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ZATMENIE NAD SAMOSPRÁVOU?
V poslednej dobe v médiách i v spoločnosti rezonuje téma samosprávy.
Základy princípov samosprávy sa začali budovať pred viac ako 20 rokmi. Dnes,
keď má fungovať stabilita a rokmi formované podmienky majú vytvárať istejší a
kvalitnejší život pre občana, stáva sa samospráva terčom útokov zo strany štátu a
médií a začína sa občanovi vzďaľovať. Vy to zatiaľ tak asi nevnímate, ale skutočnosť je viac ako vážna, samosprávny systém sa otriasa v základoch.
Z uvedených dôvodov sa uskutočnilo dňa 17.10.2011 mimoriadne Valné zhromaždenie Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Trenčianskych Stankovciach a 24.10.2011 v Bratislave mimoriadny 22. snem Združenia
miest a obcí Slovenska. V dnešnej dobe politickej destability môžeme len dúfať, že
sa podarí samosprávu zachovať v prospech občana i celej spoločnosti.

EUROFONDY
Prostriedky z eurofondov možno hodnotiť dvoma pohľadmi. Prispievajú k rozvoju obcí a miest, napomáhajú ich dynamickému rastu. Prinášajú so sebou aj
riziká. Príprava projektov vzhľadom na často sa meniace pravidlá je náročná a
zdĺhavá a v konečnom dôsledku nefunguje platobná disciplína, čím sa obce a
mestá dostávajú do zložitých finančných situácií. V konečnom dôsledku musíme
hodnotiť výsledný efekt.

REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY
OBCE TRENCIANSKE
STANKOVCE
ˇ
V poslednom období sa v našej obci rozbehla realizácia nášho druhého úspešného projektu pod názvom Regenerácia centrálnej zóny Obce Trenčianske
Stankovce. Projekt je financovaný 85% z prostriedkov Európskej únie, 10% z
rozpočtu štátu a 5% sa podieľa na financovaní obec. V súvislosti s realizáciou
tohto projektu sa vynára množstvo Vašich otázok spojených predovšetkým s tým,
prečo sa robí práve tam a to, lebo sa Vám realizácia niektorých častí projektu
nezdá byť najpotrebnejšia. Množstvo otázok smeruje k chodníkom a ich umiestneniu. Mnohé Vaše otázky sú na mieste a majú svoje opodstatnenie.
Preto dovoľte pár slov na vysvetlenie: Keď bola vyhlásená výzva, náš projekt
bol zameraný predovšetkým na zlepšenie životného prostredia a bývania obyvateľov našej obce - na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov. A to v tej časti, kde sú
vybudované kompletne všetky inžinierske siete, vrátane kanalizácie. Podmienkou
výzvy Regionálneho operačného programu ROP - 4.1a - 2009/01 bola regenerácia centra obce, so splnením minimálne piatich podmienok súvisiacich s miestami, kde sa stretáva väčší počet ľudí (škola, kostoly, spoločenský dom...). Jednou
z nich boli miestne komunikácie a chodníky. Aby sme však naplnili všetkých päť
a mohli byť úspešní žiadatelia, museli sme splniť ešte ďalšie štyri. Regenerovať
zeleň v obci – park, vybudovať chodníky nielen popri miestnych komunikáciách
ale aj tie, ktoré vedú do centra obce. Ďalej tam boli zahrnuté lávky a autobusové
zastávky. Splniť v našej obci všetkých päť podmienok výzvy nebolo jednoduché,
nakoľko naša obec pozostáva zo štyroch pôvodne samostatných častí, kde boli v
minulosti vytvorené prirodzeným vývojom ich centrá. Dnes je centrum celej obce
v okolí Spoločenského domu, Obecného úradu, prípadne školy.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že v miestach, kde sa rekonštrukcia v rámci
realizovaného projektu uskutoční, ocenia naši obyvatelia vyššiu kvalitu bývania a
oddychu.
Ďalšie požiadavky Vás, našich občanov, na zlepšenie bývania a životného
prostredia sú predmetom rokovaní Obecného zastupiteľstva, rozpočtu obce, či
možných ďalších výziev v rámci fondov Európskej únie.
S úctou
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce

OSLOVENIE OBČANOV PREDSEDOM
ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
JOZEFOM DVONČOM
Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou
samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je
preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš
dôstojný život.
Na mestá a obce bolo postupne presunuté
množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú
s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na
ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť,
poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev,
ale aj správa a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb sa žiadajú nemalé
financie. Od roku 2004 platí nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé
od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných
kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň
majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú
domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní Vami volení
poslanci prihliadajú na potreby svojho mesta alebo
obce, ale aj na Vaše reálne možnosti ich zaplatiť.
Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb
alebo investičných činností.
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci
ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne menej financií a zároveň samosprávy budú nútené
zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu
obyvateľov ani podnikateľov. Chceme, aby zostal
zachovaný súčasný model financovania, naviazaný
na jednu daň – daň z príjmu fyzických osôb, ktorej
výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi
mestá, obce a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest
a obcí. Odmietame postup vlády šetriť spôsobom,
že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich
obyvatelia z daní, ktoré zaplatili. Preto Združenie
miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95 %
samospráv zvolila túto formu a informuje občanov,
že zásadne nesúhlasí s fiškálnym experimentom
na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase
finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne varujeme a
upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv
môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy ale
paralyzovať aj základné funkcie, úlohy a služby, ktoré
mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč, v.r.

Z RO K OV AN I A OZ
Zo zasadnutia OZ dňa 14.09.2011
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom OZ 24.06.2011.
- Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu fyzickej a dokladovej inventúry majetku obce za rok 2011.
- Spolufinancovanie projektu „Posilnenie separovaného zberu
odpadov“.
- Za predsedu finančnej komisie Ing. Jozefa Kadáka.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011.
- Zriadenie vecného bremena pre povinného, Obec Trenčianske
Stankovce a pre oprávneného, Agrel s.r.o. Palackého 6403,
Trenčín.
- Zriadenie vecných bremien v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecných bremien pre povinného: Obec Trenčianske
Stankovce a pre oprávneného, ZsE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
- Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond, Bratislava na
prechod pozemku parc. E-KN č. 9003/1.
- Cenu 15 €//m2 za majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
pod miestnou komunikáciou v k. ú. Veľké Stankovce, ( Oriešky)
s vlastníkmi.
- Odkúpenie pozemku parc. E-KN č. 1508/200 orná pôda o výmere
69 m2 – k.ú. Veľké Stankovce.
- Rozpočtové opatrenie č. 6 a 7.
- Prenájom pôdy od p. Rudolfa Krčmárika.
- Úpravu dodatku č. 1 k VZN 1/2008.
- Komisiu pre verejnú súťaž na vykurovanie Zdravotného strediska: Ing. Martin Kudla PhD, Ing. Jozef Kadák, Ing. Matúš Beták.
OZ berie na vedomie
- Správu o výsledku hospodárenia obce za obdobie 1-7/2011.
- Správu o výsledkoch vykonaných kontrol obdobie marec až júl
2011.
- Vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie Ing. Martina
Kudlu PhD.
OZ odročuje
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o pravidlách času pre
daja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce.
- Kúpu motorového vozidla pre Obec Trenčianske Stankovce.
- Majetkovo právne vysporiadanie pozemku parc. C-KN č. 1507/97.

