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Vážení občania
Trenčianskych
Stankoviec,
čas letných prázdnin
a dovoleniek je tu.
Je to obdobie, kedy by
si každý z nás, ma-

lých či veľkých, mal nájsť chvíľu na odpočinok. Zastaviť sa, vypnúť počítač či
telefón, v ideálnom svete oboje naraz,
odísť od povinností, každodenného stereotypu a oddýchnuť si. Je jedno akým
spôsobom a kde, veď každý má svoju
ideálnu predstavu oddychu a tiež iné
možnosti. Dôležité je povedať si, že je
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čas „vypnúť“ a načerpať nové sily, aby
sme sa oddýchnutí mohli pustiť do ďalšej práce. Žiaci, študenti aj my, pracujúci. Želám Vám, aby ste mali leto plné
zážitkov, pokoja a pohody. A nech by
ste boli kdekoľvek vo svete, vráťte sa
šťastne domov, do našich Stankoviec.
Váš starosta Martin Markech

foto: Martin Opatovský

Mapa katastra obce
Trenčianske Stankovce
Za budovou obecného úradu, tesne pri
chodníku, pribudla tabuľa s mapou
katastra obce Trenčianske Stankovce.
Je postavená tak, aby ste sa pri pohľade
na ňu vedeli presne zorientovať, kde sa
čo nachádza. Všetky dôležité miesta
v obci sú označené piktogramami.
Na pravej strane sú stručné informácie
o obci a vysvetlivky k turistickým a
cyklistickým značeniam. Chceme veriť, že mapa bude dlho slúžiť nielen
našim občanom, ale aj turistom a nebude za krátky čas nejakým spôsobom
znehodnotená.
Upozornenie: Objekt obecného úradu
aj priestory okolo celej budovy sú
snímané kamerovým systémom!
sj

Želáme Vám všetkým,
aby toto leto bolo zábavné,
vtipné a nezabudnuteľné!
Kráčajte, dýchajte, relaxujte
a bavte sa! Viac pozitívnych emócií
a energie Vám želá redakčná rada.
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TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí
Dňa 24.4.2022 sa v Dolnej Súči konala
regionálna postupová súťaž a prehliadka
hudobného folklóru detí. Predstavili sa
v nej sólisti speváci, spevácke skupiny,
inštrumentalisti a detské folklórne
súbory. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie dospelých sólistov tanečníkov.
Organizátormi podujatia boli Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a obec
Dolná Súča.
Na tejto súťaži sa z našej obce predstavili 2 detskí zástupcovia:
- DFS Lampášik s pásmom Lúčne hry
detí - získali ocenenia strieborné
a bronzové pásmo.
- Zuzana Zaťková - sólistka speváčka s
harmonikárom Jankom Zaťkom – zaspievala 2 dievocké piesne z Trenčianskej Turnej.
Takejto súťaže sa Zuzka zúčastnila po

prvýkrát. Získala ocenenie strieborné
pásmo, čo urobilo radosť nielen jej ale aj
celej rodine (včítane starých rodičov
Gabrišových, tanečníkov z FSk Rozvadžan). Video zo Zuzkinho vystúpenia si
môžete pozrieť na
https://www.youtube.com/watch?v=LPJu72oP56w.
Ako sólisti tanečníci vystúpili:
- Ján Gabriš a Elena Gabrišová (FSk
Rozvadžan) v kategórii N s ĽH – Lašung a čardáš, šimi polka.
Postúpili do celoštátneho kola Šaffova
ostroha, ktorá sa po trojročnej prestávke
konala 27. - 29.mája 2022 v obci Dlhé
Klčovo.
Opäť sa obnovili tradičné folkloristické
podujatia, ktorých konaniu v posledných rokoch zabránili obmedzenia súvisiace s pandémiou. Teší nás, že naši

folkloristi sa na nich môžu prezentovať
a že ich rady sa rozrastajú. Veríme, že
vďaka rozvíjaniu lásky k folklóru v
rámci rodín a našich folklórnych skupín
sa zachovajú tradície predkov aj v budúcnosti a našu obec bude mať stále kto
reprezentovať na súťažných i nesúťažných folklórnych podujatiach.
Oľga Šmatláková

