Beňovičová, rečník
Peter Justus, rečník (zástupca sobášiaceho)
Soňa Siváková, recitátorka, uvádzačka
Mária Kubasáková, recitátorka, písanie a
maľovanie pamätných kníh
Ing. Marcela Hrušovská, hudobníčka
Mgr. Ladislav Žiško, hudobník, smútočný rečník
Dana Hrušovská, spev
Sabína Fraňová, hudba + spev
Mgr. Silvia Justusová, recitátorka, uvádzačka, príprava akcií
Zuzana Jančová, spev
-požaduje od vedenia obce zadať vypracovanie štúdie/projektu možných protipovodňových opatrení obce Trenčianske
Stankovce.
Úplné znenie uznesení nájdete na
www.trencianskestankovce.sk
Mgr.Ľubica Ďurišová
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Upozornenie
– zákaz pálenia odpadov
Obec Trenčianske Stankovce v záujme predchádzania priestupkov dôrazne upozorňuje občanov na prísny zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere
úrody a ostatného odpadu zo záhrad a
domácností je zakázané a škodlivé.
Pri spaľovaní odpadov na záhradách
sa uvoľňujú toxické látky napr. oxid
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie
zdraviu škodlivé látky. Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje
odpad zo záhrad a odpad z domácností porušuje zákon č.79/2015 Z. z.
o odpadoch.
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Keď hudba spája všetkých...
V nedeľu 15. augusta 2021 sa v popoludňajších hodinách v evanjelickom
chráme Božom v Trenčianskych Stankovciach rozozneli melódie operných,
duchovných, operetných i muzikálových
piesní v interpretácií umelcov aj zo
Slovenského národného divadla-súrodencov Babjakových a to Martina Babjaka, Jána Babjaka a Terézie Kružliakovej rodenej Babjakovej v klavírnom
doprovode prof. Daniela Buranovského
pod názvom LETNÝ KONCERT.
Pri tejto príležitosti sme si uvedomili, že
„vďaka“ pandemickým opatreniam počas Vianoc sme museli koncert presunúť
na vhodnejší termín, aby sme ho mohli
ponúknuť širšej verejnosti. A tak sme v
jeden a pol hodinovom koncerte počú-

vali krásne a známe melódie, ktoré od
Antonína Dvořáka – Biblické písně až po
poslednú pieseň Najkrajší kút v šírom
svete... pohladili duše mnohým z nás.
Koncertu sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav
Baška s manželkou ako aj starostovia
obcí Trenčianske Stankovce a Selec s
manželkami. Ďakujeme Pánu Bohu za
túto príležitosť, ktorú sme vďaka podpore nášho evanjelického cirkevného zboru
a podpore obce Trenčianke Stankovce
mohli zrealizovať práve u nás.
S nádejou hľadíme aj na tohtoročný čas
Vianoc s túžbou, aby sme mohli zažiť
neopakovateľný koncert tak, ako bol tento letný.
jp

Zber objemového
a elektro odpadu
Zber objemového odpadu sa uskutoční 8 a 9. 10.2021 (piatok, sobota)
v čase od 8.00 do 17.00 hod. v priestore bývalého skladu CO (za Zdravotným strediskom). Vo štvrtok 7.10.
2021 budú zamestnanci obce zbierať
nepotrebný elektro odpad (chladničky, práčky, televízory, mikrovlnné
rúry, rádia, kalkulačky a iné). Takýto
odpad vyložte večer, prípadne v deň
odvozu do 7.00 hod. pred svoje rodinné domy.

Letné kultúrne popoludnie
V sobotu 21. augusta 2021 sa na ihrisku
v areáli Základnej školy Jána Lipského
s Materskou školou v Trenčianskych
Stankovciach uskutočnilo kultúrne
popoludnie , na ktorom vystúpila východniarska skupina Drišľak, kapela
Ščamba, hudobná skupina Desmod a

Robo Šimko. Pre deti bolo pripravené interaktívne predstavenie v podaní Tárajka a Popletajky. Organizátorom tejto
akcie nebola obec Trenčianske Stankovce, tá len poskytla priestor a spoluprácu
pri propagácií. Kultúrne popoludnie bolo
príjemným spestrením. Akcia prebehla

pokojne, nebol zaznamenaný žiaden incident ani sťažnosť na porušovanie nočného kľudu. Vzhľadom na dobrú
skúsenosť je pravdepodobné, že sa
podobné kultúrne popoludnia budú v
budúcnosti v našej obci opakovať.
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Zo spomienok Anny Ďurišovej
Post Bellum SK je občianske združenie,
ktoré od roku 2011 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20.
storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží
sa rozprávať ich ďalej: veríme totiž, že
konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou
cestou k poznaniu vlastnej minulosti.
Zaujímajú ich pohľady na dejiny z rôznych strán. Každý príbeh pamätníka rozpráva o dilemách, ktorým museli naši
rodičia, starí rodičia a prarodičia čeliť –
a stavia nás pred otázku, ako by sme sa v
podobných situáciách zachovali my. Pamätníci kľúčových momentov 20. storočia rýchle umierajú. Považujú za dôležité
zachovať ich spomienky aj pre naše deti,
ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi
osobne stretnúť. Rozhovory s pamätníkmi sprístupňujú zadarmo prostredníctvom medzinárodného internetového archívu Pamäť národa (www.memoryofnations.eu).
Takou pamätníčkou je aj naša spoluobčianka pani Anna Ďurišová z časti obce
Veľké Stankovce.

Mama mi nachystali teplého mlieka a
ja som im ho každé ráno odniesla do
pajty, kde ich držali
Anna Ďurišová sa narodila 25. marca
1938 vo Veľkých Stankovciach v rodine
roľníka Adama Ďuriša a Anny, rodenej
Záhumenskej. Mala ešte o jedenásť
rokov staršiu sestru Zuzanu. Keď bola jej
mama malá, jej rodičia odišli za prácou
do Ameriky a spolu s bratom ju nechali
na Bodovke u starých rodičov. No tí čoskoro jeden po druhom pomreli a dve
deti zostali v chalupe samé. Chvíľu sa o
nich starali dobrí susedia, neskôr si ujca
zobral gazda z Krivosúd Bodovky do
služby a Annina mama putovala k otcovej sestre Eve do Veľkých Stankoviec.
Teta uprosila farára, aby ju už ako 9 ročnú konfirmoval a mohla ísť do služby.
Slúžila ako opatrovateľka malého dieťaťa, neskôr pomáhala v domácnosti v židovskej rodine Löwyovcov či počas
sezónnych prác. Teta žila sama a Annina
mama jej chodila do obchodu kupovať
veci, ktoré potrebovala. Tak sa spoznala
aj so židovskou rodinou Franklovcov vo