Úľava alebo celkové odpustenie poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v našej obci pre rok 2012
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 a
jeho dodatku 1/2010 si môžu občania uplatniť :
20 %- nú úľavu z poplatku za komunálny odpad. Týka sa to
všetkých občanov - držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Tlačivo si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade, ku ktorému treba priložiť fotokópiu preukazu a podať na Obecný úrad do 31. januára
2012.
Úľava poskytnutá občanom v roku 2011 platí aj v roku 2012.
Doklady prinesú len tí, ktorí získali preukaz v priebehu roka
2011.
O odpustenie poplatku sa môže uchádzať občan, ktorí študuje
alebo pracuje mimo našu obec a má prechodný pobyt v mieste
štúdia alebo pracoviska. Ku žiadosti, ktorú si vyzdvihne na Obecnom úrade je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy, prípadne potvrdenie o prechodnom pobyte alebo pracovnú zmluvu.
Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podať tiež do 31. januára 2012. V opačnom prípade nárok na úľavu alebo odpustenie
poplatku zaniká.
Dane a poplatky - praktické rady a informácie
Daň z nehnuteľností - Výnos daní z nehnuteľnosti je v súlade
so zákonom NR SR o štátnom rozpočte príjmom správcu dane, v
tomto prípade obec Trenčianske Stankovce. Obec daň spravuje,
ponecháva si celý výnos a zároveň má právo a povinnosť určovať
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- Odkúpenie elektrotechnických a bytových zariadení a to sauny
a príslušenstva umiestnených v Oddychovom centre Trenčianske
Stankovce.
Na vedomie:
- Žiadosť RNDr. Slávky Mojžišovej o odstúpenie z funkcie členky
komisie ŽP.
- Vyjadrenie Mgr. Marcela Ondrišku k ÚPN.
- Vyjadrenie Ing. Ľubice Kolkovej k predkladaniu správy audítora.
- Prešetrenie majetko - právnych vzťahov p. Štefana Breznického.
- Žiadosť občanov k. ú. Malé Stankovce – (Pod lipami) o vybudovanie kanalizácie.
- Žiadosť MUDr. Hrádockej, MUDr. Gulíkovej, MUDr. Markechovej,
MUDr. Mikušovej ohľadne kúrenia v budove Zdravotného strediska.
OZ odstupuje
- Žiadosť Ing. Dáši Minárikovej o sponzorstvo do kompetencie
Obce Trenčianske Stankovce.
Zo zasadnutia OZ dňa 30.9.2011
OZ schvaľuje
- Výpoveď zo Zmluvy o zriadení Spoločného obec. úradu v Trenčíne
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné
prostredie
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) Celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 879 963,74 EUR,
d) Spolufinancovanie projektu žiadateľom, obcou Trenčianske Stankovce vo výške 5 % z vlastných zdrojov.
- Úhradu za prenájom pozemku parc.č.314/6 k.ú. Malé Stankovce,
vo výške O,3O €/m2/rok .
a) Odkúpenie elektrotechnických a bytových zariadení a to sauny a
príslušenstva umiestnených v Oddychovom centre Trenčianske Stankovce
b) Bezplatný prenájom priestorov sauny v budove OC, po dobu 12
mesiacov spoločnosti STLF s.r.o , Hodžova 23, Trenčín
OZ odročuje
- Majetko-právne vysporiadanie časti pozemku Parku J. Lipského /
časť pre chodník/
- Riešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov Obce Trenčianske Stankovce s PD Inovec Trenčianske Stankovce
OZ ruší
uznesenie č. 81/2011 z dôvodu zmeny v rozpočtovej časti projektu

každoročne sadzby dane, platné pre svoje územie formou vyhlásenia všeobecne záväzného nariadenia.
Touto cestou upozorňujeme občanov, že fyzická aj právnická
osoba je povinná oznámiť správcovi dane každú zmenu vo vlastníctve nehnuteľnosti / predaj, kúpa, darovanie, prevod, dedičstvo,
stavebné úpravy a pod./ Tieto zmeny je občan povinný nahlásiť
na Obecný úrad vždy do 31. januára príslušného roka.
Evidencia psov - Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce je
každý majiteľ psa povinný prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov,
za ktorého sa platí poplatok. Pracovníčka OcÚ vyplní evidenčný
list a občan dostane známku pre psa. Tento úkon sa vybaví na
počkanie a bez poplatku . Občan je povinný ohlásiť akúkoľvek
zmenu o vlastníctve psa.
Užívanie verejných priestranstiev - Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce môže každý občan a podnikateľ, užívať verejné
priestranstvo, len so súhlasom OBCE. Či sa jedná o parkovanie
vozidiel, alebo uloženie stavebného alebo iného materiálu.
Zuzanna Tanáčová
POĎAKOVANIE SPOLUOBČANOM
Vážení spoluobčania, celoslovenský problém automobilovej
premávky a s tým spojený problém parkovania neobišiel ani
našu obec Trenčianske Stankovce. Miestna komunikácia v
niektorých častiach našej obce je preťažená nielen prejazdom
cez obec, veľký problém nastáva i pri parkovaní automobilov.
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V rodinách deti dospievajú a auto, v minulosti rodinný klenot a
zriedkavý jav, je dnes samozrejmosťou, v niektorých prípadoch
pracovným nástrojom, alebo nutným dopravným prostriedkom do
zamestnania. V minulosti, keď sa projektovali ulice, nik nerátal
s takýmto nárastom motorizmu v obci. Keďže sa blíži zimné
obdobie, ktorého sa dotýka problematika odhŕňania snehu a inej
povrchovej úpravy miestnych komunikácií, vzniká veľký problém
pre vodiča odhŕňajúceho stroja bezpečne očistiť cestu tak, aby
nepoškodil parkujúce automobily. Dôsledkom toho sú neodhrnuté
úseky, ba dokonca celé ulice, ktoré vodič radšej priamo obíde.
V tejto súvislosti chcem touto cestou poďakovať občanom,
ktorí tento problém vyriešili sami bez toho, aby sa muselo
obecné zastupiteľstvo uvedenou problematikou zaoberať a
riešiť spomínaný problém, či už napomenutím alebo dokonca
vyberaním poplatku za celoročné parkovanie na miestnej
komunikácii. Títo iniciatívni občania, namiesto čakania na zásah
od obce, parkujú svoje dopravné prostriedky vo svojich garážach,