Aktívne deti s radosťou a elánom
V posledný aprílový deň sa pred OcÚ v
našej obci zhromaždilo veľa ľudí čakajúcich na udalosť, ktorá bola v uplynulých
rokoch len individuálna – bez prítomnosti verejnosti. Stavanie mája po dlhom
zimnom období bolo tou udalosťou, o
ktorej chcem písať. Krásne vyzdobený
májový strom sa pomaly dvíhal do výšky
a prizerajúci občania odmenili potleskom pracovníkov podniku služieb, ktorí
sa na tomto akte podieľali. Neboli to dlhé
rebríky, ktoré sa používali v minulosti pri
dvíhaní mája, ale žeriav a šikovný člo-

vek, ktorý ho ovládal. Potom už začal samotný program sprevádzajúci toto podujatie. Najskôr vystúpili dôchodcovia s
piesňami pod vedením Mgr. L. Žiška.
Hoci ich hlasy už nemajú silu a intenzitu
ako v mladosti, vyvážili to zanieteným
prejavom a peknými slovami piesní.
No a následne vystúpili tí, ktorých elán,
energia a nadšenie oslovili všetkých okolostojacich. Deti z Detského folklórneho
súboru Lampášik pôsobiaceho v našej
obci. Tiež stavali svoj malý máj - tak,
ako to svojimi detskými srdiečkami cítili. Menšie deti v kruhu tancovali a spievali okolo malého vyzdobeného májika,

tešili sa z prichádzajúcej jari a teplého
slniečka, ktoré im v tento deň naozaj
krásne svietilo. Po nich sa v párových
tancoch predstavili staršie deti. S hudobným sprievodom heligónkara Miška
Červeňana zatancovali niekoľko tancov.
Krásne počasie, k tomu krásne oblečené
deti v krojoch navodili tú správnu náladu, ktorá k tomuto podujatia patrí.
O týždeň po tejto akcii sa v SD v Trenčianskych Stankovciach zišli obyvatelia
obce pri príležitosti oslavy Dňa matiek.
Všetkých zúčastnených privítala Mgr.
Silvia Justusová a prihovorila sa nielen
matkám, ale všetkým ženám v sále SD,
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priblížila i program, ktorý vzápätí nasledoval.
Okrem srdečných slov starostu obce,
JUDr. Martina Markecha, odzneli i verše Stelky Justusovej, spev Dorotky Jančovej a hudobno-spevácke vystúpenie
skupiny Duo Jančo. Milé a nefalšované
prejavy detskej radosti v speváckom i
tanečnom pásme zazneli z úst detí z
MŠ z našej obce. A hoci ešte nechodia
do ,,veľkej“ školy, ukázali, že z nich
budú výborní speváci a tanečníci. Po
nich sa na javisku s pásmom lúčnych
hier predviedli mladšie deti z DFS
Lampášik, nasledovali staršie deti, ktoré
s pásmom veselých čardášov prebudili
obecenstvo k aplauzu.

V závere každej žene nachádzajúcej sa
v priestoroch sály podarovali muži z
Kultúrnej komisie pri OZ v obci
kvietok, ktorým si uctili ich sviatok.
Mgr. Terézia Kadáková

Bábkové divadlo
V nedeľu 29.mája popoludní v areáli Hasičskej zbrojnice pri príležitosti MDD
vystúpilo Bábkové divadlo Lienka s klasickou rozprávkou Kocúr v čižmách, ktorá
trvala približne 40 minút. Bábky boli vyrobené z kvalitného lipového dreva, 80 cm
vysoké. Divadielko malo malebné kulisy a rekvizity, zazneli originálne, vlastné
pesničky. Po skončení predstavenia si deti mohli bábky prezrieť zblízka. Počasie nám
prialo, bolo príjemné polooblačno a zišlo sa nás tam celkom dosť, aby sme mohli
spoločne stráviť pekné rozprávkové popoludnie. Prichádzajúce detičky vítali s
lízatkom dve zlaté asistentky Stellka a Kajka. Deti určite potešilo (rodičov už zrejme
menej ), že si mohli po skončení predstavenia zakúpiť balóny, rôzne drobné hračky,
cukrovú vatu, ľadovú drť, pelendreky, perníky či iné cukrovinky.
sj

MDD v LyJane

Čerešňové slávnosti na Bodovke

V piatok 3.6.2022 sa v penzióne LyJana konalo podujatie
pre všetky deti pri príležitosti ich sviatku – Dňa detí. Pre
malých návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné súťaže,
pri ktorých asistovali väčšie žiačky zo ZŠ Jána Lipského.
Každé dieťa čakala po súťaži malá odmena. Súčasťou
programu bolo maľovanie na tvár, skákací hrad či stroj na
výrobu peny a detská diskotéka. Počasie bolo ako na
objednávku, slnečné a teplé. Výskot a smiech detí a
spokojné tváre dozerajúcich rodičov, ktorí si mohli v pokoji
vychutnávať letné drinky či chutnú pizzu, hovorili za všetko.
Bola to veľmi milá akcia a ako matka dieťaťa, ktoré malo
príjemné popoludnie, by som chcela za to organizátorkám
Lydke Ambrozayovej a Janke Sedláčkovej veľmi pekne
poďakovať
sj

