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˘ ˘ 100 ROKOV,
LEN MÁLO LUDÍ
˘ SI BOH VÁŽI TAK, ŽE ICH NECHÁ PO SVETE KRÁCAT
LEN MÁLO LUDÍ
˘ NA SVETE SA DOŽIJE TAKÉHO KRÁSNEHO VEKU...
O to viac nás teší, že sa takéhoto krásneho veku dožila dňa
29.03.2012 naša bývalá spoluobčianka pani Anna Pevná z časti
obce Veľké Stankovce.
V našej obci žila 85 rokov,
potom sa presťahovala do Trenčína k synovi, aby ju spolu s
manželkou doopatroval. Situácia
sa však neuveriteľne zmenila a
pani Pevná po krátkej chorobe
pochovala nevestu a teraz sa ako
100 ročná, spolu s vnučkou a jej
rodinou, stará o ťažko chorého
syna!
100 ročná pani Anna Pevná
s vitalitou 60-ničky.

˘ ODZVONIL...
ŠKOLSKÝ ZVONCEK
Všetko plynie tak rýchlo, že človek si ani nestihne uvedomiť,
že je tu opäť leto. Žiaci pomaly začínajú prázdninovať a
skončil sa čas, kedy sa niektorí horibilne snažili a opravovali
známky, aby ich na vysvedčeniach s hrdosťou ukazovali
svojim najbližším. A sú tu prázdniny, slnko, voda, priatelia, nové
nápady a zážitky, z ktorých spomienky nás budú sprevádzať
ešte aj v jesenných mesiacoch. Na chvíľku si oddýchneme,
načerpáme sily na ďalší školský rok, na nové triedy ale i
projekty a súťaže.
Aký bol školský rok 2011/ 2012? Určite pre niekoho veľmi
úspešný a niekto si vydýchol, že sa už konečne nemusí učiť.
Koniec školského roka v číslach:
Počet žiakov školy:
361
Prospelo:
105 žiakov
Neprospeli:
7 žiakov
Neklasifikovaní:
3 žiaci
Prospelo s vyznamenaním:
178 žiakov (2. – 9. ročníka)
Prospelo veľmi dobre:
68 žiakov (2. – 9. ročníka)
Vymeškané hodiny:
12 786
z toho
55 neospravedlnených
Za opakované porušovanie školského poriadku boli udelené
výchovné opatrenia:
Napomenutie triednym učiteľom: 12 žiakom
Pokarhanie triednym učiteľom:
18 žiakom
Pokarhanie riaditeľom školy:
11 žiakom
Za opakované porušovanie školského poriadku a neospravedlnené hodiny dostali 2 žiaci dvojku zo správania a 1 žiak
trojku zo správania.
V porovnaní s minulým školským rokom sa žiaci v prospechu
zlepšili, no ešte je stále čo naprávať a v čom sa zlepšovať.
Pedagógovia našej školy sa snažili žiakov čo najviac naučiť
využívajúc pritom nové metódy práce hlavne v odborných

učebniach počítačov, jazykov, chémie, fyziky, geografie a
biológie. Pomáhali slabším žiakom doučovaním, individuálne
pracovali so začlenenými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých stále pribúda.
Za túto odvedenú prácu všetkým vyučujúcim veľmi pekne
ďakujem.
Sme radi, že v škole máme i usilovných a aktívnych žiakov. 45
týchto žiakov bolo odmenených na konci školského roka peknou
a hodnotnou knihou, či pomôckou venovanou rodičovským združením. 8 žiakov deviateho ročníka bolo odmenených za
výborný prospech, správanie a aktivity počas celej školskej
dochádzky. Radi by sme mali každý rok toľko výborných
končiacich žiakov.
Čo všetko sme uskutočnili v škole:
- Biblická olympiáda;
- Matematická Pytagoriáda – Lucia Rožníková - 7. miesto v
okresnom kole;
- olympiáda anglického jazyka – Lucia Oravcová – 6. miesto
v okrese;
- športové súťaže (florbal, futbal, vybíjaná, volejbal, stolný
tenis);
- celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko – 3 tituly
najbystrejších žiakov 3. a 4. ročníka;
- celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT - Janko Husár
získal TOP EXPERT (74.miesto) a Jakub Hájek (31. miesto);
- Vianočná akadémia;
- Projekt COMENIUS – partnerstvo so školami na Islande,
v Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Čechách a v
Poľsku;
- Školský projekt o doprave v spolupráci s denníkom SME;
- celoslovenská akcia Vyčistime si Zem počas Dňa Zeme;
- lyžiarsky kurz;
- plavecký kurz;
- spevácke súťaže;

- Hviezdoslavov Kubín (recitačná súťaž v prednese poézie a
prózy);
- výtvarné súťaže;
- separovaný zber;
- pokračovanie v projektoch INFOVEK a Škola podporujúca
zdravie;
- karneval I. stupňa;
- spolupráca s OcÚ a kultúrnou komisiou – vystúpenie žiakov
s programom;
- Dramatický krúžok – nacvičenie divadla;
- návšteva predškolákov v škole: aktivity – vyučovanie
anglického jazyka v MŠ, tvorivé dielne v škole, vianočné
a veľkonočné dielne, cvičenie v telocvični, vyučovanie v
počítačovej
učebni,
hudobná
výchova,
šarkaniáda
a iné;
- zápis detí
do prvého
ročníka
f o r m o u
rozprávky;
veľkonočný
projekt;
- vystúpenie na folklórnom festivale v Kr. Bodovke;
- projekt Zdravé nátierky;
- hodina Zeme 2012;
- Deň belasého motýľa;
- rozlúčka deviatakov so školou a ďalšie akcie.
O všetkých aktivitách informujeme na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Počas školského roka aktívne pracovali i pani učiteľky v
materskej škole. Uskutočnili množstvo aktivít s deťmi, zapojili

nášho života.
V jej mene
si
dovolím
poďakovať
žiakom
za
rešpektovanie
pravidiel, ktoré
ako
každá
správna škola
má,
ešte
raz učiteľom
za
prácu,
ktorú
tento
rok
vykonali
a nedala sa
zaplatiť peniazmi a rodičom, že jej dôverovali.
Poďakovať chcem pani starostke Ing. Beňovičovej a
pracovníkom obecného úradu i členom rady školy, predsedovi
RZ p. Jurajovi Jančovi a rade rodičovského združenia a žiackej
školskej rade za celý školský rok. Za ich priazeň, za prácu a
ochotu a za odhodlanie. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí v čase
prázdnin budú pracovať na dobrom mene našej školy a verím,
že aj žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy v čase

prázdnin vykonajú všetko preto, aby sme v septembri mali
dosť žiakov na to, aby naša škola bola v budúcnosti veľkou,
dobrou a múdrou školou. Školou, ktorá žiaka vzdelá, ale aj
vychová.
Teším sa na Vás opäť v septembri.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
ROZPRÁVKA O KÚZELNOM LESE

ich do detskej športovej olympiády, do recitačnej, speváckej
a výtvarnej súťaže, realizovali pestrú výchovno-vzdelávaciu
činnosť za čo im patrí veľké poďakovanie.
Poďakovanie patrí i vychovávateľkám v školskom klube,
ktoré taktiež realizovali pestrú činnosť v klube a zapájali žiakov
do školských aktivít.
Prevádzkoví zamestnanci sa postarali o čistotu a poriadok
v škole, za čo im ďakujem.
Ďakujem i pani kuchárkam za chutnú a pestrú stravu.
A veľmi pekne ďakujem všetkým rodičom, ktorí akokoľvek
škole pomohli a verím, že i pomôžu.
Poďakovať chcem i všetkým prispievateľom 2%, ktoré nám
pomôžu pri realizácii ďalších prác v škole, či pri jej vybavení.
Aj keď každý nás prežil v školskom roku 2011/2012 v budove
našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy,
úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto
škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou
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Bol raz jeden čistučký, voňavý a pekný lesíček, ktorý bol kúzelný.
Jedného dňa sa do neho vybrali deti zo školy na výlet. V lesíku
urobili veľký neporiadok, rozhádzali tam papieriky od cukríkov a
od keksov.
Zaraz sa z kúzelného lesíka stal špinavý les.
Srnka a jeleň si to všimli a tak zavolali veveričku, diviaka, jašteričku a orla aby im pomohli vyzbierať odpadky.
O chvíľku bol lesík čistý a voňavý a takým už zostal navždy.
Na druhý deň prišiel jeleň ku pníku na ktorom bol zvonček,
zazvonil s ním a rozprávke bol koniec.
Nikolka Ďurišová, 2. B
PRÁZDNINY
Uplynuli hodiny,
už sú tu zas prázdniny.
Slniečko už pekne hreje,
na deti sa milo smeje.
Žiaci z 2. B