TAK VITAJTE!
Takýmito milý slovami ma víta
čiperná 92-ročná babička, Katarína Sýkorová z časti obce Sedličná.
Viem, že ma nevie zaradiť, kam patrím, preto je zvedavá. Patrí k najstarším občanom v Trenčianskych Stankovciach. Na svoj život sa nesťažuje,
hoci už v 40-tich rokoch ovdovela
a starala sa sama o dve deti. Na
sklonku života si rada prečíta katolícke noviny, počká na pána farára či
susedku, ktorá jej donesie ružencovú ceduľku. Vie, že ju navštívi pani
doktorka a každý deň k nej príde
syn Rudo z Trenč. Turnej. Ozve sa
aj dcéra z Kanady. Už teraz sa nevie
dočkať vnučky s pravnukom spoza
veľkej mláky, ktorí k nej prídu tento
mesiac. Ešte si porobí okolo seba
čo treba, navarí, čo jej chutí a keď
nie, dá sliepočkám alebo kocúrikovi.
Vraví síce, že nie je čo chváliť v starobe, ale má to šťastie, že má okolo
seba príbuzných a ľudí, ktorý na ňu
stále myslia. Krásne tohoročné výnimočné teplé obdobie jesene nás núti
bilancovať a zamýšľať sa nad starnutím.
Október je mesiacom úcty k starším ľudom, veď máme od nich čerpať energiu, silu, pokoru do ďalších
rokov. Aj keď sa tomu bránime, už
sme ukrátení o výraznejšiu nádielku
denného svetla a tma začína mať v
tomto ročnom období viditeľnú prevahu. Doprajme si preto aspoň príjemné chvíle strávené s našimi starkými,
hoci aj pri šálke horúceho čaju.
Tak ešte raz: Vitajte! a nehanbite sa, ak Vás vaši starkí takto vítajú.
Pretože nik z nás nevie dokedy.

na svojom pozemku pred garážou, ba dokonca si často krát
vytvárajú vlastné parkovacie miesta vo svojich predzáhradkách.
Na riešenie kolíznych situácii možno stačí ešte menej, veď dobrí
susedia vždy dokážu nájsť spoločnú reč a parkovať v noci svoje
vozidlá napríklad na jednej strane cesty.
Ďakujem Vám, ohľaduplní motoristi.
Chcem poďakovať aj Vám, občania, ktorí vykurujete svoje
príbytky tuhým palivom a nepoužívate na vykurovanie plasty a
rôzne časti oblečenia a teda aj z ohľaduplnosti k nám ostatným
neznečisťujete naše ovzdušie. Zároveň tým umožňujete, aby
Vaši susedia zdravo vetrali svoje príbytky. Iba pripomínam, že
sa v našej obci pravidelne vykonáva separovaný zber odpadkov,
ktorého cieľom je jeho ekologická, zdraviu a okoliu neškodlivá
likvidácia. Ešte raz ďakujem.
Občan a poslanec OZ
Bc. Ivan Poruban

TURISTICKÝ VÝLET K JASKYNI PUSTOVNÍKA FERKA
ROZVADSKÉHO
V sobotu 18. júna 2011 sa uskutočnil nultý ročník turistického pochodu k jaskyni
pustovníka Ferka Rozvadského na úpätí Inovca, ktorí zorganizovali členovia folklórneho
súboru z Rozvádz.
Rozvadžania nezabudli na svojho rodáka. V tento deň sa skupinka z nich a ich
priateľov zúčastnila malej slávnosti pri pustovníkovej jaskyni, ktorú slúžil kňaz Juraj
Sedláček. Za zvukov Ferkovej obľúbenej piesne „Ó Mária, pozri na mňa ...“, si v lone
krásnej prírody pripomenuli jeho ťažký život, ktorý vo svojej knihe „Pustovník na Inovci“
opísal i Jozef Branecký. Zeman František Rozvadský sa utiahol na toto odľahlé miesto,
obliekol si pustovnícky habit a obetoval svoj mladý život Bohu ako náhradu za nechtiac
zapríčinenú smrť svojej milej. Tu žil na prelome 17. a 18. storočia a podľa legendy
skalami zasypaná jaskyňa skrýva jeho telesné pozostatky.
Prítomní vzdali úctu jeho obetavému životu a týmto zároveň dodali pochodu aj
duchovný rozmer. Turisti absolvovali trasu zo Selca na chatu pod Inovcom, k neďalekej
jaskyni a odtiaľ cez selecké, stankovské a rozvadzské lúky a hory na chatu v lokalite
Kútne. Tam ich čakal chutný guláš a občerstvenie. A po krátkom odpočinku aj nácvik
programu „Rok na dedine v Rozvadzoch“, keďže väčšina účastníkov pochodu je
zároveň členmi miestneho folklórneho súboru. Toto pásmo ľudových zvykov a piesní
pripravujú pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze,
ktoré sa budú konať v roku 2012. Na dôkaz toho, že majú síl na rozdávanie, v dobrej
nálade, pri speve a tanci trávili čas až do sklonku dňa. Náladu prítomným nepokazil ani
dážď, ktorý sa navečer spustil.
Dúfame, že na budúci rok sa k nám pridajú aj ďalší priaznivci turistiky, pekných
pesničiek, histórie a vôbec všetkého, čo robí náš život krajším a plnším.
S. T.

Za rozhovor ďakuje A.N.
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3.

ˇ E ˇS KOLY
5 5 . VÝ RO CI
14. októbra 2011 sme si pripomenuli 55. výročie založenia plnoorganizovanej základnej školy v našej obci a 31. výročie materskej školy.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v škole množstvo aktivít, ktoré vyvrcholili oficiálnymi oslavami, za účasti vzácnych hostí, najmä z radov
bývalých učiteľov a zamestnancov. Veľmi nás potešila návšteva pani učiteľky Eugénie Dudášovej pani učiteľky Emílie Tanáčovej, ktoré
boli v učiteľskom zbore pri založení školy v roku 1956.