Veľkých Stankovciach. Ako dvanásťročná k nim nastúpila do služby ako pomocnica v domácnosti. Stará pani Franklová
ju naučila variť, piecť, starať sa o
domácnosť a všetko, čo nestihla jej vlastná mama, ktorá bola v tom čase v Amerike. Vrátili sa v roku 1916. Z domu
Franklových sa v roku 1926 vydala za
Adama Ďuriša, syna najlepšej kamarátky
starej pani Franklovej.
Malá Anna nosila Franklovcom
mlieko
Pamätníčka žila s rodičmi kúsok od
domu Franklovcov. Rodiny sa priatelili a
pomáhali si. V dome žili starý pán Samuel Frankl s manželkou Rozáliou, ich syn
Viliam s manželkou Irenou a ich deti
Evka a Paľko. Evka bola rovesníčka a
kamarátka Anninej sestry Zuzany.
Okrem prevádzky obchodíku starý pán
Frankl a jeho syn pôsobili ako notári v
neďalekej Sedličnej. Príchodom druhej
svetovej vojny však životy židovských
rodín začal negatívne ovplyvňovať Židovský kódex, ktorý ich oberal nielen o
materiálne, ale najmä ľudské práva. Na
jar roku 1942 začali zo Slovenska odchádzať prvé transporty Židov do pracovných a koncentračných táborov. Toto
nariadenie postihlo aj židovskú komunitu vo Veľkých Stankovciach a v okolitých obciach. Najprv vyviezli Viliama
Frankla s rodinou, dom obsadili gardisti
a starých manželov Samuela a Rozáliu
vysťahovali z domu do chladnej maštale.
„No keď prišla táto vojna, tak ich vyviezli preč. Ešte predtým sme sa tam
chodili hrávať. Viete, ja som mala okolo
seba samých chalanov, tak sme sa tam
hrávali na schovávačku. Bola tam taká
nová pajta a v nej boli tí starí dvaja
Franklovci spredu vysťahovaní. Dali ich
do tej pajty. Pán Frankl aj s manželkou,
ona sa volala Róza. Pamätám si, že bola
vo fotelke a také deky mala na kolenách
aj cez chrbát. Boli tam aj cez noc, tak
bola celá zabalená,“ spomína Anna na
starých Franklovcov. „Keď moja mama
ráno podojili kravy, tak mi dali do krachelkovej fľašky teplého mlieka. Ja som
nosila kroj a v jeseni a cez zimu vlnáček.
To mlieko som si skryla podeň. Tam sme
sa hrali s tými mojimi kamarátmi na
schovávačku. Gardisti, čo tam mali službu, nás do tej maštale pustili, my sme sa
tam schovávali. Ja som sa vždycky išla
schovať pod to kreslo a tú fľašku s
mliekom som jej dala. Ten starý pán ma
vždycky tak hladkal a stisol a ona tiež.
Oni boli strašne vďační, že som im to
každé ráno doniesla. Takže mohli to vypiť z tej fľašky. Stráž bola len medzi
dverami, dovnútra nechodili,“ spomína
Anna ako nosila mlieko Franklovcom, až
kým nevyviezli aj ich. Zachránila sa len

ich dcéra, ktorá bola v tom čase už vydatá v Trenčíne.
Tragédia židovských rodín
Vo Veľkých Stankovciach a v okolí žilo
niekoľko židovských rodín. Franklovci,
Löwyovci, Marleovci, vdova Schlesingerová, Grünovci a ďalší. V neďalekej
Sedličnej mali aj svoju modlitebňu a cintorín, kde pochovávali svojich predkov
aj zo širšieho okolia. Venovali sa predovšetkým obchodu, jedna rodina prevádzkovala liehovar, iná mäsiarstvo. Franklovci boli notári. Všetci boli v roku 1942
deportovaní do koncentračných táborov.
Viliam a Irena Franklovci boli so synom
Paľkom a s rodičmi deportovaní do tábora v Novákoch. Po vypuknutí SNP bol
tábor zrušený a podarilo sa im utiecť do
Banskej Bystrice. Nakoniec ich však
chytili, popravili a pochovali v hromadnom hrobe pri Kremničke. Dcéra Evka
bola deportovaná do koncentračného
strediska Patrónka v Bratislave a odtiaľ
odsunutá prvým ženským transportom
do Auschwitzu, kde zahynula. Ďalší Židia boli odsunutí do Žiliny a odtiaľ do
Auschwitzu – Birkenau, Sobiboru a do
iných táborov, kde všetci zahynuli.

Dedina musela kŕmiť hladných vojakov
Na jeseň v roku 1944 sa Annin otec stal
richtárom. Prechádzajúce nemecké
vojenské jednotky sa často krát zastavili
na okraji dediny, hľadali richtára a žiadali o pomoc. Jeden podvečer prišiel k ich
dverám nemecký veliaci dôstojník a pýtal pre desiatky svojich vojakov stojacich
pred dedinou potraviny. Annin otec s
ním zašiel k veliteľovi gardy Jánovi
Chudému. Malá Anna chodila všade s otcom, tak šla s ním aj tam. Nemecký veliteľ predostrel svoje požiadavky na 300
vajec, 70 pecňov chleba a asi toľko slaniny. Ak by to nedostali, pustil by vojakov
do dediny a vyrabovali by ju. Dohodli sa
a dali bubeníkovi vybubnovať, nech
ľudia splnia ich požiadavky, aby
uchránili dedinu od nešťastia. „Tá jeho
žena to počúvala. Išla zobrať chlieb, odkrojila krajec chleba a išla mu ho dať.
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Môj tato vedeli trochu po maďarsky aj
po nemecky. Ten veliteľ povedal, že
keby ho nemrzelo, že je to stará žena, že
ju hneď zastrelí. Že ona mu ide hento dávať?! Na kraji dediny stojí 300 hladných
vojakov, ktorých potrebuje nakŕmiť a
ona mu odkrojila len krajec. Ten Nemec
sa normálne urazil. Muž ju rýchlo radšej
zahnal do domu,“ spomína Anna na
kritickú situáciu.