SME ŠIKOVNÍ DRUHÁCI
Či sme veľkí a či malí,
už sme všetko prečítali.
Končí škola,
leto volá,
začali sa prázdniny.
Marek Juriga 2.B
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ˇ K A S P R E D Š K O L ÁK MI
RO Z L ÚC
Opäť je tu jún a s ním prišiel koniec školského roka. Aj v
materskej škole je významným medzníkom, najmä pre deti
najstaršej vekovej skupiny. Na konci školského roku podľa
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. získajú Osvedčenie o
predprimárnom vzdelávaní, ktoré je podmienené dochádzkou
do materskej školy. V našej materskej škole je táto slávnostná
udalosť tradične usporiadaná za účasti zamestnancov Obce
Trenčianske Stankovce, pani starostky Ing. Evy Beňovičovej,
pani matrikárky Zemánkovej, pani riaditeľky školy Mgr.

Sýkorovej a pani učiteľky Mgr. Ďuďákovej.
V úvode slávnosti pani starostka pozdravila deti a rodičov,
vyzdvihla význam predprimárneho vzdelávania a zaželala
deťom veľa školských úspechov v novej etape ich života. Potom
deti predviedli slávnostný program, v ktorom sa prezentovali
prostredníctvom básní, piesní, pohybových improvizácií, ale aj
dramatizáciou rozprávok, spevom. Po predstavení detí pani
riaditeľka Základnej školy Jána Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce poďakovala deťom a pani učiteľkám
za prípravu slávnosti a tiež deťom zaželala veľa úspechov v
škole. Nakoniec pani Zemánková vyzvala rodičov na zápis
do Pamätnej knihy a deťom boli odovzdané Osvedčenia o
predprimárnom vzdelávaní a darčeky - pomôcky do školy,
ktoré venovala deťom Obec Trenčianske Stankovce.
Program, v ktorom deti prezentovali svoje nadobudnuté
schopnosti, bol vyvrcholením predprimárneho vzdelávania.
Deti v poslednej triede materskej školy absolvujú najviac
akcií počas celej dochádzky do materskej školy. Ide o akcie
poriadané pani učiteľkami z prvého ročníka základnej školy
(napr. Šarkaniáda, vzájomné návštevy prvákov a detí z MŠ,
výtvarné súťaže, športové podujatia), divadelné a koncertné

A ZASA PRIŠIEL MÁJ
A s ním pekná tradícia, ktorú zachovávame v našej obci
roky. Postavili sme si máj, na ochranu pred zlými duchmi a
chorobami. Máj, ako symbol zelene, života. V nedeľu, 29.apríla
2012 sme spoločne strávili pekné, i keď trochu veterné
popoludnie. Aby sme sa vrátili k ľudovej kultúre, fenoménu,
ktorý nás sprevádza od detstva.
Najskôr bolo potrebné zadovážiť pekný, veľký strom. O to
sa postarali pracovníci prevádzky Obecného úradu.
A potom šikovné ruky mladých Plameňákov s pani
L. Lahkou náš máj vyzdobili pestrofarebnými stužkami.
Pred Spoločenským domom privítali prítomných členovia
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akcie v ZŠ. Našu materskú školu v tomto školskom roku
navštívili aj sokoliari, ktorí deťom priblížili život rôznych dravcov
a deti si vychutnali zážitok z blízkosti týchto vtákov. Ďalším
zážitkom detí boli aj návštevy rôznych malých divadelných
skupín, ktoré mali tiež výchovno – vzdelávací charakter. Deti
prezentovali materskú školu na viacerých akciách. Najväčší
počet detí vystúpil na folklórnych slávnostiach v KrivosúdBodovke a tiež na oslavách výročí obce. Deti pripravovala pani
učiteľka Bočáková. V tomto školskom roku sa deti tiež zapojili
do projektu „Veselé zúbky“, v ktorom deti získali balíčky od DM
drogerie markt, čo bolo podmienené zaslaním nakreslených
obrázkov. Balíčky Veselých zúbkov však mohlo získať len
prvých 40 000 obrázkov, do ktorých sme sa dostali.
Vďaka patrí zástupcom Obce Trenčianske Stankovce a
vedeniu základnej školy.
Eva Jančová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre materskú školu

RADOVANKY a spevácka skupina Klubu dôchodcov s p. L.
Žiškom . A potom sme sa tešili z vystúpenia folklórneho súboru
STANKOVČAN i FS ROZVADŽAN v réžii pani H. Bočákovej.
Milé slovo, piesne, muzika i príjemná atmosféra, vytvorená
účinkujúcimi, nám vylúdili úsmev na tvári. S radosťou sme
prijali občerstvenie od organizátorov a posedeli si pri hudobnej
produkcii Radovanky.
I keď sme z bezpečnostných dôvodov náš máj vztýčili až
druhý deň ráno, dobrá nálada a spev FS Rozvadžan, ktorý sa
niesol dedinou, vytvorili dobrú náladu. A zároveň v nás oživili
spomienky na časy, keď chlapci podobné máje stavali svojim
vyvoleným dievčatám.
Ľubica Mikulášová
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Z ROKOVANÍ OZ
30.04.2012

11.6.2012

OZ schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa
10.02.2012
- Inventarizáciu neobežného a obežného majetku Obce
Trenčianske Stankovce za rok 2011.
- Predloženie informácie a návrh postupu majetkovo právneho
vysporiadania pozemkov s p. P. Opatovským a manželkou
Gabrielou.
- Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov o celkovej výmere
68 m2 v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona NR SR č.138/1991
o majetku obcí, v znení ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Petrovi Opatovskému a Gabriele, rodenej Vlkovej, bytom
Trenčianske Stankovce č.58, za cenu O, 2O €/m2.
- Zverejnenie ponuky prenájmu nebytových priestorov v časti
Malé Stankovce - budova Spoločenského domu (priestor
súčasnej Pedikúry a manikúry).
- Za veliteľa DHZ v obci Trenčianske Stankovce p. Jána
Kulačíka, trvale bytom Trenčianske Stankovce 802.
- Ako prípad osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.8 písm.
e/ zákona NR SR č.138/1991 o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, zámenu pozemkov v katastrálnom
území Malé Stankovce o celkovej výmere 4360 m2, medzi
Obcou Trenčianske Stankovce a podielovými spoluvlastníkmi,
evidovanými na LV č. 634 k. ú. Malé Stankovce.
-Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov v k .ú. Veľké
Stankovce, o celkovej výmere 33 m2, ako prípad osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona NR SR č.138/1991
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov p. Milanovi
Kapušovi a Helene Kapušovej, rod. Panákovej, bytom
Trenčianske Stankovce 779, za cenu: 30 €/m2.
- Odpredaj nadbytočného vyradeného majetku obce Honu UN
–O5O za šrotovú cenu 1200 €.
OZ neschválilo:
- žiadosť Mgr. Moniky Svatíkovej, bytom Trenčianske
Stankovce 163 o :
a/ odpredaj časti parcely E-KN č.447/83 o výmere cca 200 m2,
nakoľko celá lokalita bude riešená komplexne, nie čiastkovo.
- žiadosť Ing. Pavla Žáka, bytom Ml. Bříšte-Záhoří 39, 396
01 Humpolec, o zmenu Územného plánu Obce Trenčianske
Stankovce.
OZ odročilo:
-Žiadosť fi STLF s. r. o Trenčín o zmenu stavebníka.
OZ vzalo na vedomie:
- Výsledky hospodárenia Obce Trenčianske Stankovce za
obdobie január až marec 2012.
OZ určuje:
plat starostke obce, v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa zákona c. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových podmienkach starostov a primátorov
miest, v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4, ods. 1,bod 4, zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce je 1,1
násobok, zvýšeného o 10 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona
č.253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov, čo činí
1 877 € mesačne.