Krásne a slnečné sobotňajšie popoludnie mnohých vylákalo
do prírody, či k vode. I deti z DFS Lampášik využili túto
ponuku a zúčastnili sa Čerešňových slávností v Krivosúd
Bodovke. Blízko boli jazerá a vystúpenie sa konalo v
peknom prostredí amfiteátra, obklopenom lúkami a neďalekým lesom. Deti v krojoch sa občas ,,kúpali“ aj vo
vlastnom pote, ale vydržali sme to. Vystúpenie malých
spevákov so žartovnými piesňami sa návštevníkom páčilo a
podobne to bolo aj s párovými tancami starších detí.
Usporiadatelia zabezpečili pre každého vystupujúceho
dostatok tekutín na občerstvenie. Po vystúpení zas mali
možnosť si zamaškrtiť na sladkostiach, koláčikoch...
a samozrejme na Čerešňových slávnostiach nemohli chýbať
čerešne.
Veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí si pokladajú za
povinnosť sledovať úspechy svojich ratolestí, a byť hrdí na
to, čo ich deti dokázali. I nás to teší a motivuje k ďalšej
práci.
Čo by sme do budúcnosti potrebovali - to je viac starších
detí, ktoré by sa venovali tejto krásnej a zmysluplnej
činnosti. A ďalej – nedostatok krojov pre mladšie i staršie
deti – chlapcov i dievčatá.
V súčasnosti, keď sa ceny
šplhajú veľmi rýchlo nahor, je
ťažké zabezpečiť kroje pre
deti. Ale napriek tomu verím,
že za Vašej účinnej spolupráce
a vzájomného pochopenia to
všetko zvládneme.
Prajem
všetkým
pekné
nadchádzajúce letné dni,
hlavne dobré zdravie, žiadne
detské úrazy a rodinnú spokojnosť.
Mgr. T. Kadáková
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Kultúrne leto v Trenčianskych Stankovciach
Obec Trenčianske Stankovce začala kultúrne leto tanečnou zábavou s kapelou Na kolená, ktorá sa konala v sobotu 11.6.2022.
V nedeľu 26.6.2022 bol letný koncert kapely Huncúti. Obidve akcie sa konali v areáli Hasičskej zbrojnice. Počas tanečnej
zábavy si mohli zabávajúci sa kúpiť čapované pivo, víno, prípadne iný druh alkoholu, kofolu a grilované klobásky rozvoniavali široko ďaleko. Občerstvenie zabezpečil (tak to bude aj pri ďalších dvoch tanečných zábavách) DHZ Trenčianske
Stankovce. Za spoluprácu pri organizácii zábav, členom DHZ, ktorí sa na príprave podieľali, ďakujeme.
V nedeľu 3.7. 2022 obec zorganizovala prázdninové popoludnie, ktoré o 15.00 hod. začalo interaktívnym divadielkom Fifo
a Vierka (predstavenie Cesta okolo sveta). Po skončení predstavenia začala detská diskotéka, ktorú pre naše deti pripravil
Radoslav Jančo. Súčasťou programu bolo aj trblietavé tetovanie. V priebehu celej akcie si deti mohli zakúpiť cukrovinky,
perníky, cukrovú vatu, ľadovú drť, rôzne hračky, bižutériu či balóny.
Ďalšie kultúrne akcie počas leta organizované obcou Trenčianske Stankovce počas leta v areáli Hasičskej zbrojnice:
16.7. 2022 (sobota) 19.00 hod. Tanečná zábava s kapelou KB Band
30.7. 2022 (sobota) 19.00 hod. Tanečná zábava s hudobnou skupinou Radovanka
6.8. 2022 (sobota) 15.00 hod. Hudobné popoludnie so speváckou skupinou Stankovčanka a skupinou Sokolka.
Na všetky vyššie spomenuté akcie je vstup ZDARMA.
sj

Aby sme boli V OBRAZE...
Ak bežne používate „inteligentné“ telefóny a chceli by ste
mať väčší prehľad o dianí v obci dávame opakovane do pozornosti aplikáciu V OBRAZE, ktorú si môžete stiahnuť
zdarma podľa návodu na webovej stránke obce www.trencianskestankovce.sk Aktuality, ktoré bude obec zverejňovať
na webovej stránke si môžete prezrieť v aplikácii vo svojom
mobilnom telefóne bez toho, aby ste obecnú stránku navštívili.
sj