Pripomeňme si spolu najvýznamnejšie udalosti školy a jej
súčasnú podobu po 55 rokoch:
Významné medzníky
1956 - otvorenie školy s názvom Osemročná stredná škola
1961 - škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu
1967 - odhalenie pamätnej tabule učiteľovi a národnému buditeľovi Michalovi Kiššovi
1980 - premenovanie školy na Základnú školu s osemročnou
školskou dochádzkou
1992 - realizácia projektu Zelená škola
1993 - zaradenie do siete Škôl podporujúcich zdravie
1997 - škola s právnou subjektivitou
2001 - prepožičanie čestného názvu školy po Jánovi Lipskom
2004 - škola zlúčená s materskou školou
2010 - celková rekonštrukcia školy
Súčasnosť školy
V súčasnosti navštevuje základnú školu 361 žiakov. Pôsobí v nej
31 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov. Školský
vzdelávací program má názov LIPA, ktorý obsahuje začiatočné
písmená základných prvkov filozofie vzdelávania v našej škole:
Ľudskosť, Invencia, Partnerstvo, Aktivita.
Projekty
ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE, COMENIUS, INFOVEK,
DIGITÁLNI ŠTÚROVCI, OTVORENÁ ŠKOLA – INFOVEK,
OTVORENÁ ŠKOLA – OBLASŤ ŠPORTU, JAZYKOVÉ
LABORATÓRIÁ, ZDRAVIE V ŠKOLÁCH, ŠKOLY PRE
BUDÚCNOSŤ, DAJ SI VODU Z VODOVODU, SPRÁVAJ SA
NORMÁLNE, SME V ŠKOLE - DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Vybavenie školy
Za posledných 5 rokov škola prešla výraznou modernizáciou aj v
oblasti vybavenia modernou interaktívnou didaktickou technikou.
Zriadili sme nové odborné učebne:
- učebňa PC
- jazykové laboratórium
- učebňa chémie a fyziky
- učebňa biológie
- učebňa geografie
- učebňa cudzích jazykov
Žiaci a zamestnanci školy majú celkovo k dispozícii:
40 stolových počítačov
28 notebookov
10 interaktívnych tabúľ
6 dataprojektorov
1 vizualizér
3 skenery
1 digitálnu videokameru
3 digitálne fotoaparáty
2 multifunkčné zariadenia
6 tlačiarní
2 videorekordéry

4.

MATERSKÁ ŠKOLA
Od roku 2004 je súčasťou školy aj materská škola. V súčasnosti
navštevuje materskú školu 91 detí v 4 triedach. Pôsobí v nej 8
pedagogických a 2 nepedagogickí zamestnanci.
Aktivity
- interaktívne vyučovanie
- súťaže – výtvarné, recitačné, spevácke, športové
- kultúrne podujatia – úcta k starším, vítanie detí, stavanie mája
- besiedky – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek
- karneval
- návštevy knižnice
- folklór
- ZUŠ
Vybavenie
Aj materská škola prešla za posledných 5 rokov výraznou
inováciou:
- celková rekonštrukcie sociálnych a hygienických zariadení
- výmena podláh v triedach
- nový nábytok vo všetkých triedach - LES, ZOO, LÚKA, ZÁMOK
- nový nábytok v jedálni a v rozdeľovni stravy
- stolový PC, notebook, LCD televízor, digitálny fotoaparát,
kopírka
ĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEME
- tým, ktorí stáli pri zrode našej školy,
- tým, ktorí jej venovali aspoň časť svojej pracovnej kariéry, ale z
rôznych príčin odišli neskôr za iným zamestnaním,
- tým, ktorí od nás odchádzali do zaslúženého dôchodku, na
ktorých stále spomíname,
- ale aj tým, ku ktorým sa osud zachoval kruto a nemohli byť
s nami,
- a predovšetkým tým skalným, ktorí dodnes kráčajú po tých
istých chodbách a vstupujú do tých istých tried, ale prihovárajú
sa vždy iným žiakom,
- všetkým rodičom, ktorí zodpovedne vychovávali svoje deti a tým,
ktorí pomáhali škole formou odbornej i finančnej výpomoci,
- a tiež všetkým tým ľuďom so šľachetným srdcom, ktorí nám
fandia a nezištne pomáhajú:
p. starostke Ing. Eve Beňovičovej, p. starostke Janke
Horňákovej, p. starostovi Ing. Jánovi Marcinátovi, p. starostovi
MVDr. Stanislavovi Svatíkovi, p. Jurajovi Jančovi, p. Jakubovi
Ilavskému, p. Viere Minárikovej, p. Viere Bolechovej, p. Jánovi Bolechovi, p. Slavkovi Lahkému, p. Petrovi Letkovi,
p. Tiborovi Tanáčovi, Bc. Jaroslavovi Križanovi, Poľovníckemu zväzu Žilákovec a všetkým zamestnancom pôsobiacich v našej ZŠ i MŠ.
„Niektorí ľudia vchádzajú do našich životov a potichu sa vytratia, iní
chvíľu zostanú, zanechajú v našich srdciach stopy a my už nie sme
tí, čo sme boli“.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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PRACOVNÉ STRETNUTIE

V dňoch 10.-14. októbra 2011 sme na našej škole už po druhýkrát
privítali zahraničných hostí v rámci projektu Comenius. 16 učiteľov z
partnerských škôl v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Poľsku, na
Islande a v Českej republike sa tak stalo na týždeň súčasťou života
našej školy. Zaujímali sa nielen o školu, náš školský systém, ale predovšetkým o našu
prácu s deťmi. Navštívili viaceré triedy,
kde sa rozprávali s
deťmi. Veľmi sa im
páčila vynovená škola, jej vybavenosť,
výzdoba tried, ale i
bezprostrednosť a šikovnosť našich detí a
priateľská atmosféra
v škole.
Hlavnou
náplňou
však boli pracovné
stretnutia, na ktorých sa dohodli na úlohách, ktoré budú žiaci plniť

tento rok v rámci projektu pod názvom Veda a objavy v Európe so
zameraním na dva prírodné živly – vzduch a zem. Spoločne v učebni
chémie robili i pokusy, ktoré pre nich pripravil učiteľ z Francúzska.
Podrobne naplánovali všetky aktivity pre deti, ktorými bude spoločný
projekt ukončený do poslednej návštevy v Poľsku, ktorá bude v máji.
Aby sme našim hosťom ukázali, čo všetko naše deti vedia, využili
sme všetky sprievodné akcie pri príležitosti 55. výročia školy. Pozreli si
našich najlepších spevákov v súťaži Stankovská lýra, navštívili tvorivé
dielne, na ktorých si vyskúšali pečenie oblátok i zdobenie medovníkov,
štvrtáci pre každú krajinu vyrobili papierové lietadielka a spolu súťažili, ktoré doletí najďalej. V utorok mali naši učitelia možnosť ochutnať
aj ich národné špeciality, ktoré predstavili na spoločnom posedení. V
stredu sme im zasa ukázali krásy Slovenska na celodennom výlete do
Demänovskej jaskyne slobody, ktorá ich naozaj očarila, podobne ako
aj Liptovská Mara
i salaš s vynikajúcimi slovenskými špecialitami.
Zastavili sme sa
i pod Strečnom a
aj krásne slnečné
počasie prispelo k
tomu, že si z našej
prírody odniesli tie
najkrajšie dojmy. V škole sa stretli so všetkými žiakmi na programe,
ktoré spolu s p. učiteľkami pripravili k výročiu školy. Boli prekvapení,
aké šikovné a talentované deti v škole máme a vysoko ohodnotili i
prácu učiteľov, ktoré deti na vystúpenie pripravovali.
O tom, že pobyt v našej škole i na Slovensku sa im veľmi páčil,
svedčia i ďakovné e-maily, ktoré poslali po návrate domov.
Mgr. Katarína Bohušová, koordinátor projektu

TENISOVÝ TURNAJ

DOVOLENKA V CHORVÁTSKU.