OZ schválilo:
- Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa
30.04.2012.
- Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2011
a použitie prebytku vo výške 49 520 € na tvorbu rezervného
fondu.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2012.
- Úprava Sadzobníka cien za poskytované služby a vykonávané
úkony Obcou Tr. Stankovce.
- Zverejnenie zámeru zameniť majetok obce v zmysle zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obec
– Ing. Bogár).
- Majetkové vysporiadanie miestnej komunikácie s Ing.
Bogárom - Oriešky.
- Majetkové vysporiadanie pozemku - Peter Opatovský, k. ú.
Sedličná.
- Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory býv. pedikúry
a manikúry v SD so žiadateľom, ktorý v ponukovom konaní
predložil najlepšiu cenovú ponuku, t.j. s Ľubicou Michalcovou,
Melčice-Lieskové 413.
OZ neschválilo:
- doplnenie VZN č. 1/2009 o určení nájomného za prenájom
nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo
vlastníctve obce v prílohe č. 3. bod g) učebňa ZŠ na vzdelávacie
aktivity 2,– €/hod.
OZ odročilo:
- Žiadosť Milana a Heleny Kapušových, Tr. Stankovce 779 na
prehodnotenie uznesenia č. 24/2012.
- Žiadosť Petra Hrušovského, Tr. Stankovce 114 o dočasný
prenájom časti pozemku v k. ú. Sedličná.
- Opätovná žiadosť občanov o dobudovanie verejnej
komunikácie v k. ú. Malé Stankovce.
OZ vzalo na vedomie:
- Odpoveď obce p. Valérii Breznickej, Tr. Stankovce 297 (parc.
č. 468 v k. ú. MS).
- Odvolanie sa p. Kataríny Lečejovej a Fischerelektronik voči
Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme NP v SD.
- Žiadosť p. Petra Letku o prehodnotenie Dodatku č. 8 k Zmluve
o nájme NP v SD č. 16.
- Oznámenie Základnej školy J. Lipského s MŠ – prevádzka
MŠ počas prázdnin.
- Záznam z pohovoru s Miroslavom Minárikom, Tr. Stankovce
49 – parkovanie vozidla v k. ú. Rozvadze.
15.6. 2012 - Slávnostné zasadnutie OZ
Toto zasadnutie nemalo pracovný charakter. Hlavné časti
programu boli:
1. SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
2. ODOVZDANIE OCENENÍ
3. FILM ,,OKNÁ SPOMIENOK“
4. UVEDENIE KNIHY ,,PRECHÁDZKA STÁROČIAMI“ DO
ŽIVOTA
5. VERNISÁŽ VÝSTAVY
6. RECEPCIA
Medzi jednotlivými bodmi programu boli kultúrne vystúpenia v
podaní interpretov K. Pevná, A Sedláčková, J. Žák.
Celý program trojdňových osláv 15. - 17.6. 2012 nájdete na
plagáte na obecnej web stránke.
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ˇ MAMA JE LEN JEDNA
VED
Mama je mama, stále ju máš
pár kvietkov jej zo srdca dáš.
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Čokoľvek by
sme povedali, nenašli by sme silu, ktorou by sme im vyjadrili
svoju vďačnosť i lásku. V nedeľu 13.5.2012 v Spoločenskom
dome Trenčianske Stankovce sa o 14,30 hod. zišli mamy i staré
mamy, aby si vypočuli z úst detí slová a piesne, vyjadrujúce
poďakovanie a úctu.
Na úvod zaznela báseň Mama z úst žiaka ZŠ Tonka
Chochlíka, zahrial spev p. Danky Hrušovskej sprevádzaný
harmonikou p. Ladislava Žišku – Mamky, slovenské mamičky,
Enom jednu mamičku mám. Veď mamu máme len jednu a
preto ju nadovšetko milujeme, odznelo v príhovore predsedu
kultúrnej komisie p. Juraja Janču. Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené
detské brehy, spievali a recitovali deti z MŠ pod vedením
pani učiteľky Jančovej a pani učiteľky Mojžišovej. Hudba,
pieseň, dobré slovo sú mostom, ktorý spája ľudí. Určite si
neviete predstaviť náš život bez detí, ony sú pokračovaním,
našou budúcnosťou a pripomenuli nám krojovanú minulosť.
Svojím programom FS Stankovčan pod vedením pani učiteľky
Bočákovej roztlieskal celú sálu.

ˇ
NÁVŠTEVA V POLSKU
– PROJEKT COMENIUS
V dňoch 6. – 11 mája 2012 sa v partnerskej škole v poľskej
dedine Bucze konalo záverečné stretnutie učiteľov zo škôl,
zapojených do projektu Comenius. Z našej školy sa na stretnutí
zúčastnila p. riaditeľka Mgr. Sýkorová, Mgr. Bohušová a Mgr.
Pazderová. Dva roky žiaci spolu s učiteľmi plnili úlohy projektu
Veda a objavy v Európe so zameraním na štyri prírodné živly
– voda, oheň, zem a vzduch. Cieľom tohto stretnutia bolo
ukázať práce žiakov a zhodnotiť splnenie stanovených úloh,
na ktorých sa učitelia dohodli na prvom pracovnom stretnutí.
Každá škola odprezentovala aktivity žiakov, ktorými plnili dva
ciele v druhom roku projektu so zameraním na vzduch a zem
– Vytvorte niečo, čo dokáže vydržať čo najdlhšie vo vzduchu
a Čo sa deje počas zemetrasenia? Mali sme tak možnosť
vidieť a porovnať, akými spôsobmi žiaci pochopili a splnili
dané úlohy. Z jednotlivých ukážok bolo vidieť, že deti majú
veľmi blízky vzťah k vede, dokázali urobiť veľa zaujímavých
pokusov, pričom sa hravým spôsobom naučili mnohé fyzikálne
javy. Svoje pokusy teraz majú možnosť porovnávať s prácami
svojich rovesníkov v partnerských školách. I naši žiaci ukázali,
že ich vedia zaujať netradičné aktivity, že sú tvoriví, šikovní
a pod správnym vedením svojich vyučujúcich dokážu urobiť

Áno, sú slová piesní, ktoré sa dajú vysloviť srdcom a sú
slová prianí, ktoré zaspievali aj žiaci ZŠ Trenč. Stankovce pod
vedením pani učiteľky Obdržalovej. Do tejto milej atmosféry
prispela hudbou Radovanka v podaní manželov Jančových.
Veríme, že všetky mamy potešil na záver akcie malý darček
– kvietok od našich mužov.

ˇ
DETOM
PRE RADOSTˇ
Vtipným a veselým spôsobom sme potešili deti 1. 6.
2012 – piatok na ich sviatok. V upršanom počasí bolo v sále
Spoločenského domu veselo. Obec Trenčianske Stankovce v
spolupráci s kultúrnou komisiou dala deťom priestor, aby sa
vyšantili.
Ako málo stačí tým našim najmenším, aby strávili voľné
chvíle hrou, súťažami, sladkosťami, občerstvením. Členovia
kultúrnej komisie sa im venovali naplno. K tomu všetkému
stačil skákací hrad s prispením p. Juraja Surovského, pani
učiteľky Jančovej, ktorá ukázala deťom netradičnú hru s
cukríkmi - ďakujeme. ,,Hurá, hurá, hurá....“ bolo počuť radosť
v sále.
Na konci akcie sme ocenili snahu detí zúčastniť sa akcie aj
keď vonku pršalo. Sľúbili sme si vzájomne, že na budúci rok to
bude ešte lepšie.
Za kultúrnu komisiu
A.N.
veľa zaujímavých experimentov.
Základná škola v Bucze (asi 50 km východne od Krakova)
je menšia dedinská škola, do ktorej chodí okolo 120 deti od
materskej školy po žiakov 6. ročníka. Cítili sme tu príjemnú
priateľskú až rodinnú atmosféru medzi žiakmi a učiteľmi. Deti
sa nám predstavili nielen v jednotlivých triedach, kde nám kládli
rôzne zvedavé otázky, ale pripravili pre nás i pekný kultúrny
program. Spoznali sme nový školský systém, neformálne
rozhovory s domácimi vyučujúcimi, ale i s partnerskými učiteľmi,
boli pre nás veľmi inšpirujúce. Hostiteľská škola pripravila
pre nás i bohatý sprievodný program. Spoznali sme miestnu
kuchyňu i ľudové tradície, navštívili sme známu Soľnú baňu
vo Vieličke, ktorá svojimi obrovskými podzemnými priestormi
denne láka turistov z celého sveta. Tých sme stretávali i na
prehliadke historických pamiatok kráľovského mesta Krakova.
Mali sme možnosť lepšie spoznať i tragédiu židov počas
2.sv. vojny v blízkom mestečku Brzesko a veľmi silno na nás
zapôsobila i návšteva koncentračného tábora v Osvienčime,
kde sme sa zastavili na spiatočnej ceste domov.
Hoci stretnutie bolo posledné, veríme že priateľstvá so
zahraničnými kolegami pretrvajú a dúfame, že naša škola sa i v
budúcnosti opäť zapojí do podobného medzinárodného projektu.
Mgr. Katarína Bohušová, koordinátorka projektu