Slovenské národné povstanie
Anna nastúpila do školy v septembri
1944 akurát v čase Slovenského
národného povstania. Veľké Stankovce
neboli podhorská obec, tak dedina nezažívala nápory partizánov, ako neďaleký
Selec ležiaci pod úpätím Považského
Inovca. Anna si spomína, že v ich dome
istý čas býval nemecký veliteľ aj so svojím pobočníkom. „On sem väčšinou
chodil iba spávať. Takže sa ráno vychystal a išiel preč aj s tým svojím pucákom.“
Spomína. „Partizáni boli v Selci v
horách. Dole dedinou išiel jeden partizán
a pýtal sa na richtára. Tak ho usmernili k
nám. Prišiel sa pýtať, aká je tu divízia.
Tato mu to povyprával, ale bol úplne
strachom strnutý. Mama mu zabalili póltik slaniny a peceň chleba. Tato ma zavolali, že: ‘ Anička, choď tadeto a vystroj
ho preč!‘ Ešte sme boli len na záhumní a
už sme boli udaní. Ja som sa vracala dole
dvorom a už tu bol ten Nemec, čo u nás
spal. Kopol do dverí, mama s tatom boli
vnútri v kuchyni. Puškou na nás mieril a
po všetkých kútoch hľadal partizána.
Doteraz nevieme, kto nás udal,“ spomína
na krušné chvíle Anna.
Nemeckí vojaci často chodili pýtať kone.
Prvého vždy oslovili richtára. Anna bola
stále pri ňom a keď to začula, nebolo
viac treba a vedela, čo má robiť. „Ja som
bola vycvičená tak, že keď to môjmu tatovi povedali, zobrala som sa a išla po
tých koniaroch ‚Schovajte sa, lebo bude
razia, schovajte sa!‘ Tato im (Nemcom)
povedali, že môžu skúsiť, ale všetci išli
do Trenčína na zákopy. Tam sa vtedy povinne chodilo. Prešli po dedine, ale tam
bola prázdna maštaľ, aj tam bola prázdna
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maštaľ. Niektorí gazdovia mali maštale a
stodoly a za nimi bývali ešte také plevince. Tie si prerobili a kone si tam ustajnili,“ spomína Anna, ako s otcom uchránili
gazdom niekoľko koní.
Blížil sa koniec vojny
Malá školáčka Anna chodila do školy do
Malých Stankoviec. Deti si museli nosiť
polienka na podkúrenie, aby im bolo teplo. Pamätá si, že chvíľu do školy aj
nechodili, lebo v povstaní bol aj ich učiteľ Štukovský. Neďaleko domu Ďurišovcov boli zriadené poľné lazarety, kam
zvážali ranených Nemcov zo širokého
okolia a ošetrovali ich. Jeden bol v kultúrnom dome s lôžkami, druhý oproti vo
dvore Dobiašovcov, kde operovali a tretí
v dvore u Záhumenských (Zberkovca).
Amputované končatiny zahrabávali
neďaleko potoka, ktorý tiekol stredom
dediny. Vianoce prežili skromné, ale pokojné. Stankovciam sa našťastie najsilnejšie represálie v tom období vyhli. Na
jar sa v dedine objavili vojaci rumunskej
armády a jedenásť vozov plných vojakov zaparkovali v humne u Ďurišovcov.
„Pokradli nám sliepky, pozabíjali a varili
si z nich polievku tu u nás na dvore. V
druhom kotle vyvárali košele, takí boli
zavšivavení. Nemali mydlo, tak ich čistili popolom. V potoku ich plákali a povešali všade po plotoch,“ spomína na rumunských vojakov Anna. „V noci sme
mávali na dvore službu aj so susedmi z
dvora, aby nám nepobrali zásoby mäsa a
masť, čo sme mali v kamennej pivnici
uskladnené. Jednu noc sme strážili my a
druhú noc strýco, čo tu býval,“ dopĺňa
Anna. Rumunskí vojaci sa v humne u
Ďurišovcov zdržali niekoľko dní a zase
išli ďalej. Počas oslobodzovacích bojov
a ostreľovania Ďurišovcom poškodilo
strechu na dome, ale inak ich väčšie
škody obišli. Koniec vojny sa Anne ešte
spája s balíčkami, ktoré zhadzovali
Američania v rámci humanitárnej pomoci. Vtedy prvýkrát ochutnala keksíky,
čokoládu a kakao, ktoré im v škole pripravoval učiteľ Štukovský s kuchárkou.
Ťažký život po vojne
Veľké Stankovce a okolie boli
oslobodené sovietskou a rumunskou armádou začiatkom apríla 1945. Anna si
pamätá, že od Selca prichádzali partizáni, za nimi povstaleckí vojaci a veselo
vykrikovali, že už je koniec vojny. Po
vojne sa dedina ťažko spamätávala. Otec
už viac nebol richtárom, zostal radšej
hospodáriť na svojich roliach. Ešte pred
vojnou v roku 1936 si Ďurišovci zobrali
do árendy (pozn. prenájom) niekoľko
rolí od Franklovcov, tak sa mali čo oháňať. V roku 1948 sa politická situácia
zmenila a po pár rokoch slobody začalo
opäť prituhovať. Ďurišovcom kvôli veľkým pozemkom vypočítali vysoké kontingenty, ktoré museli odvádzať. „Keď
sme nemali dosť mäsa alebo mlieka, tak

sme to mohli nahradiť aj vajíčkami.
Chodila som po Selci a kupovala vajcia.
Koľkokrát som aj 300 vajec za mesiac
kúpila a dávali sme to ako kontingent.
Jeden mesiac sme odovzdali prasa a teľa
a na druhý prišli a dali nám 5000 korún
pokutu, že nemáme plánovaný stav
dobytka. To museli tato zaplatiť, ale
nebolo z čoho. Tak museli ísť do roboty
do Šánerovej továrne do mäsokombinátu a pokutu odrobiť,“ spomína na ťažké časy povojnové Anna.
Združstevňovanie a zložité časy
Anna sa učila dobre a rada, išla jej najmä
matematika. Napriek maminmu nesúhlasu nastúpila na strednú ekonomickú
školu v Trenčíne. Ako jediná tam prišla v
kroji, lebo mama jej nechcela kúpiť
mestské šaty. Tak po pár dňoch kvôli posmechu od spolužiakov štúdium vzdala.
V roku 1954 postihli Stankovce záplavy,
ktoré im pripomenuli nedávno minulé
ťažké časy. Vysoká voda povymývala
brehy potoka a vyplavila aj zvyšky amputovaných končatín, čo tam počas fungovania poľných lazaretov Nemci zakopali. Povodeň zobrala domov päťdesiatim rodinám. Ďalšie ťažké časy
však na Ďurišovcov ešte len čakali. Anna
sa zamestnala v žiackom domove v
Trenčíne v kuchyni, aby aspoň čosi zarobila a mali z čoho žiť. V tom období sa
začalo vo veľkom združstevňovať. No
Annin otec nechcel o družstve ani počuť.
Veľa ľudí v dedine dalo na jeho mienku
a tiež nechceli podpísať družstvo, tak ho
na niekoľko dní zavreli do basy. Z obecného úradu prišiel do Anninho zamestnania prípis, že ju musia prepustiť, lebo
nemá uvedomelého otca. Anna teda zostala bez práce. Otec nakoniec družstvo
podpísal, nevládali platiť vysoké kontingenty. S ním vstúpili do družstva aj ostatní roľníci v Stankovciach. Ďurišovci
okrem svojich rolí odovzdali aj tie, ktoré
mali v árende ešte po Franklovcoch.
Anne sa podarilo zamestnať na pošte.
Ako poštárka sa dostala do mnohých
domácností susedov a tam ju čakali nepríjemné prekvapenia. „Prišla som do
jedného domu a tam mali na posteli návlečky na perinách. Boli také vyšívané v
rohoch. Poznala som ich. Boli to periny
Franklovcov, čo po ich odchode ľudia rabovali. U takých ľudí, čo by som si v živote nebola pomyslela. Stále v kostole
sedeli. A na druhom mieste som zase našla skrinku. Biely kredenc, ale takto vysoká (ukazuje) a bolo na dverách také
povyrezávané ako sitká, aby do nej išiel
vzduch. Tú skrinku mali v kuchyni a
mali v nej veci,“ spomenie ešte aj dnes v
šoku Anna.
Politické zmeny a rodinný život
Anna sa vydávala v roku 1959 a za muža
si vzala Pavla Ďuriša. Priezvisko Ďurišová jej teda zostalo aj naďalej. Mladomanželia zostali bývať v jej rodičov-
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skom dome a čoskoro sa im narodila
dcéra. Čoskoro opäť nastúpila do práce a
z obecnej pošty odišla robiť na poštu do
Trenčína. Naskytla sa jej možnosť dokončiť si vzdelanie. Prvé skúšky nestihla
kvôli narodeniu prvého syna a druhý termín zmeškala tiež, lebo malý synček
ochorel a musela s ním byť v nemocnici.
Viac sa už do školských lavíc nevrátila.
Ďurišovcom sa narodil ďalší syn a Anna
sa v roku 1965 zamestnala v Merine ako
pradiarka. Tam ju zastihol aj august
1968. Anna sa však politicky nikdy neangažovala, tak ju ani politické zmeny v
tom období nijako neovplyvnili. Jej
manžel pracoval v trenčianskych kasárňach, neskôr tiež v Merine. Z Meriny
chodievali zamestnanci na výmeny do
podobných podnikov v Čechách a pamätá si, že Česi a Slováci nežili rovnako.
Slovenské ženy mali prísnejšie normy,
náročnejšie pracovné podmienky, menej
prestávok a nižšie platy oproti ženám v
českom závode. November 1989 Annu
zastihol v kúpeľoch v Dudinciach.
Spomína si, že českí kúpeľní hostia to
niesli ťažko. Najmä chlapi si vymieňali
svoje názory trochu hlučnejšie a veľa z
nich odišlo domov oveľa skôr. V čase
rozpadu Československa už Anna nepracovala, starala sa o ťažko chorého manžela.