Dňa 1. septembra 2011 usporiadala organizácia Združenie
amatérskeho tenisu 5. ročník tenisového turnaja o pohaár starostky
obce. Turnaj sa hral vo štvorhrách.
Na turnaj sa prihlásilo 16 hráčov. Boli rozlosovaní do ôsmych dvojíc.
Pre väčší počet prihlásených účastníkov ako v prvých ročníkoch sa
hralo na dvoch kurtoch, a to na antukovom dvorci pri ZŠ J. Lipského
a na umelom povrchu na OC. Počasie nám vyšlo na jednotku, a tak
po zahájení turnaja p. starostkou obce Ing. Evou Beňovičovou sa asi
o deviatej hodine prvé páry pustili do zaujímavých súbojov. Dve skupiny
sa hrali systémom každý s každým. Na treťom mieste sa umiestnila
dvojica Tanáč Tibor, Herák Roman, na druhom mietse dvojica Baláž
Ján, Husár Boris a víťazmi turnaja sa stala dvojica Oravec Pavel,
Mahrík Martn.
Ďakujeme pani starostke Ing. Eve Beňovičovej, že podporuje
činnosť tenisu v Trenčianskych Stankovciach. Týmto by som sa chcel
obrátiť aj na ostatných, ktorých tento pekný šport oslovil, aby sa obrátili
na členov tenisového výboru a pripojili sa do nášho združenia. Po
piatich rokoch tenisu v Trenčianskych Stankovciach vidíme zlepšenie
úrovne hry aj kvality podujatia.
Mahrík Milan

V dňoch 08-18.7.2011 zorganizovala T.J Sokol Trenčianske
Stankovce 10 dňovú dovolenku k moru vo Vodiciach. Dovolenky sa
zúčastnilo 43 rekreantov. Ubytovanie bolo ako vlani, všetci rekreanti
v jednom poschodovom dome v dvoj a trojlôžkových izbách. Do Vodíc
a naspäť domov nás šťastlivo doviezol luxusný autobus z Nemšovej,
za čo by sme chceli šoférom srdečne poďakovať.
Dovolenka prebiehala za pekného slnečného počasia. Okrem kúpania, športovania a slnenia niektorí členovia boli na plavbe loďou
na Kornatoch a na prehliadke mestečka Šibenik. Pri večernej prechádzke po pobreží sme počuli spev a hudbu. Príchodom bližšie, sme
uvideli skupinu tancujúcich a spievajúcich ľudí pri živej hudbe. Pridali
sme sa k ním a rozhýbali svoje stuhnuté telá sedením v autobuse.
Po večeroch sme sedávali a spievali pri gitarovej hudobnej produkcii spojenú s hrou na ozembuchu, na ktorom hral pekne oblečený
zelený vodník. Pridal sa k nám domáci starý známy s peknými chorvátskymi pesničkami.
Každé ráno pod vedením Zuzky Krejčovej prebiehalo pod oknami
cvičenie power jógy.
Jeden deň nám domáci pripravil hutnú rybaciu večeru so šalátmi
a červeným vínkom.
Dovolenka sa rýchlo minula.
Na rozlúčku sme domácim zaspievali pesničku, ktorú zložili Mudr.
Ivan Beňovič s manželkou.
1. Opúšťame Vás Vodice – domov ideme.
Zajtra večer vo svojej posteli, spať už budeme
/: Budeme si spomínati, jak sme sa dobré mali
V tých Vodiciach, tam pri mori 10 dní si užívali :/

Science and Discoveries in Europe
Science through the four elements fire, air,
earth and water
Veda a objavy v Európe
Štyri prírodné elementy – oheň, vzduch, zem a voda
PROJEKT COMENIUS – STRETNUTIE V NAŠEJ ŠKOLE

2. Zbohom, zbohom krásne more čistá vodička
Nebude nás viacej páliť lúč prudkého slniečka
/: Dovolenka sa minula – nastanú dní všedné
Zbohom, zbohom Vodice dneska sa rozlúčime :/
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5.

Tešíme sa, že na budúci rok sa opäť zídeme v takej výbornej zostave
a prežijeme pri mori pekné a príjemné spoločné chvíle.
Dňa 21.5.2011 sa Považská sokolská župa zúčastnila Sokolských slávnosti
v Gajaroch.
Sokoly z Považskej župy odchádzali večer veľmi spokojný, nakoľko vyhrali
všetky súťaže.
K víťaznej bilancii prispeli aj členovia sokola T.J Trenčianskych Stankoviec.
Domáci pozvali T.J. Trenčianske Stankovce aby sa prihlásili skúšobne do súťaže
v Petangu.
Súťaže sa zúčastnilo 8 družtiev. Dve domáce družstva z Gajar ktoré Petang
hrávajú už dlhé roky si chceli prvé dve miesta rozdeliť medzi sebou. Došlo
k veľkému prekvapeniu. Trojčlenné družstvo sokolov z Trenčianskych Stankoviec
porazilo všetky družstva a vyhralo turnaj.
Sokolské slávnosti prebiehali za veľmi pekného počasia a bohatého pohostenia za čo patrí hostiteľom vďaka.
Dušan Dutko