ČO VŠETKO BOLO ZA OBCOU
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ˇ
AJ MLADÍ STANKOVCANIA
TVORILI NOVODOBÚ HISTÓRIU OBCE
V našej obci mala mládež vždy výsadné postavenie a bola
nejedenkrát hnacím motorom života v obci. To, čo generácie
mládežníkov usporiadali a čím všetkým žili, sa natrvalo vpísalo
do povedomia občanov Stankoviec, či širokého okolia.
Presne 10. júla 1982 sa uskutočnila na ihrisku v Rozvadzoch
neuveriteľná akcia, Koncert mladosti, na ktorom bolo takmer 3
000 ľudí z Čiech a Slovenska. Na tomto hudobnom festivale
vystúpila,
okrem
iných, aj vtedy azda
najpopulárnejšia
slovenská
hudobná
skupina Elán.
Dnes s úsmevom
spomíname,
že Trenčania ešte o
Pohode ani len nepočuli,
no mladí zo Stankoviec
mali odvahu ukázať im
cestu ...
Mladí vydávali svoj
časopis Čidlo. Prvé
číslo uzrelo svetlo sveta
28.08.1985.
Počas
troch
ročníkov vyšlo 32 čísel,
v redakčnej rade sa
vystriedalo
niekoľko
mladých ľudí a po celý
čas v nej vydržali Jozef Mojžiš a Dušan Pevný.
Čidlo bolo lákadlom nielen pre mládež, ale v rodinách bolo
populárne u všetkých generácií. V týchto novinách sa písalo
nielen o problémoch a skutkoch mladých ľudí v obci, ale boli
v ňom uvedené celé série článkov o histórii jednotlivých častí
dnešných Stankoviec alebo Trenčína, či o našich významných
rodákoch a udalostiach.

Okrúhle výročie, 25 rokov od svojho otvorenia, slávi v
tomto roku aj bývalý klub mladých - Nestor, ktorý bol situovaný
v dnešnom zborovom dome evanjelickej cirkvi v Malých
Stankovciach. V klube sa počas troch rokov fungovania
konala takmer každý víkend nejaká akcia či podujatie. Sláva
tohto klubu presahovala široké okolie Stankoviec. Okrem
pravidelných súťaží a večierkov mladých sa klub postaral aj o
kultúrne vyžitie občanov. A nielen Stankoviec. V časoch totality
boli v klube Nestor podujatia, ktoré nám závidela i Trenčianska
kultúrna obec.

6.

Za všetky udalosti v ňom treba hovoriť o besedách a
vystúpeniach takých osobností, ako boli herec Miloš Kopecký,
operná speváčka René Nachtigalová, herec Andrej Hryc,
zabávač Milan Markovič, skladateľ a herec Jaro Filip, športový
komentátor Gabo Zelenay, herci Štefan Skrúcaný a Paľo
Juráň, či ďalší.

O popularite tohto klubu hovorí za všetko fakt, že si v ňom
Milan Markovič vyskúšal v predpremiérach 4 predstavenia
svojho televízneho programu „Nevyzúvajte sa, prosím!“, či
klubový večer s hudobnou skupinou a vtedy Zlatým slávikom
– kapelou TEAM v čele s Paľom Haberom.
V klube sa nahrávali i tzv. live vysielania do vtedajšieho Rádia
Elán s moderátormi Julom Viršíkom a Ľubou Hargašovou.
Mladí v Stankovciach žili i inými aktivitami, či už to boli
brigády, turistika, výlety, súťaže. Usporiadali
niekoľko
koncertov hudobných skupín – Team, Tublatanka, Citron. Boli
roky, keď v Trenčíne a okolí poriadali tieto akcie iba mladí
z našej obce. Nezabudnuteľnými sú Silvestre v dobových
kostýmoch, kde sa niekoľkokrát stretli mladí a spoločne
oslavovali príchod Nového roka. O význame tejto akcie hovorí
aj fakt, že mládež Stankoviec bola v priamom vstupe živého
vysielania Slovenského rozhlasu počas Silvestrovskej oslavy,
kde ich navštívil moderátor Gabo Zelenay a robil priame
reportáže a rozhovory do vysielania.
Mladí ľudia chceli a organizovali, preslávili tým nielen obec,
ale najmä žili plnohodnotným životom, plnili si sny, prežívali
lásky a aj dnes sú veľkým príkladom pre nové generácie, aj
keď ich snahy už trošku zapadli prachom.
Dušan Pevný
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MEMORIÁL LADISLAVA MINÁRIKA

V obci Trenčianske Stankovce sa stal tradíciou futbalový turnaj starších žiakov Memoriál Ladislava Minárika. Tento turnaj je
venovaný pamiatke dlhoročného obetavého funkcionára a trénera
mladých futbalistov Trenčianskych Stankoviec Ladislava Minárika, ktorý náhle skonal v roku 1998 a v tomto roku sme si pripomenuli 14. výročie jeho úmrtia. Tohtoročný, už 9. ročník turnaja,
sa uskutočnil v sobotu 23.6.2012 v športovom areáli OŠK pri OC,
pričom všetky zápasy sa odohrali na ihrisku s umelou trávnatou
plochou, za početnej diváckej kulisy.
Turnaja sa zúčastnili družstvá: OŠK Trenčianske Stankovce
„A“, TJ Družstevník Záblatie, FK Horná Súča, Družstevník Selec
a OŠK Trenčianske Stankovce „B“. Po rozlosovaní sa hralo systémom každý s každým, hrací čas bol 2 x 10 minút a striedanie
hráčov počas zápasov sa uskutočňovalo hokejovým spôsobom
bez obmedzenia, aby si zahrali všetci zúčastnení hráči.
Výsledky zápasov:
Záblatie – Trenčianske Stankovce „B“
6:2
Trenčianske Stankovce „A“ – Selec
1:1
Horná Súča – Záblatie
3:0
Trenčianske Stankovce „B“ – Trenčianske Stankovce „A“ 1 : 7
Selec – Trenčianske Stankovce „B“
3:2
Trenčianske Stankovce „A“ – Horná Súča
4:0
Horná Súča – Selec
1:2
Záblatie – Trenčianske Stankovce „A“
0:3
Selec – Záblatie
3:2
Trenčianske Stankovce „B“ – Horná Súča
3:5
Konečné poradie:
1. OŠK Trenčianske Stankovce „A“ 4 3 1 0 15 : 2 10 bodov
2. Družstevník Selec
4 3 1 0 9 : 6 10 bodov
3. FK Horná Súča
4 2 0 2 9 : 9 6 bodov
4. TJ Družstevník Záblatie
4 1 0 3 8 : 11 3 body
5. OŠK Trenčianske Stankovce „B“ 4 0 0 4
8 : 21 0 bodov
Pre všetkých účastníkov futbalového turnaja usporiadateľ
zabezpečil pitný režim, jedlo a sladkosti.
Na vyhodnotení turnaja boli ocenené všetky zúčastnené
družstvá a to krásnymi pohármi, diplomami a sladkosťami. Ocenení boli aj jednotlivci: Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený
Marco Šťastný z TJ Družstevník Záblatie, najlepším strelcom sa
stal Jakub Kadák z OŠK Trenčianske Stankovce „B“, ktorý strelil
7 gólov a ako najlepší brankár bol vyhodnotený Jakub Fabián z
Družstevníka Selec.
Turnaj bol hodnotený ako veľmi úspešný, na čom majú nemalú
zásluhu vedenie OŠK Trenčianske Stankovce, celý organizačný štáb a všetci sponzori turnaja a tiež aj hlavní aktéri – hráči.
Pochvalu si zaslúžia aj rozhodcovia a to Roman Rožník a Matej
Hudec, ktorí s prehľadom rozhodovali všetky zápasy a podali
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kvalitný športový výkon. Výbor OŠK Trenčianske Stankovce je
odhodlaný pokračovať v tejto krásnej tradícii a už teraz sa tešíme
na jubilejný 10. ročník turnaja v roku 2013 a na zápolenia mladých
a talentovaných futbalistov.
Ing. Šmatlák Štefan