Pozdrav z dávnej minulosti
Po revolúcii sa rodine Ďurišovcov, rovnako ako ďalším rodinám v obci, naskytla možnosť reštituovať pozemky, ktoré
kedysi s ťažkým srdcom jej rodičia odovzdali do družstva. Na základe vlastníckych listov im boli pozemky vrátené, no
naďalej ich obrábalo družstvo, za čo im
začali vyplácať dividendy. Najprv im
vrátili pozemky, ktoré mali vo vlastníctve a chcela dať na poriadok aj tie, ktoré
mali v árende od Franklovcov. Stará dohoda medzi Ďurišovcami a Franklovcami bola taká, že role postupne splácali s
tým, že si ich časom od nich celkom odkúpia. Avšak všetko vtedy zmenila druhá
svetová vojna a neskoršie združstevňovanie. Najprv im žiadosť zamietli.
„Medzitým tu bola návšteva z Izraela,
prišla vnučka dcéry Franklovcov pani
Stella Marošová, čo sa vydala do Trenčína. Navštívila aj miesta, kde žili jej

starí rodičia. Rozprávala, že jej stará
mama si veľmi dobre pamätá na Aničku
Zahumenskú, čo sa za Adamka Ďuriša
vydala. A že oni boli veľmi dobrí priatelia a nielen s nimi, ale aj Adamka Ďuriša
mama bola jej starej mamy najlepšia
kamarátka. Ako moja babka. Mám to
teda aj takto potvrdené, že ich dcéra prežila,“ spomína Anna s dojatím, ako jej do
života opäť vstúpila rodina Franklovcov,
ktorej kedysi aj ona ako malé dievčatko
pomáhala aspoň trochu zmierniť krutosti
nezmyselného holokaustu.
Anna sa od detstva veľmi zaujímala aj o
kultúru vo svojej obci a od detstva hrávala v miestnom divadelnom súbore. V
roku 1995 v Trenčianskych Stankovciach spoluzakladala Jednotu dôchodcov. V rámci jednoty vytvorili aj spevácku skupinu pod vedením Ladislava Žiška
a stali sa neoddeliteľnou súčasťou všetkých kultúrnych podujatí v širokom
okolí. Svojím repertoárom sa snažia udržiavať tradície a zvyky predkov, aby ich
poznala aj mladá generácia. Popri spevokole dôchodcov spievala aj cirkevnom
spevokole pri evanjelickom a. v. zbore a
je aj dlhoročnou členkou dobrovoľného
hasičského zboru. Anna Ďurišová dnes
žije spokojným životom dôchodkyne, s
láskou opatruje kroje svojej rodnej obce
a teší sa z rodín svojich troch detí.
Zdroj: memory of nations

Čas spomienok, či sviatok odpadu?
Onedlho si opäť pripomenieme
Sviatok všetkých svätých a po ňom
Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky. Začiatok novembra si
spájame so spomienkami na tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Svoju
úctu a to, že nám chýbajú, sme si
zvykli prejavovať vyzdobením miest
ich posledného odpočinku. Obchody
sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami.
Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj
potrebujú naši drahí zosnulí až takúto umelú „parádu“?
Odvrátená stránka honosnej
výzdoby
Vysvietené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stránku. Preplnené kontajnery doslúženej
výzdoby. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých sviečok, kahancov a
umelých vencov. V tom lepšom prípade
skončia nekonečné tony nepotrebnej
dekorácie v triedenom zbere. Zo sklenených kahancov môžu byť o rok opäť
ďalšie kahance, keď z nich odstránime
zvyšky vosku. Ale väčšina tejto „parády“ sa nahromadí v zmesovom komunálnom odpade. A ten sa, bohužiaľ,

bude na skládkach rozkladať ešte veľa
rokov.

ktoré sú neporovnateľne menšou záťažou pre životné prostredie.

Nestačí len triediť,
treba minimalizovať
Pre tých, ktorým životné prostredie nie
je ľahostajné a chcú byť k nemu
ohľaduplní, je tu jednoduchý návod,
ako naložiť so spomínanou výzdobou.
Do kontajnera na biologický odpad
alebo kompostéra patria zelené časti
prírodných vencov a kytíc, živé kvety,
lístie, menšie konáre. Do kontajnera na
sklo môžete vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých
a kovových vrchnákov. Tie, tiež očistené od vosku, môžete vyhodiť do
triedeného zberu plastov a kovov. Umelé kvety sú však väčšinou zložené z
viacerých materiálov, a preto do
triedeného zberu nepatria. Spolu s ostatným zmesovým odpadom končia na
skládkach, kde sa rozkladajú stovky
rokov. Ideálnym riešením je preto snaha
o zníženie množstva odpadu. Treba zvážiť, či naozaj potrebujeme mať na
hroboch našich blízkych desiatky
kahancov a umelých kytíc, poprípade
ich nahradiť prírodnými materiálmi,

Začnime od seba.
Byť eko predsa nie je ťažké
Skúsme si pamiatku našich blízkych
tento rok uctiť ekologickejšie. Dá sa to
úplne jednoducho a dokonca to šetrí
nielen životné prostredie, ale aj peňaženku. Stačí vysadiť napríklad chryzantémy v črepníkoch, ktoré sú typickým
kvetom pre toto obdobie a nájdete ich
nielen v kvetinárstve, ale takmer v každom supermarkete. Verte, vence z
prírodných materiálov nie sú o nič horšie ako tie umelé. Naopak. Sú rovnako
pekné a stačí jedna prechádzka do prírody a pokojne si ozdoby na ne môžete
nazbierať aj sami. Veď farebné lístie,
okrasné plody, vetvičky, mach, sušené
kvety, šišky, dreviny a podobne sú teraz
na každom rohu. Alternatívou umelých
kahancov môžu byť sklenené svietniky
s kovovým vrchnákom, ktoré môžeme
používať viackrát. Pamätajte, že tieto
sviatky nie sú len o bohatej výzdobe, ale
o spomienke na našich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami.
Zdroj: internet
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ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Po prázdninách a dovolenkách sme sa opäť stretli na pôde našej základnej a materskej školy.

obce pán JUDr. Martin Markech, predseda rodičovského združenia pán Juraj Jančo a básničkami nás potešili žiaci druhého
ročníka. Do materskej školy nastúpilo 131 detí.
Pedagogický zbor v základnej škole tvorí 40 pedagógov,
v materskej škole 12.
Vedenie Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405:
Riaditeľka školy: Mgr. Gabriela Trnavská
Zástupkyňa pre 1 stupeň: Mgr. Lenka Pazderová
Zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Ida Lobotková
Zástupkyňa pre úsek materskej školy: Bc. Marta Jančová
Triednictvo v základnej a materskej škole:

Pedagogický zbor posilnili noví kolegovia:
Mgr. Barbora Červeňanová – učiteľka slovenského jazyka a literatúry a telesnej a športovej výchovy, Soňa Červeňanová –
asistentka učiteľa, Mgr. Ľudmila Češková – učiteľka ruského
jazyka, Ing. Lucia Jurková – asistentka učiteľa, Mgr. Terézia
Kadáková – učiteľka 1. stupňa, Mgr. Kristína Krajčiová – učiteľka 1. stupňa, Veronika Marcinátová – asistentka učiteľa,
Kristína Mikolášková – vychovávateľka školského klubu detí,
Mgr. Mária Obdržalová – učiteľka slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy, Mgr. Jana Porubanová – špeciálny
pedagóg. Po materskej dovolenke sa vrátila Mgr. Ivana Šebánová – učiteľka biológie a chémie. V materskej škole sú to učiteľky MŠ - Bc. Emma Martináková a Lenka Žáčiková. Medzi
prevádzkových zamestnancov pribudla pani Marcela Bočáková.
Po slávnostnom privítaní prváčikov pred budovou školy, sme
otvorili školský rok cez školský rozhlas. Privítali sme spolu
407 žiakov. K príhovoru riaditeľky školy sa pridali aj starosta

Mgr. Monika Svatíková
učiteľka 1. - 4. roč.
1.A trieda
Mgr. Terézia Kadáková
učiteľka 1. – 4. roč.
1.B trieda
Mgr. Kristína Krajčiová
učiteľka 1. – 4. roč.
1.C trieda
Mgr. Ľuba Balajová
učiteľka 1. – 4. roč.
2.A trieda
Mgr. Erika Bouchnerová
učiteľka 1. – 4. roč.
2.B trieda
Mgr. Lenka Pazderová
učiteľka 1. – 4. roč.
3.A trieda
Mgr. Eva Trúnková
učiteľka 1. – 4. roč.
3.B trieda
Mgr. Blanka Jurišová
učiteľka 1. – 4. roč.
3.C trieda
Mgr. Karin Fábryová
učiteľka 1. – 4. roč.
4.A trieda
Mgr. Zuzana Mikušincová učiteľka 1. – 4. - VYV
4.B trieda
PhDr. Alexander Čemez, PhD.uč. II. st. ANJ - NEJ – SJL - OBN5.A trieda
Mgr. Adela Brhlíková
uč. II. st. ANJ - DEJ
5.B trieda
Mgr. Barbora Červeňanová uč. II. st. SLJ - TSV
6.A trieda
Mgr. Soňa Čutorová
uč. II. st. GEG - DEJ
6.B trieda
Mgr. Ivana Mayerová
uč. II. st. NEJ – THD/PVC
7.A trieda
Mgr. Ivana Šebánová
uč. II. st. BIO – CHE
7.B trieda
Ing. Zdenka Kytová
uč. II. st. THD/PVC
8.A trieda
Mgr. Slavka Kalabová
uč. II. st. MAT
8.B trieda
Mgr. Daniela Staníková
uč. II. st. SLJ - MAT
9.A trieda
Mgr. Zuzana Pálešová
uč. II. st. TSV
9.B trieda
Monika Sedláčková
učiteľka MŠ
trieda č. 1
Bronislava Kvasnicová
učiteľka MŠ
trieda č. 2
Bc. Marta Jančová
učiteľka MŠ
trieda č. 3
Mgr. Gabriela Dolinská
učiteľka MŠ
trieda č. 4
Ľubica Slobodová
učiteľka MŠ
trieda č. 5
Lenka Žáčiková
učiteľka MŠ
trieda č. 6
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Učitelia bez triednictva:

Plánované termíny rodičovských združení
Termín

Mgr. Ľudmila Češková
Mgr. Mária Obdržalová
Mgr. Alžbeta Jurigová
Mgr. Jarmila Petrulová
Mgr. Lucia Sedláčková
Mgr. Viliam Chrastina
Ing. Stanislav Kadlec
Mgr. Jarmila Humeníková
Mgr. Diana Šárossy
Jarmila Mojžišová
Dana Čuláková
Michaela Piovarčiová
Dagmar Ľahká
Martina Divincová
Bc. Emma Martináková

uč. II. st. RUJ
uč. II. st. SJL - HUV
uč. II. st. SJL – ŠP (špeciálny pedagóg)
kňaz – vyuč. NBV
uč. II. st. NBV – ETV – výchovný poradca
kňaz – vyuč. NBV
uč. II. st. FYZ - INF
uč. II. st. spoločensko-vedné predmety
- vychovávateľka ŠKD
uč. II. st. ANJ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ

Vychovávateľky ŠKD
Mgr. Jarmila Humeníková
Ivana Bučková
Ľubica Tunegová
Kristína Mikolášková
Bc. Barbora Čanigová
Bc. Zuzana Najmanová

uč. II. st. spoločensko-vedné predmety vychovávateľstvo
vychovávateľstvo
asistent učiteľa – vychovávateľstvo
vychovávateľstvo
asistent učiteľa – vychovávateľstvo
asistent učiteľa

Asistenti učiteľa / špeciálny pedagóg:
Ing. Lucia Jurková
Veronika Marcinátová
Soňa Červeňanová
Mgr. Jana Porubanová
Bc. Zuzana Najmanová
Bc. Barbora Čanigová
Mgr. Alžbeta Jurigová

asistent učiteľa (EU)
asistent učiteľa (EU)
asistent učiteľa (EU)
školský špeciálny pedagóg (EU)
asistent učiteľa
asistent učiteľa – vychovávateľstvo
školský špeciálny pedagóg

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022:
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2021. Slávnostné otvorenie školského roka - 2. september 2021 (štvrtok). Vyučovanie
v prvom polroku sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
Druhý polrok začne 1. februára 2022 (utorok) a končí 30.
júna 2022 (štvrtok).
Školské prázdniny

Prázdniny

jesenné

vianočné
polročné
jarné Trenčianský kraj
veľkonočné
letné

Posledný deň
vyučovania
pred
Termín
začiatkom
prázdnin
prázdnin
27. október
28. október –
2021
29. október
(streda)
2021
23. december
22. december
2021
2021
– 7. január
(streda)
2022
3. február 2022 4. február 2022
(štvrtok)
(piatok)
4. marec 2022 7. marec –
(piatok)
11. marec 2022
13. apríl 2022 14. apríl –
(streda)
19. apríl 2022
1. júl –
30. jún 2022
2. september
(štvrtok)
2022

Začiatok
vyučovania
poprázdninách
2. november 2021
(utorok)
10. január 2022
(pondelok)
7. február 2022
(pondelok)
14. marec 2022
(pondelok)
20. apríl 2022
(streda)
5. september 2022
(pondelok)

Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka sa uskutoční
27. apríla 2022.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
(Testovanie 9–2022, T9-2022) sa uskutoční 6. apríla 2022
(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. apríla
2022 (štvrtok).
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 52022, T5-2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

23.9.2021
9.12.2021
január 2022
7. 4. 2022

RZ
Plenárne RZ, triedny aktív, RZ pre
9. ročník – online cez MS Teams
alebo EduPage
Konzultačné RZ
RZ pre 9. ročník
Konzultačné RZ