ˇ N ÍK
O BECN É D N I 2 01 1 - 6 . R O C
Tento rok sme v našej obci mali obecné dni v dňoch 2. a 3.
septembra.
Piatkové popoludnie 2. septembra bolo venované deťom a ich
rozlúčke s prázdninami.
Sobotné dopoludnie 3. septembra patrilo športu. Centrom diania
športových aktivít bolo OC v Rozvadzoch. Na futbalovom ihrisku sa
v tradičnom turnaji 4 stretli mužstvá Veľkých a Malých Stankoviec,
Sedličnej a Rozvádz.
Výsledky:
1. Veľké Stankovce
2. Malé Stankovce
3. Rozvadze
4. Sedličná
Podrobnosti o jednotlivých aktivitách 6. ročníka Obecných dní
uvádzame v článkoch nižšie. Ďakujeme všetkým organizátorom,
súťažiacim a účinkujúcim za prípravu tradičného podujatia a vám
všetkým, vážení spoluobčania, za to, že ste prijali pozvanie a
svojou hojnou účasťou ste dali Obecným dňom tú pravú atmosféru.
Veríme, že sa stretneme aj na budúci rok. Je možné, že podujatie
bude mať pozmenenú organizačnú štruktúru, lebo rok 2012
bude mať pre našu obec slávnostnejší ráz – pripomenieme si
800. výročie prvej písomnej zmienky o časti obce Rozvadze, 40.
výročie zlúčenia pôvodných obcí Sedličná, Malé Stankovce, Veľké
Stankovce, Rozvadze do jednej obce Trenčianske Stankovce a 40.
výročie futbalu v obci.
O. Š.
Na volejbalovom ihrisku sa odohrali zápasy v turnaji vo volejbale,
do ktorého sa zapojili tiež 4 družstvá.
Výsledky:
1. Malé Stankovce
2. Rozvadze
3. Veľké Stankovce
4. Sedličná
Deti mali v rámci plnenia aktivít projektu Rodinný futbal možnosť
zapojiť sa do kopania futbalových jedenástok.
Sobotné popoludnie bolo vyhradené kultúre a súťažiam vo
varení gulášu a pečení nedeľného koláčika.

6.

AHOJ LETO 2011
2. 9. 2011 bol ten správny deň na ukončenie prázdnin, ako
inak, pri hrách a šantení. Za krásneho počasia Obec Trenčianske
Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou zorganizovala už 6.
ročník akcie Ahoj leto.
Hovorí sa, že kto sa
hrá, ten nehnevá. Tak
tomu bolo aj za Obecným
úradom, kde za pár sekúnd
vyrástol nafukovací hrad a
stanovištia, pri ktorých sme
my, „dospeláci“, ponúkli
deťom zábavu. Úspech
mali všetky – preťahovanie
lanom,
skákanie
na
švihadlách, točenie kruhmi,
kolky, chytanie papierových
rybičiek na udicu, minifutbal
s bránkami. Na všetkých
súťažiacich čakalo svieže
občerstvenie,
melón,
pomaranče, kofola a hlavne
pri každej súťaži sladkosti
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ako odmena za účasť. Radosť mali veľkí i malí, ktorí si dali skrášliť
tvár maľovaním od pani Eriky Bouchnerovej. Tá bola vyťažená do
samého záveru akcie. Zároveň prebiehala knižná burza, o ktorú bol
veľký záujem.
Koniec prázdnin sa vydaril a všetkým deťom, ktoré v pondelok
5.9. nastúpili do škôlky či školy prajem, aby sa tešili zasa o rok s
nami na letné aktivity. Za kultúrnu komisiu:
A. N.

DETSKÁ FUTBALOVÁ JEDENÁSTKA
3. 9. 2011 od 1100 hod. pri príležitosti 6. Obecných dní v
Trenčianskych Stankovciach sa konala tradičná akcia v areáli
Oddychového centra v spolupráci s kultúrnou komisiou DETSKÁ
FUTBALOVÁ JEDENÁSTKA. Počasie nám prialo, detí sa
„nazbiehalo“ veľa, mali sme čo robiť, aby sme všetkých 60 detí
odprezentovali a obliekli do sponzorských tričiek. Chlapci i dievčatá
vytvorili jednu krásnu atmosféru pri každej kategórii súťažiacich.
Výsledky:
Starší žiaci (13-14 r.)

Mladší žiaci (10-12 r.)

1. Hrušovský Frederik Tr. Stan. 1. Macháč Stanislav Trenčín
2. Kálnický Marek Trenčín

2. Kadák Jakub Tr. Stankovce

3. Krajčovič Marek Opatovce

3. Repka Andrej Tr. Stankovce

Prípravka (menej ako 10 rokov) Dievčatá
1. Fabian Samko Tr. Stan.

1. Rožníková Lucia Tr. St.

2. Michalec Mário Tr. Stan.

2. Minároviechová Martina Tr. St.

3. Rožník Tomáš Tr. Stan.

3. Rožníková Adriana Tr. St.

Brankári: Žiaček Martin, Rožník Tomáš
Počas súťaže mali deti k dispozícii občerstvenie, melóny,
pomaranče, kofolu, opekané špekáčiky, sladkosti. Kto práve
nekopal jedenástku, mohol sa dať skrášliť maľovaním na tvári či
ruku. Pri vyhlasovaní víťazov jednotlivých kategórií ceny a diplomy
odovzdávala pani starostka Ing. Eva Beňovičová.
Ďakujeme trénerovi Jaroslavovi Tomašákovi pri organizácii,
Obecnému úradu a sponzorovi E-on Západoslovenská energetika
za sladkosti, sporty drinky, tričká s emblémom rodinného futbalu.
Tak ako bolo na nich napísané ... aby futbal spájal rodiny... u
nás v obci to platí viacnásobne. Radi vidíme vyrastať nádejných
futbalistov.
Ďakujeme a tešíme sa na všetkých opäť o rok!
Za kultúrnu komisiu:
A. N.

ˇ A ŠTASTIE
ˇ
NECH U NÁS PREBÝVA SVORNOST
Akoby chcelo počasie odčiniť rok predchádzajúci a podporiť
podujatie založené na tradícii vzájomného dobrého spolunažívania.
Tak sme sa všetci cítili, hladení hrejivými lúčmi popoludňajšieho
slniečka na kultúrnom programe Obecných dní 2011. Zneli tu
slová básne, spomienky z histórie, pieseň clivá i radostná. V
príhovore starostka obce Ing. E. Beňovičová vyzdvihla potrebu
udržiavania spolupatričnosti, hodnoty našej histórie a jej dôležitosť
pre súčasnosť. Vyzdvihla a poďakovala za prácu i hodnoty, ktoré
občania obce vytvárajú. Zástupca PD Inovec Ing. Zdenko Karlík
zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi obcami, ktoré svoju
činnosť viažu na dopestovanie obživy a vyzdvihol podobne prácu
človeka na tomto poste. Poďakovanie za úrodu, chlieb a soľ iba
zdôraznili príjemnú atmosféru podujatia. Piesne spevokolu Klubu
dôchodocov pod vedením Mgr. L. Žišku a žatevné šantenie FS
Stankovčan za monitorovania pani H. Bočákovej sa striedali so
sprievodným slovom Ľ. Mikulášovej. Tak sa vytvoril správny
priestor pre vystúpenie zabávača a speváka Štefana Haruštinca a
po ňom už nasledovala zábava s účinkovaním R. Janča a jeho
RADOVANKY.
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Pokiaľ môžeme posúdiť, nenašiel sa nikto, kto by bol ľutoval,
že prijal pozvanie organizátorov. A ak sa aj chybička našla? Verím,
že to iba prospeje v šírení ďalších nápadov a ich realizácie v
širokom spektre nášho jednoduchého občianskeho života. Pretože
je potrebné obohatiť ho všetkými možnými prostriedkami, aby sme
si mohli povedať:
ŽIVOT V NAŠEJ OBCI JE PEKNÝ, STOJÍ NÁM TU ZA TO ŽIŤ.
Ľubica Mikulášová