TURISTIKA
V druhú – celkom peknú – májovú sobotu
vykašľali sme sa doma všetci na robotu.
S ruksakom, v „botaskách“, v krátkom triku
Stankovským chotárom šli sme na turistiku.
Aby nám po ceste smutno nebolo
u starostky pri bránke dali sme prvé kolo:
po kalíšku, po kalíšku...
Cestou sme rozprávali kto si ako žije
na čo všetko máme už dnes alergie.
Na prach, na jablká, dokonca i na chlad
ešte že nie na prachy, na jablkovicu a na chlast
a preto po kalíšku, po kalíšku...
Nuž a takto veselo, v družnej debate,
zastavili sme sa u Slava Kadlečíka na chate.
Opiekli sme špekáčky, slaninku i chleba,
lebo doplniť kalórie – aj to je treba.
A pitný režim – po kalíšku, po kalíšku...
Po dobrej, vydarenej akcii
skončili sme všetci spolu v reštaurácii.
Nakoniec, tak teda, po takom dni „ťažkom“
zaspievali sme si pri harmonike s pánom Žiškom.
Dali sme pivko – a po kalíšku...
Kvapka potu a ani kalíšok nevyšli v ten deň nazmar
A tak o rok v „plnej poľnej“ – ahoj, servus, nazdar!
Pavol Múdry
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.04.2012 do 30.06.2012

Vitajte, naši najmladší
Daniel Drengubiak, č. 427
Adam Mojžiš, č. 39
Damián Zahumenský, č. 129
Stella Justusová, č. 693
Do stavu manželského vstúpili
Jindřich Kočí, Železná Ruda-ČR
a Miroslava Marcinátová, Tr. Stankovce
Róbert Rakovan,Veľké Bierovce
a Veronika Mojžišová,Tr. Stankovce
Milan Marušinec, Tr. Jastrabie
a Martina Máliková, Tr. Stankovce
Andrej Husár, Tr. Stankovce
a Ing. Martina Rédekyová,
Veľké Držkovce
Ludwig Junker, Rakúsko
a Oľga Chochlíková, Tr. Stankovce
Ing. Pavol Barčiak
a Mgr. Miroslava Urbánková, Tr. Stankovce
Mgr. Martin Markech
a Jana Matečná, Tr. Stankovce
Ing. Pavol Šutor, Košice
a Ing. Gabriela Bulková, Tr. Stankovce
Martin Koprivňanský
a Ing. Miriama Husárová, Tr. Stankovce
Daniel Kňažek, Tr. Teplice
a Adriana Repová, Tr. Stankovce
Gabriel Martiška, Trenčín
a Lenka Mináriková, Tr. Stankovce
... a ospravedlňujeme sa, zabudli sme
... dňa 13.08.2011 uzatvorili manželstvo
Žaneta Porubská, Tr Stankovce
a Michal Horník, Palárikovo
Blahoželáme a želáme
veľa šťastia!
Prisťahovali sa
Aneta Letková (dieťa) z Trenčína
Mária Teplanová z Tr. Teplíc
Mgr. Ondrej Peťkovský z Košece
Radka Křížková
+ dcérka Jessica Kubaščíková z Omšenia
Martin Kubín z Melčíc-Lieskové
Ľubica Dobiašová z Trenčína
Andrea Sýkorová + deti Abdullah,
Mariam a Dareen Alenzi z Trenčína
Odsťahovali sa
Martin Šmida a manželka Adriana
+ deti Martin a Emma
Ing. Jaroslav Kadlečík
Peter Haverda
Ranata Kováčová ml.
Eva Sládková + syn Matej
Bc. Jana Mináriková
Martina Marušincová r. Máliková
Dominika Durajová
Adriana Kňažeková r. Repová

RADOSTˇ S KNIHOU

Jana Žáčiková
Ing. Gabriela Šutorová r. Bulková
Navždy nás opustili ...
Milan Struška
vo veku 71 rokov
František Porubský
vo veku 64 rokov
Katarína Bučková
vo veku 90 rokov
Ján Dobiáš
vo veku 92 rokov
Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji!
JUBILANTI
90 rokov
Kristína Jašová
Pavlína Zahumenská
80 rokov
Božena Porubanová
Božena Hrušovská
Emília Tanáčová
Anna Mojžišová
75 rokov
Zuzana Ďurišová
Anna Berková
Anna Bočáková
70 rokov
Emília Svatíková
Mgr. Margita Klabníková
Bc. Marián Hrudka
Jaroslav Mojžiš
Marta Holičková
65 rokov
Ing. Karol Lauko
Alica Godálová
Božena Medvedíková
Ján Škúci
Mária Nagyová
Marta Janušková
Jozef Letko
60 rokov
Jana Škrhová
Jozef Urbánek
Mária Mináriková
MUDr. Milan Markech
Miroslav Šácha
Marianna Bočáková
Viera Sedláčková
Emília Petrášová
Dušan Bezunk
František Santa
Ing. Peter Palko

Do zhonu každodenného života nám prináša chvíle pokoja a radosti dobrá kniha. Práve
čas prázdnin a dovoleniek je vhodný na to, aby
sme vzali do rúk knihy, ktoré už dlhší čas ležia
na poličke. Alebo jednoducho zašli do kníhkupectva či knižnice a vybrali si niečo vhodné na
tieto chvíle.
Chcem vás, milí čitatelia, upozorniť na niektoré knihy, ktoré pribudli do našej knižnice, alebo ktoré ma oslovili. Osobne mám rada knihy o
človeku, o jeho pohnútkach. Ktoré zachytávajú
svet v jeho pomalom dozrievaní, niekedy aj s
nostalgickým nádychom. Kde sa to točí okolo
lásky i nevery, aj banálnych vecí, plné humoru
i absurdných situácií. Zobrazujú však každodenný život.
Nič však neodľahčí myseľ tak, ako kniha,
ktorá zaujme. A ja Vám želám chvíle plné
pokoja i radosti s dobrou knihou.
Do knižného fondu pribudli:
Pre dospelých:
A. Duval - PREČO BOLA NOC TAKÁ DLHÁ, A.
Lindnerová - JANA, T. Čuperková - NÁJDEM SI
ŤA V RÍME, P. Sorát - POULIČNÝ DIVIAK, Ch.
Paoliny - INHERITANCE, T. Keleová – Vasilková - NIKDY, HATRLO, I. Knill - ŽENA BEZ ČÍSLA, S. Wagnerová -ZÁHRADA POZEMSKÝCH
ROZKOŠÍ, P. Debnár - KRVAVÁ VÁŠEŇ, K.
Mišovičová - VRÁŤ MI MOJE SNY, E. Urbaníková - SUSHI V DUSHI, J. Lindseyová - PATRÍŠ
MNE, T. Keresztényiová - DONEVIDENIA.
Pre deti a mládež:
E. Rúčková - MOST KOLIBRÍKOV, OČISTNÝ
DEBAKEL, HROŠIE PRÍBEHY, DINOSAURY,
A. Goodmanová - EONA, G. Poole - AKADÉMIA
TEMNA.
Náučná literatúra:
SVETOVÉ DEJINY UMENIA, J. Záborský DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO....
Odporúčam:
J. Balabán - KUDY ŠEL ANDEL, ZEPTEJ SE
MÁMY, J. Mašínová - SKRYTÁ HVĚZDA,
Ch. JACQ - POMSTA BOHOV, R. Khoury - ZNAMENIE, F. Vargas - MUŽ S MODRÝMI KRUHMI,
V. Svátková - MOARA, o čom všetkom je láska.
....alebo knihy krížoviek. Jednoducho všetko,
čo Vám spríjemní zaslúženú dovolenku, voľné
chvíle.
PRÁZDNINOVÉ PODUJATIA V KNIŽNICI :
23., 24., 25., 26. júla 2012: 10,00-13,00 hod.
30., 31. júla a 1., 2., 3. augusta 2012:
10,00 -13,00 hod.