„Aj v tomto roku sa asi budeme musieť vysporiadať s niektorými obmedzeniami, ktoré si momentálna situácia vyžiadala.
Rúška sa stali symbolom dnešnej doby. Pre mnohých z nás je
i samotná predstava „učiť sa s rúškom na tvári“ problematická, ale ja verím, že to spoločne zvládneme. Sme dobrá škola
s dobrými žiakmi i učiteľmi. So štipkou humoru a zodpovednosti to dúfam nebude taký problém, ako sa na prvý pohľad
zdá. Chceme predsa všetkým dokázať, že sme flexibilní
a schopní vzdelávať sa aj v sťažených podmienkach. Dokážeme
už v prípade potreby učiť online vo všetkých ročníkoch...avšak
osobný kontakt učiteľa a žiaka, a tiež aj kontakt spolužiakov
v triede sa nedá nahradiť ničím.
Všetkým – žiakom, učiteľom, rodičom želám šťastnejší a veselší
školský rok, ako bol ten minulý.“
Napriek sťaženej situácii má naša škola veľa plánov do ďalšieho školského roka. O ich realizácii sa budete pravidelne dozvedať prostredníctvom webového sídla školy www.zstrenstan.edupage.org.
Mgr. Gabriela Trnavská, riaditeľka školy
Zlatá Ema
V dňoch 9.- 14. 8. 2021 sa v Maďarsku, v blízkosti mesta mesta Szekszárd, južne od Balatonu, konali Majstrovstvá sveta
a Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe „World 3D Archery
Championships“.
Na tejto medzinárodnej súťaži sa podaril našej úspešnej lukostrelkyni, 14- ročnej Eme Hudecovej, úžasný úspech - získala
hneď dve zlaté medaily! Stala sa tým majsterkou sveta za rok
2020 a majsterkou Európy za rok 2021, v kategórii kadet /vek
13-14 rokov/, v divízii tradičný reflexný luk.
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Okrem tohto dvojitého zlata si vydobyla zlato do tretice aj na
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnili na Duchonke,
v dňoch 11.-12.9.2021, rovnako v kategórii kadet /vek 13-17
rokov/.
Ema je žiačka 9. ročníka Základnej školy Jána Lipského
v Trenčianskych Stankovciach a lukostreľbe sa venuje od roku
2016. Navštevovala lukostrelecký krúžok pod vedením pána
Petra Hirjaka, ktorý stál pri jej prvých úspechoch. Už v roku
2017 sa stala majsterkou Slovenska, v kategórii deti /vek do 12
rokov/ a v roku 2018, na Majstrovstvách sveta v rakúskom
Moosburgu, majsterkou sveta v kategórii deti /vek 10-15
rokov/, v 3D lukostreľbe reflexným lukom. 3D lukostreľba je
imitácia lovu zvierat, je to streľba na modely zvierat v skutočnej veľkosti, umiestnené v prírode, v rôznorodom teréne. Ema
sa tomuto druhu lukostreľby venuje dodnes a jej úspechy svedčia o jej talente, vytrvalosti a práci na sebe. Veľkú pomoc
a oporu má aj vo svojej rodine. V úspešnom roku 2018 vyhrala
všetky významné súťaže na Slovensku a na Morave. V roku

2019 ukončila vekovú kategóriu deti na Majstrovstvách
Európy vo Varíne, získaním 2. miesta. Od roku 2019 trénuje
sama, bez vedenia trénera.
Významnou pomocou sa pre ňu stalo členstvo v Centre talentovanej mládeže, ktoré bolo založené tento rok Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Absolvovala s CTM dve sústredenia, ktoré jej veľmi pomohli v jej napredovaní, zlepšovaní techniky a príprave na súťaže.
Momentálne má Ema za sebou päť kôl súťaže 3D West Cup
2021, čaká ju ešte 6. kolo. Podľa predbežných výsledkov má
však už prvé miesto isté.
Okrem tejto súťaže absolvuje do začiatku októbra ešte dve kolá
Slovenského pohára 2021 , má za sebou šesť kôl. V tejto aktuálnej súťaži jej budeme držať palce.
Majsterke sveta srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších
športových úspechov !
Mgr. Zuzana Mikušincová

Stankovskí hasiči bilancovali
Dňa 13.08.2021 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. V jednej z najväčších organizácii je registrovaných 57 mužov a 40 žien, okrem toho v
obci pracujú krúžky mladých Plameniakov, ktoré vedie referentka mládeže pani Lýdia Lahká. Na výročnej členskej schôdzi sme privítali hostí, ktorí zároveň aj pozdravili naše rokovanie a poďakovali za dobrú spoluprácu - starostu obce JUDr.
Martina Markecha a Mgr. Jána Siváka, podpredsedu územnej
organizácie DPO v Trenčíne.
Naša činnosť v roku 2020 bola tiež (ako veľa ďalších) poznačená pandémiou COVID-19. Aj keď viacerí naši členovia
a členky - dobrovoľníci vymenili hasičské uniformy za uniformy, určené pre tých, ktorí pomáhali pri testovaní v obci v
dňoch 31.10 a 8.11.2020.
Rokovanie VČS v nezvyklom termíne ale aj mieste viedla
pani Danka Mojžišová. Na úvod sme si uctili minútou ticha zomrelých našich členov pánov Jozefa Janiša, Štefana Maňu a
Milana Hudeca. Postupne dala slovo tým, ktorí danú oblasť za
obdobie roka 2020 hodnotili:
- správu o činnosti predniesol pán Branislav Hladký, v ktorej
spomenul činnosti, ktoré sa v danom roku konali. Na základe
žiadosti ešte z roku 2015 nám bolo pridelené vozidlo YVECO
DAILY, následne sa 10 členov zúčastnilo školenie obsluhy
uvedeného vozidla. V mesiaci január sme stihli usporiadať hasičský ples, vo februári to bola spoluúčasť na obecnej zabíjačke. V mesiaci jún sa uskutočnilo školenie preventívnych
skupín. Posedenie členov a ich rodinných príslušníkov pri guláši v starom kameňolome. Plameniaci sa zúčastnili letného

tábora v Hrabušiciach. Odpracovali sme aj veľa brigádnických
hodín pri údržbe techniky, upratovania hasičskej zbrojnice a
jej okolia. Čo sa týka výcviku tak súťaže sa zúčastnili len
Plameniaci 08.02.2021 na Plameniackom X- boji vo Svinnej.
Správu o hospodárení a požiarovosti na Slovensku predniesol
Ing. Ján Ľahký. Nakoľko rok 2022 je volebným rokom, konali
sa aj v našej organizácii voľby nového výboru, ktorý bude
pracovať v nasledovnom zložení:
Predseda:
Branislav HLADKÝ
Veliteľ:
Ján KULAČÍK
Tajomník:
Soňa TANÁČOVÁ, ml.
Pokladník:
Marta ĎURIŠOVÁ
Preventivár
Karol JEŽÍK
Referent mládeže:
Lýdia LAHKÁ
Strojník:
Pavol JANČO
Organizačný referent:
Danka MOJŽIŠOVÁ
Materiálno-tech.referent: Ing.Michal CHRASTINA
Kronikár:
Sabina BOČÁKOVÁ
Členovia výboru:
Gabriela KLINČUCHOVÁ
Dušan STAŇÁK
Revízor:
Ing. Ján ĽAHKÝ
členka revíznej komisie: Mgr. Jana BERKOVÁ
člen revíznej komisie:
Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ
Na záver pripravili naše členky Lýdia Lahká, Zdenka Jančová,
Peter Garec a Gabriel Bouchner pre našich hostí, ako aj pre
zúčastnených členov pestré a chutné občerstvenie.
Z.T.