ˇ
ˇ
ˇ
SÚTAŽ
O NAJLEPŠÍ NEDELNÝ
KOLÁCIK
Do súťaže o najlepší „nedeľný koláčik“ sa v 6. ročníku Obecných
dní zapojilo 11 súťažiacich (opäť len ženy) s 12 druhmi vynikajúcich
koláčikov:
Eva Ľahká – torta Tajomstvo fary + Slané pečivo, Alena Drevenná
– Medový koláčik, Andrea Ľahká – Alexandra rez, Žaneta Bučková
– Žanetkin koláčik, Slavomíra Sládková – Cesnakovo-syrové kúsky,
Janka Sládková – Letný koláč, Zuzana Hrušovská – Makový koláčik
s orechami, Iveta Sládková – Slížový zákusok, Anna Húdeková –
Slané pečivo kysnuté, Danka Mojžišová – Gaštanová torta, Janka
a Mária Kubasákové – Cupcakes (mufinky).
Pani Eva Ľahká, víťazka tohto ročníka, priniesla do súťaže
okrem víťaznej torty aj slané pečivo. Porota v zložení Zdenka
Tanáčová, Danka Hrušovská, Milka Žiačková, Božka Bočáková a
Anka Navrátilová mala i v tomto roku veľmi ťažkú úlohu, no nakoniec vyhlásila výsledky:
1. miesto: Torta „Tajomstvo fary“ – Eva Ľahká
2. miesto: Medový koláčik – Alena Drevenná
3. miesto: Cesnakovo-syrové kúsky – Slavomíra Sládková
Špeciálnu cenu za krásne vyzdobené a chutné „cupcakes“- mufinky
získali Janka a Mária Kubasákové.
VÍŤAZNÝ RECEPT: TAJOMSTVO FARY
Cesto: vyšľaháme sneh zo 6 bielkov, zašľaháme 120 g práškového
cukru, po jednom primiešame 6 žĺtkov, 1 ČL mletej kávy, 120 g
mletých orechov a trocha prášku do pečiva.
Okrúhlu tortovú formu vystelieme papierom na pečenie, vylejeme
cesto a pečieme pri teplote cca 180oC.
Plnka:
250 g (asi 1,5 kelímka) kyslej smotany
100 g práškového cukru
130 g mletých orechov
1 konzerva jahôd
na ozdobenie strúhaná čokoláda a 2 šľahačky v prášku
Upečený a vychladnutý korpus prerežeme. Spodnú časť primerane
polejeme šťavou z jahodového kompótu, poukladáme jahody,
natrieme plnku, priložíme druhú časť korpusu, ktorú tiež polejeme
šťavou z jahôd. Celú tortu natrieme 2 vyšľahanými šľahačkami v
prášku a posypeme strúhanou čokoládou. Tortu je dobré nechať v
chladničke stuhnúť do druhého dňa a až potom krájať.
A na záver výzva aj pre ostatných občanov: Nebojte sa
prezentovať svoje „výrobky“. Nemusíte sa fyzicky zúčastniť súťaže,
stačí keď pošlete vzorku po dcére, synovi, susede a pod. Tešíme sa
na Vás!

ˇ VO VARENÍ GULÁŠU
SÚTAŽ
Do tejto súťaže bolo zapojených 8 družstiev, prevažne v
mužskom zložení: Sládkovci, Holubári, Volejbalisti, Hanzo´s Club,
Sebestační, Rescue – záchranný systém, Trio L-O-L, OPS - kári.
Porota v zložení Ivan Maňo, Milan Gago, Štefan Zahumenský,
JUDr. Pavol Kadlečík, Ján Sládok, Milan Hudec a Viera Straková
zodpovedne hodnotila každú vzorku gulášu. Ako povedal porotca
Ivan Maňo: „Guláš má byť ako dobrý uhorkový šalát – akurát
slaný, sladký, pikantný aj kyselý.“ Po dlhom rozhodovaní vyhlásili
výsledky:
1. miesto: Trio L-O-L
2. miesto: Sebestační
3. miesto: Volejbalisti
Ďakujeme všetkým zúčastneným a v ďalšom ročníku Obecných dní očakávame ešte vyššiu účasť.
D. Z.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.07.2011 do 31.10.2011
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Matej Kadák, č.d. 735
Maxim Poruban, č.d. 138
Olívia Ziegler, č.d. 427
Ema Berková, č.d. 648
Jakub Žiška, č.d. 840
Tamara Barišová, č.d. 335
Vanesa Liptáková, č.d. 133
Amanda Tornaiová, č.d. 308
Marek Chudý, č.d. 201
Natália Záhumenská, č.d. 810
Ema Szikhartová, č.d. 731
Emma Šmidová, č.d. 133
Tomáš Kulich, č.d. 318
Nina Punová, č.d. 583
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Ing. Miroslav Moško, Dubnica n/V.
a Helena Gabrišová, Tr. Stankovce
Martin Adamčík, Tr. Turná
a Martina Šišovská, Tr. Stankovce
Ing. Martin Sedláček, Tr. Stankovce
a Nikola Macharová, Štvrtok
Lukáš Januška, Tr. Stankovce
a Slavomíra Kobetičová, Tr. Turná
Marek Breznický, Tr. Stankovce
a Andrea Zabáková, Zbehy
Alexander Piláthy, Tr. Jastrabie
a Ing. Miroslava Sedláčková, Tr. Stankovce
Jaroslav Minárik, Tr. Stankovce
a MUDr. Gabriela Markechová, Trenčín
Marián Vlčák, Trenčín
a Iveta Bočáková, Tr. Stankovce
Viktor Repa, Dolná Súča
a Veronika Kurtišová, Tr. Stankovce
Peter Straka, Tr. Stankovce
a Soňa Zúbeková, Nemšová-Ľuborča
Michal Husár
a Mgr. Diana Blážová, Tr. Stankovce
Blahoželáme a želáme veľa šťastia!