Jubilejný sobáš
Zlatý sobáš – 50 rokov spoločného života
Ján a Božena Jančových,
Tr. Stankovce 236
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!
Spracovala: Zemánková

Okrem aktivít v našej knižnici, plánujeme
pre deti návštevu knižnice a iných kultúrnych
zariadení v Trenčíne, hrad Beckov, turistické
vychádzky do okolia ....všetko podľa záujmu a
počtu detí.
Inak, rada prijmem pomoc rodičov či starších
detí. Ďakujem.
Bližšie informácie a prihlásenie detí: MBT 0908
285834
Na spoločné chvíle sa detí Vaša
Ľubica Mikulášová
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˘
SLÁVNOSTNÉ ZASTUPITELSTVO
15. JÚNA 2012 - PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
V najhlbších hĺbkach kdesi každý z nás
dedinu drahšiu nad ostatné nosí,
stráň, kde mihol sa detstva čas,
Tieň hranostaja v tráve rosy ...
Vážení spoluobčania, hostia, dámy a páni !
Úvodný verš vystihuje atmosféru, v ktorej sa stretávame v
týchto chvíl‘ach a určite sa budú v nej niesť aj zajtrajšie oslavy
našej obce. Dedinky, ktorá nám nielen prirástla k srdcu, ale je
naša rodná a hlavne milovaná.
Je mi cťou, privítať Vás pri nádhernej a významnej príležitosti.
800. Výročie prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze a 40. výročie zlúčenia obcí Rozvadze, Vel‘ké Stankovce, Malé Stankovce
a Sedličná, Je jubileum, ktoré nás oprávňuje, aby sme na chvíl‘u
zastali v uponáhl‘anom čase. Je to podnet na zamyslenie. Ako
sme žili pred stáročiami, aké sa na pôde obcí odohrali udalosti,
aké osobnosti tu žili ... čím všetkým sme prešli, aby sme zakotvili
v dnešnej súčasnosti.
Na minulosť našej obce hl‘adíme s pokorou a úctou. Ona má
v sebe totiž historické jadro pozostávajúce z udalostí, počinov,
dala nám osobnosti, ktoré si zasluhujú pozornosť nás všetkých.
Pretože národ, ktorý si svoje dejiny nepripomína, zákonite zabúda históriu. Netreba ju iba poznať, treba si ju aj vážiť. Môžeme ju
hodnotiť kladne či záporne, s rozvahou či idealisticky.
Prechádzka historiu starou 800 rokov prináša pocit nostalgie,
a zároveň vznešenosti. Táto história sa datuje od roku 1212 a
patrí obci Rozvadze. Naši predkovia nám vytvorili vzácne dedičstvo, ktoré dnes ožíva. Sú to osudy I‘udí, ich kultúra i premena.
Najistejším sprievodcom od dávnej minulosti až dodnes je snáď
rieka Váh, ktorej vody stáročia lemujú chotár Rozvádz. Tá je svedkom diania dávnej minulosti. Mnohé udalosti odniesla do dial‘ky,
mnohé však zachovala. Tie autori knihy „Prechádzka stáročiami“
zachytili do písomnej podoby. A tu si dovolím citovať autorov knihy,
Helenu Bočákovú a Slava Tomíka: „ Chodíš po známych miestach
a porovnávaš ako sa tá dedina zmenila na nepoznanie. Ideš okolo
Kríža do rozvadského chotára. Vieš, kde ste mali roličku, kam si
chodil s otcom a mamou, vieš kde boli aké jablká, kočacie hlavy,
biele slivky. Pozrieš po chotári a napriek tomu, že sa zmenil na
nepoznanie, vieš s istotou, že toto je ten strom, na ktorý si sa tak
často škriabal po dobré jablká. Alebo to už nie je on ...
Tak rýchle sa všetko mení. Tak rád by si nadvihol ten ťažký
závoj spomienok, ale niekedy je to vel‘mi obtiažne .... /koniec citátu/.
Tak ako plynie voda, plynú aj roky, mení sa charakter dediny,
prichádzajú nové a nové generácie.
Vývoj prináša so sebou zmeny, ktoré sa premietajú do novodobej histórie. Postupne sa mení okolie. zmierňujú sa spoločné
hranice, a tak Rozvadze spolu s dedinami Vel‘ké Stankovce, Malé
Stankovce a Sedličná splynuli v roku 1972 do jedného vel‘kého
celku s názvom Trenčianske Stankovce. Napriek tomu si každá
dedinka zachováva svoj charakter, zvyky i históriu, každá má svoju identitu. Tešme sa a spoločne si uctime dva významné medzníky, 800 rokov od l. písomnej zmienky o obci Rozvadze a 40 rokov
spoločnej obce Trenčianske Stankovce.
Dotknem sa niekol‘kými slovami predchádzajúcej 40 ročnej
histórie obce.
Na plenárnom zasadnutí MNV 17.dec.1971 bolo oficiálne rozhodnuté o zlúčení našich štyroch obcí v jednu obec s názvom
Trenčianske Stankovce, s počtom obyv. 2405. Predsedom MNV
bol zvolený Štefan Hladký. A v roku 1972 začala obec písať svoju