Exkurzia na Obecnom úrade
v Trenčianskych Stankovciach
Začiatkom júna sa v rámci Občianskej náuky trieda šiestakov spolu s pani učiteľkou Mgr. Luciou Sedláčkovou
prišla pozrieť na obecný úrad. Ukázali sme im sobášnu sieň
a insígnie, bez ktorých by sobášiaci nemohol sobášiť, knižnicu, stavebný úrad, matričný úrad a ostatné oddelenia. Zistili, kde zasadá obecné zastupiteľstvo a odkiaľ sa vyhlasujú
oznamy do obecného rozhlasu. Na matričnom úrade žiakom
pani matrikárka ukázala zápisy v starých matričných knihách a mohli nazrieť aj do starého, ale o to vzácnejšieho
trezora, ktorý stráži všetky naše „poklady“. Nakoniec
žiakov privítal pán starosta, mali možnosť si sadnúť do jeho
kresla, pýtať sa ho na veci, ktoré ich zaujímajú, alebo mu
povedať, čo by si v obci želali. Verím, že to bola pre žiakov
príjemne strávená forma vyučovania.
sj

Včely a príroda o. z.
Poslaním občianskeho združenia Včely a príroda je vytvárať podmienky na chov včiel v chotári Malé Stankovce,
a to predovšetkým v rámci zriadenej včelnice.
Občianske združenie Včely a príroda má tiež za cieľ chrániť
a udržiavať prírodu v okolí včelnice tak, aby bol zachovaný
ekologický chov včiel a rozvíjaná biodiverzita v chotári.
Všetkých návštevníkov Malostankovského chotára srdečne
pozývame, aby pri svojich vychádzkach do prírody navštívili našu včelnicu a potešili sa pohľadom na jej okolie a
načerpali nové sily.
IČO: 52224911
Predseda združenia:
Bc. Ivan Poruban
Bankový účet:
Fio banka, a.s. : IBAN: SK85 8330 0000 0020 0205 8678

Kto bol kto
Vážení občania, dokument – publikácia o obyvateľoch
Veľkých Stankoviec, o ich prímeniach, je už spracovaný a
vytlačený. Dostať ho možno u pani Mgr. Silvie Justusovej
v Obecnej knižnici a u pani Marty Ďurišovej v kvetinárstve
Ana vo V. Stankovciach.
T. K.
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY - AKO SME PRACOVALI A ČO SME ZAŽILI ...
Deti z našej MŠ pravidelne prispievajú
svojím vystúpením do programu podujatia pri príležitosti osláv Dňa matiek v
druhú májovú nedeľu, ktoré organizuje
obec v Spoločenskom dome.. Ich tanečné vystúpenie, na piesne hudobnej skupiny bratov KOLÁROVCOV, na ktoré deti
pripravili p. učiteľky Lenka Žáčiková a
Michaela Piovarčiová, bolo odmenené
veľkým potleskom vďačného publika.
Aj v MŠ pokračovali oslavy Dňa matiek
v jednotlivých triedach, kde si deti pripravili slávnostný program a malé darčeky pre svoje mamičky.
V mesiaci máj sme mali bohatý program, kedy našu MŠ navštívili manželia
Adamaťoví z RANČ-u SANTÁNA so
svojou pojazdnou minifarmičkou. Deti
oboznámili s jednotlivými domácimi
zvieratami a starostlivosťou o ne. Deti si
mohli zvieratká pohladkať a kŕmiť, čo sa
imveľmi páčilo.
Agentúra NOBO zavítala do MŠ s interaktívnym hudobným programom NAŠA ZEM, v ktorom si deti zopakovali
časové súvislosti dní, mesiacov, rokov,
spojitosti ZEM – SLNKO – MESIAC.
Od moderátora dostávali rôzne otázky.
Pri správnej odpovedi ich odmenil piesňou z vlastnej tvorby k aktuálnej tematickej otázke.
K blížiacemu sviatku MDD sme pozvali

do našej MŠ bábkové divadlo PIMPRLO
z Trenčína s predstavením JANKO
POLIENKO. Ďalšie oslavy sviatku detí
pokračovali v areáli MŠ rôznymi súťažami. Pre deti bolo pripravené drobné
občerstvenie a samozrejme nechýbali
ani balíčky so sladkosťami.
Deti odchádzajúce z MŠ do ZŠ si pripravovali počas mesiaca jún program na
rozlúčku s MŠ, ktorú sme mali dňa 15.
júna 2022 v areáli MŠ, za prítomnosti
pozvaných hostí, starostu obce JUDr.
Martina Markecha, riaditeľky ZŠ Mgr.
Gabriely Trnavskej, učiteliek ZŠ, ktoré
privítajú deti v I. ročníku ZŠ, Mgr. Ľubici Balajovej, Mgr. Eriky Bouchnerovej,
zamestnankyne obce za Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) Mgr. Silvii Justusovej a rodičov detí. Svojim príhovorom otvoril slávnostnú rozlúčku s predškolákmi starosta obce JUDr. Martin
Markech.
Deti si rozlúčkový program pripravovali