Ing. Martin Sedláček
Žaneta Horníková
Ing. Alena Kročilová + deti Kristián a Rebeka
Štefan Včelka
Iveta Vlčáková
Jozef Tretinár
Veronika Repová
Miroslav Ondračka
Jarmila Ondračková + deti Šimon a Lucia
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Mária Blahová
vo veku 84 rokov
Rudolf Kulich
vo veku 69 rokov
Jozef Kadák
vo veku 62 rokov
Zuzana Zahumenská vo veku 47 rokov
Ladislav Pevný
vo veku 85 rokov
Ján Dobiaš
vo veku 83 rokov
Jozef Fraňo
vo veku 56 rokov
Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji!
JUBILANTI
od 01.07. do 31.10.2011
Ivan Adamkovič
nad 90 rokov
Zdenka Sedláčková
92 rokov
Zuzka Sedmáková
Katarína Sýkorová
Ing. Václav Selucký
Jozef Ďuriš
90 rokov
Katarína Bočáková
60 rokov
Katarína Bučková od 01.04. do 31.10.2011

Anna Hudecová
Marta Hrušovská
Jozef Porubský
Jozef Kutaj
80 rokov
Elena Križanová
Ján Chrastina
Mečislav Rychlý
Jozef Hág
Božena Vaculová
Antónia Medvedíková
Viera Hladká
Anna Húdeková
75 rokov
Jolana Sládková
Eva Škúca
Ján Vachánek
Libuša Hrušovská
Ján Ďuriš
Milan Sedláček
Štefan Toman
Emília Sedláčková
Eva Tanáčová
Anastázia Záhumenská
PRISŤAHOVALI SA
Janka Kurtišová
Anna
Ďurišová
Ing. Mária Ferová z Tr. Turnej
Ing. Peter Ďurech
Pavlína Hermanová
Ing. Peter Bulejko, Irena Bulejková
Emília Škúciová
Anna
Scheryová
a dcéra Bc. Soňa Bulejková z Dubnice n/V.
Anna Zemánková
Vendelín Krivačka
70 rokov
František Vašek
a Anna Krivačková z Trenčína
Ján Podhorský
Michal Dohňanský
Martina Zajacová + deti Radoslav
Emília Holičková
Antónia Dopjerová
a Alexandra z Tr. Jastrabia
Anna Križanová
Anna Deváthová
Mgr. Michaela Szikhartová zo Žiliny
Anna Pevná
Emília Durcová
Ján Švorec z Trenčína
Božena Berková
Elena Jančová
Ing. Peter Gunár z Tr. Teplíc
Marta Dohňanská
Marta Hrušovská
a Daniela Gunárová
Karol Klabník
Emília Mutňanská
+ deti Peter, Juraj a Pavlína z Trenčína
Margita Podkovčíková
Mgr. Darina Sýkorová
Slavomíra Janušková z Tr. Turnej
Milan Struška
Jozef Almáši
Mgr. Jozef Herbuľák
Zuzana Králiková
Ing. Soňa Hrádelová
a Mgr. Mária Herbuľáková z Prievidze
Ing. Anton Hrádel
65 rokov
Martin Fischer a Ing. Alena Fischerová
Gabriela Kadáková
Zdenka Ďurišová
+ syn Martin Daniel z Pov. Bystrice
Ing. Ladislav Repka z Piešťan
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
ODSŤAHOVALI SA
ZLATÝ SOBÁŠ - 50 rokov spoločného života
Jozef Rechtorík
Ján a Viera Berkových
Milan Minárik
Jozef a Zuzana Jančových
85 rokov
Ján Haško
Anna Juríková

STRIEBORNÝ SOBÁŠ - 25 rokov spoloč. života

Rudolf a Jana Mojžišových
Jozef a Anna Hágových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!
Spracovala: Zemánková

NAŠI JUBILANTI
V pondelok 17. októbra zavítali do malej
sály Spoločenského domu naši občania
– jubilanti, ktorí sa v roku 2011 dožili alebo
dožijú veku 70, 75, 80, 85, 90a viac rokov.
ZPOZ v našej obci pre nich pripravil tradičné kultúrno – spoločenské podujatie v rámci
Mesiaca úcty k starším. V slávnostnej atmosfére si pripomenuli svoje výročie v kruhu
ostatných oslávencov. Kultúrnym programom
ich prišli pozdraviť žiaci ZŠ. V príhovore ich
pozdravila starostka obce, Ing. Eva Beňovičová. Milé slová pridali aj členky ZPOZ- u. Na
harmonike im zahral Mgr. L. Žiško a zaspievala D. Hrušovská. Po oficiálnom programe
nasledoval obed a neformálne rozhovory.
Takmer 40 jubilantov, ktorí prijali pozvanie
sa v príjemnom prostredí cítilo veľmi dobre.
Sme radi, že sme sa s nimi mohli stretnúť
a želáme im všetkým do ďalších rokov veľa
zdravia, pokoja a spokojnosti nielen v rodinnom kruhu ale aj v našej spoločnej obci.
O. Š.

KNIŽNICA ČITATEĽOM
Pre mladých pribudli: Smithová L.J.
Upírske denníky 7, Brezina T. Krvilačný upír,
Anderssenová Moja prvá knižka o psoch,
Castová Škola noci 7, Kateová L. Súženie
Dospelým odporúčame: Banáš J. Sezóna potkanov, Francis D. Odvaha, Havelková
S. Stačí si /ne/ želať, Budayová M. Moja nová
jar, Dirieová W. Deti púšte, Hoffman P. Posledné štyri istoty /pokračovanie knihy Ľavá ruka
Boha/, Kepler L. Zmluva podľa Paganiniho,
Šikulová V. Miesta v sieti, Urbaniková Vzťahová níž,Latko A. Čo ukrýval tajomný archív
/kniha odkrýva históriu/
Upozornenie: Výpožičný čas je jeden mesiac, s možnosťou predĺžiť výpožičku
Kontakt na knižnicu: 649 62 16
MBT: 0908 285 834
Facebook: Knižnica Trenčianske Stankovce
Knižná burza 4.12.2011 / Mikulášske
popoludnie/
Ďakujem.
Chcem Vám zaželať milí čitatelia nádherný jesenný čas. Spomeňte si pri padajúcom
farebnom lístí, aj na listovanie v knihách.
Mnohé Vám ponúkajú skutočne farbisté a
bohaté príbehy zo života, fantázie či vedomostné poklady.
Teším sa na Vašu návštevu.
Vaša Ľubica Mikulášová
Dám do prenájmu čiastočne zariadený
2-izbový byt v časti obce Rozvadze.Tel.:
0904263744 (po 15,00 hod.)
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