Tradičná sušiareň ovocia vo Veľkých Stankovciach
Sušenie ovocia je jednou z konzervačných metód ako zachovať ovocnú úrodu
na dlhodobé uskladnenie. Z najbežnejších foriem spracovania dopestovaného
ovocia bolo, okrem sušenia, aj „spoločné“ varenie slivkového lekváru či pálenie destilátov. Sušenie ovocia vo Veľkých Stankovciach má dlhoročnú tradíciu. Svedčí o tom plán sušiarne z polovice 19. storočia uložený v Štátnom archíve v Bytči. Kde sa táto „panská“
sušiareň presne nachádzala už nevieme.
Môžeme predpokladať, že sušeným ovocím zásobovala panstvo najmä v Trenčíne či Dubnici nad Váhom.
V štyroch obciach tvoriacich súčasné
Trenčianske Stankovce sa v minulosti

nachádzalo viacero sušiarní. Sušiarne
bývali postavené v zadnej časti záhrady,
alebo humna. Jedna z posledných zachovaných pôvodných sušiarní sa nachádza v záhrade p. Dušana Maňu vo Veľ-

kých Stankovciach. Bola postavená p.
Štefanom Maňom v r. 1922 a svojmu
pôvodnému účelu slúžila do konca 60.
rokov. Sušiareň je postavená zo surovej,
nepálenej tehly na kamennej podmurovke. Je omietnutá pôvodnou hlinenou
maltou s prímesou pliev. Zastrešená je
pôvodnou cementovou krytinou. Strecha
je podoprená dvoma podperami. V zadnej časti sa nachádza piecka, ktorá má
zboku samostatný vchod. Zdroj tepla sa
vytváral v peci, odkiaľ teplo prechádzalo do šiše. To bol hlinou vymazaný
priestor, v ktorom sa hromadilo teplo z
pece. Odtiaľ teplota postupovala k
lesám (leskám). Lesy boli podložky, na
ktorých sa sušilo nakrájané ovocie. Väč-
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šinou si ich vyrábali gazdovia sami. Najčastejšie sa na výplet používalo lieskové
či vŕbové prútie. Lesy boli v sušiarni naukladané nad sebou. Tie, ktoré boli bližšie k šiši boli skôr hotové, preto sa ovocie prekladalo a dosýpalo čerstvým.
Sušilo sa viac dní a pri sušení sa dosahovala teplota do 70 ̊C. Na začiatku sa
musela pec dobre rozkúriť a následne
kontinuálne prikladať. Na jedno vysušenie sa spotrebovalo približne 0,5 m3
dreva. Stankovskú sušiareň využívali
okrem majiteľa aj iní Stankovčania. Na

jednotlivých lesách bolo preto uvedené
meno rodiny, ktorej patrila. Kúrilo sa v
nej predovšetkým starými koreňmi či
vývratmi, z
dôvodu ich pomalého
horenia. Vysušené ovocie sa odoberalo
ráno a večer.
V súčasnosti sa tento typ sušiarne veľmi
nevyužíva. Na Strednom Považí sa v
podobnom type sušiarne suší ovocie už
iba príležitostne v zrekonštruovanej (r.
2015) sušiarni ovocia v Zabudišovej
(časť obce Bošáca).
Zlatica Kremeňová

NOC V TETSUJI DOJO
V piatok 27. a v sobotu 28. augusta sme
v rámci prípravy na karate skúšky a samotných skúšok zažili noc v dojo. V
piatok po dvojhodinovom tréningu si
decká na jednej polovici dojo rozložili
spacáky a druhú polovicu sme si nechali
voľnú na diskotéku, ktorá bola po večeri.
Z pizzerie Di Giacomo nám sám majiteľ
doviezol pizzu, ktorá mala veľký úspech
a všetci si pochutili. Zahrali sme si
spoločenské hry, aby nám trochu vytrávilo a „didžina“ mohla začať. Sempai
Zuzka doniesla reprák, na ktorý sa decká
pripojili cez bluetooth a púšťali si pesničky podľa vlastného výberu. Pred polnocou sa išlo spať. Ráno nás čakal ďalší
tréning. O siedmej bol budíček, o ôsmej
raňajky a o deviatej začínal tréning, Dovtedy muselo byť dojo upratané. Po
dvojhodinovom tréningu sme sa rozdelili

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

do dvoch skupín, jedna varila guláš pri
tenisovom ihrisku a druhá upratovala
dojo. Tentokrát nielen povysávali, poutierali prach a „vyglančili“ zrkadlá, ako
to robia každú nedeľu pred tréningom,
ale aj poumývali okná a okenice, vysprchovali sieťky atď. O druhej bol guláš
hotový, všetci sa dosýta najedli a v šatni
sme si pustili výukové DVD kata, ktoré
trénovali v rámci prípravy na skúšky.
Keď nám vytrávilo a do skúšok zostávalo stále dosť času, zahrali sme si basketbal a niektorí si zakopali s loptou na
„školáku“. Pobalili sme kotlinu, umyli
kotlík a skúšky sa mohli začať.
O sedemnástej už stáli všetci nastúpení
v kimonách v telocvični. Skúšok sa zúčastnilo pätnásť adeptov na preskúšanie
z technickej vyspelosti karatistu. Po
skoro trojhodinových skúškach sa opäť

Zlatý sobáš:
Jozef a Anna Hudecoví

Od 28.6.2021 do 16.9.2021
Vitajte, naši najmladší:
Strušková Terézia
Gagová Anabela
Machunková Katarína
Machunka Sebastián
Majoroš Patrik

Diamantový sobáš:
Ján a Viera Berkoví

Prisťahovalo sa: 17 občanov
Odsťahovalo sa: 19 občanov
Manželstvo uzavrelo: 13 párov
Navždy nás opustili:
Krivačková Anna vo veku 83 rokov
Hudec Milan vo veku 63 rokov
Záhumenská Eva vo veku 91 rokov

Štatistika k 16.9.2021
Spolu 3405 občanov: z toho muži 1 676,
z toho ženy 1 729

všetci skúšaní zoradili, aby sa dozvedeli
výsledky. S hrdosťou môžeme povedať,
že všetci úspešne absolvovali skúšku na
žiacky technický stupeň KYU a niektorí
aj o dva stupne viac. Pribudol nám aj
nový držiteľ čierneho opasku a majstrovského technického stupňa DAN.
Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tohto najväčšieho sviatku, ktorý sa u nás
koná pravidelne koncom prázdnin, bude
určený náhradný termín preskúšania. Samotná akcia NOC V TETSUJI DOJO
mala u cvičencov priaznivý ohlas a do
budúcna ju určite budeme chcieť zopakovať. Na záver sa chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí nám túto akciu
umožnili zorganizovať a za všetkých
karatistov „DOMO ARIGATO“!
Karol Krejčí

Voľný nebytový priestor
na prenájom
Obec Trenčianske Stankovce má v súčasnosti voľný nebytový priestor – bývalá
Vináreň. V prípade, že by ste mali záujem
vykonávať v tomto priestore činnosť,
ktorá by nerušila iné prevádzky, kontaktujte Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach.
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Zastavili ich až vo finále Naše športové leto
Dňa 4.9.2021 sa dvaja členovia TJ Sokol
Trenčianske Stankovce, Martin Záhumenský a Peter Žiaček, zúčastnili Majstrovstiev Slovenska amatérov v beachvolejbale na Bratislavskom Draždiaku.
Základnou skupinou prešli bez zaváhania a po náročných zápasoch vo vyraďovacej časti ich nakoniec zastavili vo finálovom zápase až samotní víťazi.