novodobú históriu. V roku 1973 sa stáva tajomníkom MNV náš
občan, Janko Záhumenský, ktorý žial‘ predčasne odišiel z našich
radov, iba vo veku 41 rokov /r.1987/.
V r.1975 sa po vol‘bách stáva predsedom MNV Ján Chrastina.
V období po zlúčení sa nezaostáva v nasadenom stavebnom tempe.
Vytvára sa nová bytová výstavba, budujú sa bytovky, chodníky, verejné osvetlenie, plynofikuje sa obec, stavia sa materská
škola, zabezpečujú sa služby pre obyvatel‘stvo. V tom čase sa
zlúčili i pol‘nohospodárske družstvá do spoločného PD INOVEC
Trenčianske Stankovce, kde pôsobil ako predseda dlhé roky Jozef
Holička st.
Nezaostávala ani činnost‘ organizácií ako Červený kríž,
Zbor pre občianske záležitosti, Pol‘ovnícke združenie, Zväz
drobnochovatel‘ov, Zväzarm, Telovýchovná jednota, Matica slovenská. Všetky prakticky fungujú dodnes. Osobitnú zmienku si
zaslúžia dobrovol‘ní hasiči, ktorí majú dnes viac ako 120 ročnú
históriu a divadlo s malými prestávkami pôsobí cez 100 rokov.
Športovci, osobitne futbalisti, oslavujú v tomto roku spoločné 40
ročné fungovanie.
Naši občania boli a sú aktívnymi darcami krvi. Mnohí získali
Jánskeho plaketu.
Občania sa zapájali do budovania obce v rámci akcii Z, to značí zadarmo. Napr. v roku 1979 odpracovali spolu 32 000 brigádnických hodin. Tak sa vybudovala“ materská škola, obecný úrad,
dom smútku, hasičská zbrojnica a obchody.
Mládež nezaostávala, vybudovala si úspešný klub NESTOR a
vydávala časopis Čidlo.
Rok 1990 sa stal medzníkom v štátnom usporiadaní. Bol rokom vzniku samosprávy.
Zanikli MNV, obec získala nové postavenie a na jej čelo sa
prvýkrát volífstarosta.
V tomto roku sa prvým starostom Obce Tr. Stankovce stal Ing.
Ivan Hrušovský. Hektické obdobie a zložitá finančná situácia nič
nemení na tom. že obec napreduje. Pokračuje sa v stavbe spoločenského domu, začína sa budovať kanalizácia. Obec podporuje
činnost‘ začínajúcich organizácií Sokol a Jednoty dôchodcov.
V roku 1998 nastupuje do funkcie starostu obce Mgr.Ladislav
Žiško, po ňom je poverený vykonávat‘ túto funkciu poslanec OZ
Dušan Pevný.
V decembri 2000 ie zvolená za starostku obce
Ing. Eva Beňovičová.
Obec mení svoj charakter, pol‘nohospodárstvu začína konkurovat‘ priemysel. Vyrastá „priemyselná zóna“,ktorá prináša nové
možnosti. Buduje sa areál Oddychového centra, rozširuje sa
kanalizačná sieť, úspešné sú menšie i väčšie projekty. Napriek
tomu nás čaká stále vel‘a práce.
Spoločne sa nám darí rozvíjať spoločenský, kultúrny i športový život v obci. Tešia nás výsledky našich detí v ZŠ, veď oni sú
našimi pokračovateľmi!
Život v obci pulzuje a to vďaka 40 ročnému súžitiu spoločných
Trenčianskych Stankoviec, ktoré sú dnes bez medzníkov a hraníc.
Vážení prítomní,
tieto dni patria i spomienke tým, ktorí zanechali svoje životy v
1. a 2. svetovej vojne a všetkým našim blízkym, ktorí nás predišli
do večnosti.
To najmenšie čo môžeme dnes, zajtra a potom každý deň
robiť, je pripomínať si, ako sme napredovali, rástli a čo treba robiť
ďalej. Nech sú dnešné dni nielen o historických listinách a strán-
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kach z kroník. Nech je to hlavne o našom bohatstve a múdrosti,
láske a porozumení, priatel‘stve, schopnosti milovať život, I‘udí a
dať zo seba to najlepšie, čo v nás je.
Záverom mi dovolte poďakovať všetkým občanom, organizáciám, súkromným spoločnostiam, ktorí prispeli k dôstojnému
priebehu našich osláv
Ing. Eva Beňovičová,
starostka obce
Trenčianske Stankovce,
15. 6. 2012

PIETNA SPOMIENKA
V predvečer osláv 4O. výročia vzniku obce Trenčianske
Stankovce a 8OO. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Rozvadze, bol inštalovaný pamätník na pamiatku rodákom
obe Rozvadze, padlým v I. a II. svetovej vojne. Na miestnom
cintoríne v Rozvadzoch sme sa stretli, aby sme sa poklonili
tým, ktorým nebolo súdené vrátiť sa domov. Ich telá spočinuli
nie v rodnej hrudi, ale spomienka na nich v nás žije. Tento ak
bol uznaním nás živých – mŕtvym. So želaním, aby generácie
nezabúdali. Aby sme sa vedeli i v uponáhľanom čase zastaviť,
popremýšľať nad hodnotou ľudského života, nad otázkou
prečo a kde sa berie zlo. A hlavne, aby sme vedeli, čo robiť,
aby sa už neopakovalo.
Nech pietna modlitba za nich večne znie a ich mená sa
ligocú v žiari našej vďaky.
Ľubica Mikulášová

POĎAKOVANIE
FS ROZVADŽAN ďakuje
vedeniu obce
cirkevným predstaviteľom
vedeniu ZŠ Lipského
sponzorom
spoločenským organizáciám
a všetkým obyvateľom Rozvádz a Trenčianskych Stankoviec, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze a 40. výročia založenia
spoločnej obce Trenčianske Stankovce
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POOHLIADNUTIE SA ZA OSLAVAMI
Oslavy 800-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci
Rozvadze a 40-teho výročia vzniku obce Trenčianske Stankovce,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 15. až 17. júna 2012, boli pre väčšinu
zúčastnených, či už občanov našej obce, susedných obcí alebo
rodákov žijúcich mimo rodiska, príjemným spestrením všedných
dní. Za naozaj krásneho počasia mali ľudia možnosť stretnúť sa so
svojimi známymi, priateľmi, s ktorými sa možno dlhé roky nevideli.
Zišli sa príslušníci rodín, roztratených po svete a spoločne mohli
prežiť vzácne chvíle stretnutia, spolupatričnosti, keď kdesi v hĺbke
nás spája čosi možno ani nevyslovené, ale predsa silné – puto k
našim koreňom. Aspoň na pár hodín sme sa vrátili do mladších
rokov, zaspomínali na svojich rodičov, starých rodičov, kamarátov,
prvé lásky.
Program osláv bol bohatý, každý si mohol vybrať. Niekto
si jednoducho užíval teplé slnečné lúče pri dobrom guláši a
výborných koláčoch miestnych gazdiniek. Ten rozmanitý sortiment
zákuskov, koláčov a slaného pečiva, ktoré nám pripravili a ktoré
sme mohli obdivovať a ochutnať, by určite chcela mať vo svojej
ponuke každá cukráreň.
Pre tých, ktorí si chceli zaspomínať, spoznať našu obec ako
žila v minulosti, dozvedieť sa niečo z jej histórie i súčasného
života, bola pripravená vernisáž. V nej bolo možné pozrieť si
kópiu darovacej listiny kráľa Ondreja II. z roku 1212, maketu
znázorňujúcu obec Rozvadze v roku 1828, ktorú vytvoril p.
učiteľ Kišac na základe máp z bytčianskeho štátneho archívu.
Nachádzali sa tu ďalšie artefakty, ako ev. a. v. biblia z polovice 18.
storočia, pečatidlo richtára, mnohé písomnosti z prelomu 19. a 20.
storočia, obnovený rozvadzský obecný znak a hlavne množstvo
fotografií zobrazujúcich ľudí aj život v Rozvadzoch. Vo fotoknihe
„Rozvadzské rodiny“ si mohli súčasníci vyhľadať svoj rodokmeň a
fotografie svojich predkov i ľudí žijúcich doposiaľ v obci. Pri vstupe
do miestnosti Mgr. Art Jana Zaujecová nainštalovala sedliacku
izbu s ukážkami krojov, výšiviek a potrieb v domácnosti. Vernisáž
spestrili obrazy akademickej maliarky Mgr. Zuzany Bobovskej –
Boškovej pod tematickým názvom „Obrazy spod Inovca“ a obrazy
talentovaného mladého umelca Ivana Janču ml. z Rozvádz.
Fotografie Gabriela Mojžiša z Malých Stankoviec nám zasa
ukázali prírodu z nášho okolia, ako sme si ju možno ešte nevšimli.
Nadšenci genealógie mali možnosť obdivovať rodokmeň rodiny
Sedláčkovej a presvedčiť sa, ako je možné na malom priestore
prehľadne zmapovať svoje korene až do niekoľkých generácií.
Vestibul patril prehliadke našich najmenších z MŠ, zo ZŠ Jána
Lipského a vernisáž dotvárala výstava fotografií patriacich 40–
temu výročiu zlúčenia obcí. Motív zlúčenia štyroch samostatných
obcí obsahovala i výzdoba hlavnej sály, kde žiaci ZŠ nakreslili to,
čo ich najviac zaujalo v jednotlivých miestnych častiach. Malá časť
vernisáže patrila i krátkej histórii FS Rozvadžan, ktorého vznik
a doterajšie pôsobenie bolo zamerané práve na tu spomínané
oslavy.
A tak pokiaľ väčšina ľudí prítomných na oslavách si užívala
chvíle oddychu, pre inú skupinu ľudí boli tieto tri dni vyvrcholením
ich niekoľkoročného úsilia. Asi iba ten, kto už podobnú kultúrnu
udalosť organizoval vie, koľko hodín tvrdej práce je potrebných na
zvládnutie takejto akcie.
Ako určitú predprípravu obce a ľudí na samotné oslavy bolo
vydanie knihy „Rozvadze – 800 rokov“ s podtitulom „Prechádzka
stáročiami“. Knihu sa podarilo vydať tlačou už v decembri 2011,
takže ľudia zaujímajúci sa o históriu sa mohli už v predstihu
dozvedieť veľa zaujímavých informácií o našej obci. Písanie
samotnej knihy so zabezpečovaním a hľadaním materiálu z
archívov, múzeí, knižníc, kroník a súkromných písomností ľudí
trvalo 7 rokov. Autorom knihy Helene Bočákovej a Slávovi Tomíkovi
nezištne pomáhalo pri tejto práci veľa ľudí a hlavne vďaka nim sa