Obecná knižnica
Vzhľadom k tomu, že medzi nových čitateľov v našej
knižnici pribudlo tento rok veľmi veľa tých detských, z čoho
máme obrovskú radosť, tak sme od posledného nákupu
beletrie rozšírili knižný fond najmä o tituly pre deti a mládež:
Posledný Permoník – Oľhová T., Škandíková, Dom z iného
sveta - Zaremba M., Tajný denník Susi - Paul – Nostlinger
Ch., Modré srdce – Hlušíková M., Beštia z Buckinghamu –
Walliams D., Denník odvážneho bojka 16 – Kiney J.,
Strašidelné príbehy skvelých kamošov – Kiney J., Smradi 8 –

so svojimi p. učiteľkami Bc. Emou Martinákovou, Ľubicou Slobodovou, Lenkou Žáčikovou, Michaelou Piovarčiovou. Nakoľko sa rozlúčka s predškolákmi vďaka krásnemu slnečnému počasiu
konala vonku, za ozvučenie programu by
som touto cestou chcela veľmi pekne
poďakovať p. Radoslavovi Jančovi. Na
záver boli deťom odovzdané drobné
balíčky, ktoré každoročne zabezpečuje
obec a v posledný júnový deň v MŠ
dostanú svoje „prvé malé vysvedčenie“ OSVEDČENIE O ZÍSKANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELANIA.
Všetkým predškolákom, ale i ostatným
deťom, prajem krásne prežitie prázdnin,
na ktoré sa všetci spolu veľmi tešíme.
Moje poďakovanie patrí aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom MŠ za ich poctivú prácu počas
celého školského roka 2021/2022.
Bc. Marta Jančová,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Blabey A., Mortina, Mortina a prízračný kamarát, mortina a
protivný bratranec – Cantini B., Dorka Magorka – Hanlon A.,
O psíkovi, ktorý prestal brechať – Colfer E.
Otváracie hodiny v knižnici:
Po: od 13.00 do 15.30 hod.
Ut: od 08.00 do 15.30 hod.
St: od 13.00 do 17.00 hod.
Počas letných mesiacov bude v niektoré dni knižnica z
dôvodu dovolenky zatvorená. Je potrebné sledovať webovú
stránku obce, kde bude dovolenka zverejnená.
sj
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UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
Huráááá! Áno, to je to slovo, s ktorým
mnohí z nás začínajú školský rok. Rodičia, učitelia, ale aj žiaci, ktorí sú radí, že
prázdniny končia (aj napriek tomu, že
boli úžasné). Deti opäť zasadnú do školských lavíc, opäť budú mať možnosť
obohacovať svoje vedomosti, opäť budú
späť v kolektíve svojich rovesníkov.
Hurááá! Áno, to je to slovo, ktoré zaznieva v hlavách predovšetkým detí,
túžobne očakávajúcich posledné letné
zazvonenie, kedy sa budú môcť rozlúčiť so školskými povinnosťami. Oddýchnuť si, užiť si letné lúče, vodu, zažívať mnohé dobrodružstvá, spoznávať nových kamarátov, načerpať
energiu do ďalších povinností.
Hurááá! Áno, to je to slovo, ktorým začína, no hlavne končí školský rok, počas ktorého deti zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov, nadobudli nové vedomosti, utvrdili mnohé priateľstvá.
Školský rok 2021/2022 bol o niečo krajší, ako ten predošlý, keďže nám ústup
koronavírusu umožnil viac sa stretávať,
slobodnejšie žiť, organizovať rôzne
akcie, súťaže a výlety.
30. júna 2022 školský rok ukončilo 401
žiakov. Bolo udelených 123 výchovných
opatrení, z toho 69 pochvál od triedneho
učiteľa a 20 pochvál od riaditeľky školy.
Knižné odmeny za výborný prospech,
vzorné správanie a svedomitú prípravu
na vyučovanie si prevzalo 47 žiakov. Za
úspešnú reprezentáciu školy alebo za výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho a deviateho ročníka, si vecné odmeny prevzalo 22 žiakov.
Spomedzi aktivít uskutočnených v posledných mesiacoch školského roka
ponúkame tie najzaujímavejšie.
Majstrovstvá školy v ľahkej atletike
V utorok 14.6.2022 prebehli v našej
škole Majstrovstvá v ľahkej atletike.
Súťažilo sa v disciplínach: 60 m šprint,
skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh 500 / 800m. Počasie napokon
vyšlo, súťažilo sa fair play - poctivo
....zapojilo sa 85 žiakov. Ďakujeme za
kvalitné športové výkony a GRATULUJEME.