Na turnaji v konkurencii 44 dvojíc, obsadili výborné druhé miesto a vyrovnali tak
výsledok spred dvoch rokov.
Hráči zužitkovali náročnú letnú prípravu, či už z plážových ihrísk v okolí, turnajov, alebo z pravidelných tréningov,
ktorých sa spolu aj s ostatnými členmi
zúčastňujú každý pondelok na multifunkčnom ihrisku v areáli oddychového
centra v časti obce Rozvadze.
Tomáš Sedláček

Oslovili ma z redakcie Stankovského informátora, aby som napísal niečo o mne
a mojej rodine. Tak sa idem s Vami
podeliť o moje/naše zážitky z tohto leta.
Sme normálna štvorčlenná rodina, ktorá
sa pred šiestimi rokmi prisťahovala do
Sedličnej. Naše obe deti sa odmala
snažíme viesť k športu, a o to viac v tejto dobe. Hanka už piaty rok absolvuje
športovú prípravu v klube KaDe a Oliver
začína trénovať v tomto klube od tejto
sezóny.
Začali sme vo Valčianskej doline závodom Spartan Race. Prihlásili sme sa celá
rodina a na naše veľké prekvapenie sa
deťom tento závod veľmi páčil, čo nás
veľmi teší a motivuje do ďalšej prípravy
na podobné preteky. Najviac sa nám rátalo, že sme boli všetci spolu a navzájom
sme sa povzbudzovali, aj keď to bolo
dosť namáhavé a museli sme si siahnuť
až na dno síl a aj vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Okrem medailí nám odmenou
bol aktívne strávený deň v kruhu rodiny
a našich priateľov.

Štafetový beh od Tatier k Dunaju, na
ktorom som sa v auguste zúčastni,l má
tiež svoje miesto v tohtoročných športových zážitkoch. V tíme Kemping rybníky Opatovce sa stretla partia skvelých
ľudí, s ktorými som mal tú česť odbehnúť 345 km z Jasnej do Bratislavy. Tento závod je skúška mentálnych aj fyzických síl, ktorá dôkladne preverí každého
účastníka. Táto skúsenosť posunula
moje vlastné hranice a ukázala mi, že dokážem viac, ako si častokrát myslím.
Výšľap na Lomničák - toto bolo dohodnuté už asi rok dopredu s naším kamarátom, horským vodcom Jankom Petom,
ktorý nám túto trasu odporučil ako vhodnú aj pre dcéru. Najviac sme sa obávali
počasia, ale nakoniec nám bolo dopriate

Obecná knižnica
Malých aj veľkých radi privítame v priestoroch Obecnej knižnice
v nasledujúcich otváracích hodinách:
pondelok od 13.00 do 15.30 hod., utorok od 8.00 do 15.30 hod.
streda od 13.00 do 17.00 hod.
Nové prírastky v knižničnom fonde pre dospelých: Baloghová M.
- Keď príde láska, Druhá šanca na lásku , Na krídlach lásky, Brestenská K. – Na želanie kráľa, V rukách nepriateľa, Mornštajnová Alena
– Listopád, Vanderstraeten M. – Mazl tov, Katalpa J. – Zuzanin dech,
Vadkerty M. – Slovutný pán prezident, Strout E. - Olive Kitteridge,

a bolo slnečno, aj keď kde tu, mraky. S
lanovkami sme sa vyviezli do Lomnického sedla a tam sme začali zdolávať
prvé výškové metre. Po asi 45 - minútovom výstupe sme sa navliekli do sedákov a naviazali na lano. Pomaly sme stúpali hore a museli sme si zvyknúť na
spoluprácu na jednom lane. Postupne
sme prekonávali pukliny, reťaze a stúpačky až k observatóriu. Na naše veľké
prekvapenie sa Hanke dostalo veľkého
uznania od ostatných vodcov a ich klientov, ktorý jej gratulovali a tľapkali jej
po pleci, že je dobrá a odvážna. Čo nás
samozrejme potešilo a boli sme pyšní
ešte viac. Pri ceste dolu, ktorá bola
náročnejšia ako cesta hore, sa nám náš
skúsený vodca priznal, že Hanka je
najmladší účastník, ktorého kedy on na
Lomničák zobral.
Na ukončenie sezóny mám v pláne odbehnúť môj prvý maratón v Košiciach.
Plán nie je len sa zúčastniť, ale ho aj dokončiť. Hlavná motivácia je pomoc Gabkovi, pre ktorého by som chcel iniciovať
finančnú zbierku za moje odbehnuté kilometre. Gabko je syn môjho spolužiaka,
ktorý od narodenia zvádza každodenný
boj s jeho ťažkým postihnutím mozgu.
Bol by som veľmi vďačný za každý príspevok pre Gabka, na FB @obcianskezdruzeniegabko alebo na http://ozgabko.sk nájdete bankový účet. Ak sa tak
rozhodnete spraviť, prosím, do správy
pre prijímateľa dajte poznámku “maratón”.
Na záver by som chcel poďakovať za
túto možnosť napísať niečo o sebe a svojej rodine, a možno takto inšpirovať aj
iných. Všetkým prajem veľa zdravia.
Braňo Hromník

Strout E. – Znova Olive, Borušovičová E. – Plány B, Feldmanová D.
– Neortodoxná, Follet Ken – Večer a ráno, Dán D. – Bremeno minulosti, Neuer V. – Uplakaná jeseň, Waxman Abbi – Knihomoľský život
Niny Hillovej, Šulková J. – Odvrhnutá, Ďuranová M. – Peniaze sú
všetko, Koleničová S. – Víťazné prehry, Klassenová J. – Stroskotanec
v Cornwalle, Hamzová M. – Vysníval som si Ťa, Lux. L. – Kukolka.
Nové prírastky v knižničnom fonde pre deti a mládež:
Pilkey Dav – Kapitán Bombarďák, Ennis-Hill J. – Elin čarovný náramokStratené žriebätko, Rowlingová J.K. – Ikabog, Welch J.E. – Láska a gelato,
Kinney J. – Denník odvážneho bojka 15, Blabey A. – Smradi 1-6.

Vydavateľ: Obecný úrad Trenčianske Stankovce, obec Trenčianske Stankovce 362, 91311. IČO: 00312100. Noviny pripravili: PaedDr. Oľga
Šmatláková, Mgr. Silvia Justusová a kolektív prispievateľov. Grafická úprava a tlač: PN print s.r.o., Piešťany. Cena výtlačku: zdarma. Náklad: 1300ks. Regionálne vydanie. Periodicita: 6xročne. Vydavateľ si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zapísané v zozname
periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: EV 5790/19, ISSN 2644-5107.