vydanie knihy podarilo. Súdiac podľa ohlasu, s akým ľudia knihu
prijali je vidieť, že „duch miesta – génius loci“ medzi nami žije a
ľudia sa zaujímajú o históriu svojej obce a blízkeho okolia.
Podobným „prvovýstupom“ ako kniha bolo založenie
folklórneho súboru v našej obci. Ten bol založený 20. februára
2010 pod názvom „Rozvadžan“. Hlavnú zásluhu na jeho vzniku
má Ing. Vendelín Sedláček. Vedúcou súboru sa stala Alena
Mináriková a réžiou bola poverená Helena Bočáková. Súbor
mal v jeho počiatkoch 40 členov. V roku 2010 sa súbor zišiel na
nácvikoch 18-krát, v ďalšom roku 32-krát už za účasti 30-tich
stálych členov. Svoj program zamerali na oživenie starodávnych
zvykov pod názvom „Rok na dedine“. Súbor nacvičil v spolupráci
s Jarkou Kohútovou štyri scenáre: Fašiangy, Ďura, Máj a Dožinky.
Ľudovú hudbu tvoria Ľubomír Šišovský, Miroslav Pecháček a
Dominik Minárik. V roku 2012 sa členovia súboru zišli 23-krát a
predviedli aj niekoľko verejných vystúpení: pri pochovávaní basy,
pri stavaní mája, na folklórnom festivale seniorov v Krivosúd –
Bodovke a v Domove dôchodcov v Novom Meste nad Váhom.
„Rok na dedine“, ktorý FS Rozvadžan predviedol v plnej kráse
16. júna 2012 v rámci osláv, nenechal ľahostajným nikoho v
preplnenej sále KD. Krása krojov, našich ľudových piesní, zvykov
a nadšenie členov súboru sa veľmi rýchle preniesli do hľadiska.
V nejedných očiach sa zaleskli slzy. Obecenstvo ocenilo ich
vystúpenie dvojitým „standing ovation“.
Ďalšou aktivitou rozvadžanov pri príprave výročia bolo
zriadenie expozície sedliackeho domu. K vytvoreniu expozície
boli využité tri miestnosti domu č. 442 v Rozvadzoch a časť dvora
(pôvodný majiteľ Štefan Tomík, terajší Slávo Tomík). V priebehu
jarných mesiacov tohto roku boli tieto priestory zrekonštruované
svojpomocne s prispením viacerých rozvadžanov a stankovčanov,
no hlavne vďaka Dušanovi Pevnému a pracovníkom jeho firmy.
Ako sa blížil termín osláv, stupňovalo sa i pracovné nasadenie,
miestne ženy v priebehu jedného dňa dokázali vyčistiť všetky
priestory. Ale po naznášaní materiálu: dobového nábytku, doplnkov,
odevov, výšiviek a iných vecí na zariadenie miestností, stál človek
v rozpakoch nad takým množstvom vecí naukladaných bez ladu a
skladu. O to väčší bol potom konečný dojem z toho, čo aranžérka
p. Darina Bočáková s prispením našich žien dokázali. Pri vstupe
do izby, kuchyne i komory sa človek náhle ocitne o desiatky rokov
späť, v čase našich starých rodičov a ich skromného ale krásneho
bývania.
Takpovediac v predvečer osláv bola na cintoríne v Rozvadzoch
malá slávnosť, ktorou si miestni obyvatelia a predstavenstvo obce
Trenčianske Stankovce so starostkou Ing. Evou Beňovičovou
pripomenuli a uctili rodákov padlých v I. a II. svetovej vojne.
Skromný pamätník, ktorý sa podarilo umiestniť v priebehu
mesiaca máj s pomocou pracovníkov OPS a jeho vedúceho p.
Jána Husára na dôstojnom mieste, nám bude pripomínať tých,
ktorí sú pochovaní v ďalekej cudzine, hoci ich srdcia patrili rodnej
zemi.
Ďalej by sa dalo písať o aktivitách, ktorými obyvatelia Rozvádz
spestrili oslavy. Napríklad o filme zo života Rozvadžanov v 60-tych
a 70-tych rokoch minulého storočia, ktorý bol premietnutý v piatok
na slávnostnom obecnom zastupiteľstve. Krátke úseky filmov
natočil svojou kamerou na 8 mm film Jozef Pevný. O spracovanie
do digitálnej formy, „nastrihanie“ a komentár k filmu sa zaslúžil
jeho syn Dušan Pevný a Ing. Vendelín Sedláček. Prítomní si mohli
pozrieť naozaj zaujímavé zábery z povodní v Rozvadzoch a krátke
„šoty“ zo života miestnych ľudí.
Ťažko je zhodnotiť všetky tieto i ďalšie nespomenuté aktivity
rozvadžanov, ktorými prispeli k 800-tému výročiu prvej zmienky
o svojej obci, ale znova bolo potvrdené to už viackrát osvedčené
pravidlo, že ak sa nejaká práca robí s pokorou a vloží sa do nej
kus srdca, určite sa vydarí. Bolo úžasné vidieť ako táto činnosť

OSLAVY 800. VÝRO ČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ROZVADZE
A 40. VÝRO ČIA ZALOŽENIA SPOLO ČNEJ OBCE TREN ČIANSKE STANKOVCE
zjednotila ľudí v dedine. To, čo kedysi bola samozrejmosť, akoby
sa v poslednej dobe z nášho života vytrácalo. No teraz bolo
spolupatričnosť a ochotu ľudí v dedine cítiť snáď hmatateľne.
Určite nie všetko vyšlo tak, ako to bolo naplánované, ale
dôležitý je konečný výsledok. Dúfame, že ste sa pri slávnosti
zabávali aspoň tak, ako sme sa bavili my. Nielen v slávnostnom
sprievode dedinou, do ktorého sa zapojili snáď celé Rozvadze,
keď toľko krásnych krojovaných ľudí naša obec nevidela snáď
niekoľko desaťročí. Ale i pri samotných oslavách, lebo pre nás
boli zavŕšením niekoľkoročnej práce a odmenou nám bola
Vaša spokojnosť, úsmevy, potlesk, ocenenie, stisky rúk a slzy v
očiach.
Na záver zostáva tá najťažšia ale najkrajšia vec.
Poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a
podielom prispeli k tejto udalosti. Nie je možné ich vymenovať
všetkých, aby sme niekoho nevynechali, ale za nás
všetkých Vám od srdca ĎAKUJEME a PÁN BOH ZAPLAŤ.
Prípravný výbor osláv - Rozvadze

PS šéfredaktorky:
Nie je výročie ako výročie a oslavy ako oslavy. Niektoré výročia
uplynú a iba málokto si na ne spomenie, iné sú oslavované v rôznom
rozsahu. Tohtoročné 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Rozvadze a 40. výročie zlúčenia obcí Sedličná, Malé Stankovce,
Rozvadze a Veľké Stankovce do spoločnej obce Trenčianske
Stankovce boli oslávené v takom rozsahu a na takej úrovni, akú
naše obce asi ešte nezažili. Vďaka za to patrí obci, všetkým
organizátorom ale predovšetkým Rozvadžanom. Ich aktivizácia,
angažovanosť, nápaditosť a obetavosť boli hybnou silou, ktorá
posúvala prípravy od ich začiatku až po veľmi úspešnú realizáciu.
Preto im na tomto mieste vyslovujeme VEĽKÉ ĎAKUJEM. Každý
úspech však nielen teší, ale aj zaväzuje. Veríme, že aktivity
oslavami neskončili a že folklórny súbor Rozvadžan bude v svojej
činnosti pokračovať a jeho vystúpenia sa stanú trvalou súčasťou
kultúrneho života v našej obci a tiež aj mimo nej.
O. Š.