Školský výlet – múzeum holokaustu v
Seredi
V pondelok 13.6.2022 sme sa so žiakmi
7.B vydali na výlet do Serede. Čakala
nás prehliadka múzea holokaustu. Pred-

stavuje autentické miesto viažúce sa k
tragickému obdobiu riešenia židovskej
otázky na Slovensku počas 2.svetovej
vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie, pamätník židov.
Žiaci mali možnosť vidieť aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Zaujímavá až hrôzu navodzujúca bola
tmavá spomienková miestnosť, v ktorej
si žiaci mohli vypočuť mená deportovaných zo Slovenska. Žiakom sa výlet páčil a získané poznatky z exkurzie obohatili ich vedomosti o našej histórii.
Mgr. Šebánová

Exkurzia štvrtákov
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci bola
cieľom exkurzie tried 4.A a 4.B. Pracovisko nás prekvapilo novou digitálnou
technológiou, vďaka ktorej sme mali
možnosť vidieť nielen pohybujúcu sa
hviezdnu nočnú oblohu s priblížením na
rôzne objekty vzdialeného vesmíru,
planéty Slnečnej sústavy, ale aj pôsobivú
laserovú vesmírnu show. Počasie nám
prialo, a tak sme mali okrem zaujímavého výkladu o hvezdárskych ďalekohľadoch aj príležitosť pozorovať naše
Slnko. Z Hlohovca sme si odniesli
množstvo informácií, ktoré obohatili
naše doterajšie vedomosti z prírodovedy

o vesmíre. Ďalšou našou zastávkou bolo
kúpeľné mesto Piešťany, v ktorom sme
absolvovali príjemnú prechádzku pešou
zónou s pochutením si na zmrzline, Skleným mostom, parkom na Kúpeľnom
ostrove, kde sme si oddýchli pri jazierku
s leknami, či fotografovali krásne pávy.
Nezabudli sme ani na nákupy suvenírov.
Domov sme sa vracali spokojní a plní
zážitkov.
Mgr. Mikušincová

Exkurzia žiakov na SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne
Dňa 3.6.2022 sa žiaci 8. ročníka a 5
žiakov z 9.A spolu s triednymi učiteľkami a výchovnou poradkyňou zúčastnilo
exkurzie na Strednej odbornej škole Pod
Sokolicami 14. Program bol rozmanitý
a bohatý. Pri vstupe do školy nám boli
pridelení dvaja žiaci druhého ročníka
SOŠ, aby nás sprevádzali. Ako prvé sme
si na dvore v areáli školy pozreli hasičské auto, auto ekológia, vojenské vozyTatru 815, 805, V35, vojenský landrover.
K dispozícii boli hasiči a vojaci, ktorí
nám porozprávali o svojej práci, ukázali
techniku, s ktorou pracujú, odpovedali
na otázky žiakov. Najväčší zážitok mali
žiaci z toho, keď mohli nastúpiť do aut
a vyskúšať ich. Vo vestibule školy sme
si vypočuli prednášku o elektrike, žiaci
si pozreli robota, nasledovali ukážky
technických hier, súťaž pre žiakov, pri
ktorej mali správne pomenovať 11
súčiastok z 12. Úspešní žiaci získali
USB kľúč. Z našich žiakov to boli Markétka Benková z 8. B a Mário Ondriška
z 9. A. Na druhom a treťom poschodí

nám učitelia a žiaci SOŠ ukázali výrobky a práce žiakov, vysvetlili, ako pracujú 3D tlačiarne. Znova sme sa presunuli
na dvor, kde bola ukážka dronov
a malých lietajúcich strojov. Žiaci si tu
mali možnosť zahrať šachy na asfaltovej
ploche s figúrkami v nadrozmernej veľkosti. Ako posledné sme navštívili dielne. Tu sme mali možnosť vidieť ako
pracuje CO2 laser, sústruhy, frézy. Cez
autodielňu, kde nám majster ukázal ako
pracuje naftový, benzínový motor a odpovedal na otázky žiakov, sme sa vrátili
k autobusu, ktorý nás doviezol naspäť do
školy. Exkurzia naplnila očakávania,
žiaci mohli na vlastné oči vidieť a vyskúšať si, ako sa pracuje s jednotlivými
strojmi, dostali odpovede na otázky,
ktoré ich zaujímali. Niektorí sa utvrdili
v smerovaní prvej voľby povolania a výbere strednej školy.
Mgr. Sedláčková
Enjoy Hearts
Aj naša škola sa na MDD zapojila do
projektu Enjoy Hearts, šíriaceho peknú
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myšlienku - nakresliť srdiečko pre každého človeka. Žiaci kreslili srdiečka do
pripravených štvorčekových sietí, v
snahe nakresliť ich čo najviac, v časovom intervale 30 minút. Mohli jednoducho, mechanicky kresliť srdiečka, no
mohli ich aj vyfarbovať, či dotvárať na
písmená alebo obrázky.
Tento rok sa kreslilo pre žiakov a pedagógov v Českej republike, v spolupráci s
Gymnáziom M.R. Štefánika v Novom
Meste nad Váhom a Múzeom rekordov v
Pelhřimove.

Na projekte sa tento rok zúčastnilo 28
slovenských i českých škôl. Všetky
školy nakreslili spolu 4 167 045 srdiečok. U nás sa zapojili všetci žiaci od
1. až po 9. ročník, pod vedením triednych učiteľov.
Všetci naši žiaci boli veľmi šikovní, nakreslili dokopy až 271 714 srdiečok, s
ktorými boli na 4. mieste spomedzi zúčastnených škôl. Gratulujeme !
Každá nakreslená strana srdiečok bude
uložená do knihy Book Of Hearts (kniha

sŕdc), ktorú v súčasnosti pripravuje Enjoy Hearts.
Zakladateľ Enjoy Hearts, pán Mário Estergájoš, prvé srdiečko nakreslil v roku
2007. Do roku 2020 sám nakreslil 1 259
581 srdiečok. Jeho motiváciou je nakresliť srdiečko pre každého na Slovensku a
šíriť myšlienky Enjoy Hearts :
Našim snom je nakresliť srdiečko pre
každého človeka na svete.
Veríme, že cesta je cieľ. Kresliť srdiečka = mať radosť.
Darovať srdiečka = darovať radosť.
Kresli srdiečka pre seba - koncentruj
sa – vytrvaj - nájdi sám seba - inšpiruj
sám seba - inšpiruj ostatných.
Na záver jeho krásne želanie: Prajem si,
aby všetko dobre dopadlo a aby sa ľudia
menej trápili a viac sa usmievali.
Ďakujeme!
Mgr. Z. Mikušincová

tiť, bojovali ste...! Dievčatá, ďakujeme
za reprezentáciu školy.
Mgr. Pálešová, Mgr. Červeňanová Barbora
Lesná pedagogika
Tretiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili obľúbenej aktivity Lesná pedagogika, ktorú pre našu školu organizuje
Ing. Vanyová z Lesného hospodárstva
Inovec, s.r.o. Dopoludnie prežité v prírode s pestrými aktivitami obohatili
tretiakov o nové zážitky a poznatky. Zahrali sa na jašteričky, netopiere, zamysleli sa nad pravidlami správania sa v
lese, spoznali lesné stromy, živočíchy,
farbili a kreslili bez pasteliek, ... Bol to
príjemný deň, na ktorý žiaci určite nezabudnú.
Mgr. Lenka Pazderová

Krajské kolo vo vybíjanej
Vo štvrtok 26.5.2022 sme pokračovali v
našej úspešnej šnúre vo vybíjanej. Krajské kolo sa hralo v ZŠ v Prievidzi. Po
tvrdej a rýchlej hre sme skončili na peknom 3. mieste. Dievčatá boli trochu
smutné, že sme nepokračovali na Majstrovstvá Slovenska... no nie je čo smúMilí naši žiaci, prajeme Vám krásne prežitie letných prázdnin, veľa slnečných
dní a oddychu. Tešíme sa na Vás opäť
v septembri.
Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Trnavská
a kolektív zamestnancov Základnej školy
Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce.

Banderovci v Považskom Inovci
ÚPA (ukrajinská povstalecká armáda) známa tiež pod
zaužívaným názvom banderovci, resp. benderovci podľa
vodcu Stepana Banderu, bola ultranacionalistická ozbrojená
zložka organizácie ukrajinských nacionalistov, známa najmä
pre svoje vojnové zločiny.
V r. 1947 počas tzv. Veľkého rejdu, sa dostali banderovci aj do
oblasti Považského Inovca. Cieľom Veľkého rejdu bolo prebiť
sa na západ do americkej zóny v Nemecku. Na územie
Československa preniklo v štyroch tzv. sotniach (sotňa = rota)
približne 500 členov ÚPA, proti ktorým bola nasadená armáda
a Zbory národnej bezpečnosti. Väčšie sotne sa postupne, aj po
stretoch s ČSA rozpadali na menšie, izolované skupiny
povstalcov, ktoré sa pokúšali dostať na Západ. S povstalcami
sa stretali väčšinou obyvatelia samôt, hájovní a podhorských
obcí, od ktorých požadovali najmä potraviny, peniaze a
zbrane. Strety s občanmi sa evidovali na jednotlivých
staniciach Národnej bezpečnosti či dozorných útvaroch peších
práporov. V našom okolí sa situačné správy sústreďovali na
pešom prápore v Trenčíne a na Stanici NB v Malých
Stankovciach.
V Považskom Inovci boli prvé skupiny príslušníkov UPA
pozorované pomerne skoro (Veľký rejd začal koncom mája
1947), už 11.6.1947 v oblasti Starej Lehoty, Hrádku a
Moravian nad Váhom. Prvé správy o členoch ÚPA v severnej
časti Inovca sú zaznamenané z augusta 1947, keď 15.08. a
18.08.1947 boli pozorovaní dvaja príslušníci ÚPA, ktorí v

Selci hľadali a zobrali potraviny. Dňa 24.9.1947 v
podvečerných hodinách prišla do obce šesť členná ozbrojená
skupina ÚPA. V miestnom potravnom družstve vyrabovali
sklad, zobrali syr, slaninu a približne 4.000 Kčs v hotovosti.
Skupinu ÚPA začali prenasledovať miestni občania so
zbraňami a zahnali ju smerom na Jakubovú. Poslednýkrát boli
banderovci v
Selci 02.10.1947, kedy bola na Inovci
pozorovaná väčšia skupina banderovcov. Z tejto skupiny sa
oddelili traja povstalci, ktorí vošli do domu Jána Masára, kde
si pýtali chleba a zisťovali od neho, kde sa nachádza prechod
cez Váh. Spozorovali ich miestni občania, z ktorých jeden
vystrelil z pušky na poplach. Po výstrele všetci traja utiekli
smerom na Inovec bez toho, že by niečo zobrali. V KrivosúdBodovke boli dňa 27.8. a 10.10. 1947 pozorované menšie,
ozbrojené skupiny ÚPA, ktoré mali záujem o potraviny a
informácie o miestnej cestnej infraštruktúre. Smerovali
smerom k Váhu, odkiaľ väčšinou v priestore Bošáckej doliny
prechádzali na Moravu.
Okrem oficiálnych správ sa zachovali aj spomienky
pamätníkov zo Selca, Stankoviec, či okolitých obcí. Väčšinou
sa jednalo o stretnutia v lese, na samotách, či v blízkosti
Váhu, kedy po krátkom zadržaní a zisťovaní informácií,
nechali členovia ÚPA miestneho občana ísť svojou cestou.
Zlatica Kremeňová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

HURÁ PRÁZDNINY
A
DETSKÁ BURZA

Od 24.03.2022 do 24.06.2022

Vitajte, naši najmladší:
Barinec Dominik
Hrbas Patrik
Letko Martin
Mikler Leo
Repová Sára
Surovská Nelka
Panák Jonáš
Dohňanský Marco
Filusová Anita
Adamuščin Jakub
Slatina Jozef
Prisťahovalo sa 16 občanov
Odsťahovalo sa 8 občanov
Manželstvo uzavreli 4 páry

Máte doma detské či tehotenské oblečenie,
ktoré chcete ponúknuť na ďalšie využitie a
pri tom stráviť príjemný čas s príma
programom pre deti?
Tak toto je to pravé orechové:)

Navždy nás opustili:
Mináriková Jarmila
vo veku 78 rokov
Medvedík Rudolf
vo veku 76 rokov
Mahríková Mária
vo veku 89 rokov
Hankóová Eva
vo veku 70 rokov
Gago Pavol
vo veku 56 rokov
Staňáková Emília
vo veku 85 rokov
Ondriška Vladimír
vo veku 73 rokov
Porubský Jozef
vo veku 55 rokov
Janiš Jozef
vo veku 69 rokov
50. výročie sobáša
Miroslav a Božena Vaculoví
Ján a Oľga Husároví

8.7.2022

60. výročie sobáša
Ján a Božena Jančoví

Miesto: Reštaurácia Lyjana
Začiatok burzy: 16:30
Program pre deti:17:00
•skákací hrad
•magická pena:)
•športové aktivity
•prídu aj záchranné zložky

Info ohľadom bazáriku pre
maminy, ktoré sa chcú
zúčastniť predaja volajte
na číslo:0915 882 654

Štatistika k 24.06.2022
Spolu 3415 občanov: z toho muži 1 692
z toho ženy 1 723

Projekt :

Výsadba ovocnej aleje pri náučnom chodníku - II ETAPA

Cieľ:

Dokončenie výsadby ovocných stromov zo starých odrôd aj z druhov,
ktoré nie sú rozšírené a zároveň vybudovanie úsekov na ktorých budú
vysadené pôvodné rastliny a lúčne kvety

Prijímateľ:

Obec Trenčianske Stankovce

Výška dotácie:

1.625 EUR

„Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý
tvorí súčasť projektu Zelená župa.“
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