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Z A Č Í N A S A J A R ...
S príchodom nového ročného obdobia sa Vám prihováram ako nový starosta našej obce. Uplynuli tri mesiace od môjho nástupu do funkciee
starostu, počas ktorých som sa čo v najširšej možnej miere snažil zorientovať a oboznámiť sa s fungovaním našej obce. Zistil som, že tu bolo veľaa
pozitívneho, ale je tu aj množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť.
Nastáva čas na stretnutie s poslancami a stanovenie si investičných priorít. Svoje predstavy a ciele som už niekoľkokrát prezentoval,,
teraz dúfam a verím, že spolu s poslaneckým zborom nájdeme spoločnú reč a dokážeme sa zhodnúť na zámeroch a cieľoch, ktoréé
sú pre našu obec najpotrebnejšie a najdôležitejšie. Čaká nás veľa práce.

Milí spoluobčania,
jar je cítiť už na každom kroku, príroda sa začína prebúdzať zo zimného spánku. Predovšetkým
návrat slnka a jeho lúče nám prinášajú radosť zo života a pozitívnu energiu. Mnohí z nás už majú za
sebou aj prvé jarné práce vo svojich záhradách. S jarou je neodmysliteľne spojená aj Veľká noc,
u kresťanov najväčšie sviatky v roku.
Chcem Vám všetkým zaželať, aby ste tieto sviatky prežili v pevnom zdraví, šťastí, v pohode
a v kruhu svojich blízkych a taktiež Vám popriať, aby ste načerpali čo najviac síl do ďalšieho obdobia.
JUDr. Martin Markech,
starosta obce

ˇ
Z ROKOVANÍ OZ TRENCIANSKE
STANKOVCE
Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo
Zobralo na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- vystúpenie novozvoleného starostu obce
Konštatovalo, že:
- novozvolený starosta obce JUDr. Martin Markech zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Beňovičová Eva, Ing.
2. Križan Jaroslav, Bc.
3. Ing. Kudla Martin, Ing., PhD.
4. Mojžiš Jozef, Ing.
5. Pevný Dušan
6. Poruban Martin, Ing.
7. Račková Simona, Mgr.
8. Šmatláková Oľga, PaedDr.
9. Tomík Patrik
Schválilo:
- Ing. Martina Kudlu, PhD., za osobu oprávnenú zvolávať
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
v
Trenčianskych
Stankovciach
- OZ zriadilo pre volebné obdobie 2014-2018 Komisie OZ
nasledovne:
1. Komisia ﬁnančná a správy obecného majetku; predseda Ing.
Martin Kudla, PhD.,
2. Komisia výstavby, územného plánovania a investícií; predseda
Dušan Pevný
3. Komisia kultúry, školstva a športu; predseda Patrik Tomík
4. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva; predseda Ing. Jozef

Mojžiš
5. Komisia na ochranu verejného poriadku; predseda Mgr. Simona
Račková
6. Komisia na ochranu verejného záujmu., predseda Mgr. Simona
Račková
Zasadnutie OZ dňa 29.01.2015
OZ schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ 4.12.2014 a 15.12.2014
- členov a tajomníka Komisie ﬁnančnej a správy obecného
majetku
pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych
Stankovciach v tomto zložení:
Členov stálych: Ing. Marcela Hrušovská, Ing. Viera Blážová,
Juraj Boldiš, Ing. Jozef Kadák
Členov prizývaných v prípade potreby: Ing. Alena Novotová,
Soňa Siváková, Mgr. Ľubica Ďurišová
Člena - tajomníka: Ing. Mária Kašubová
- členov a tajomníka Komisie výstavby, územného plánovania,
investícií pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v tomto zložení:
Členov stálych: Ing. Eva Beňovičová, Ing. Pavol Bogár, Ing.
Miroslav Vaško, Ing. Jozef Kadák, Ing. Jozef Svatík, Ing. Martin
Poruban,
Členov prizývaných v prípade potreby: Mgr. Ľubica Ďurišová,
Ing. Mária Pavlíková, Ing. Alexandra Chovancová
Člena - tajomníka: Drahoslava Zemánková
- členov a tajomníka Komisie kultúry, školstva a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v tomto zložení:
Členov stálych: Ježík Karol, Ing. Sabová Michaela, Navrátilová
Anna, Múdry Pavol, Dutko Dušan, Mgr. Obdržalová Mária,
Mikulášová Ľubica, Húdek Peter,

Členov prizývaných v prípade potreby: Lenka Ďurišová
Člena - tajomníka: Jana Dutková
- členov a tajomníka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v tomto
zložení:
Členov stálych: Tomík Patrik, Kadlečíková Jarmila, Tomík Slavomír, Eva Jančová, Bc. Zuzana Jančová
Členov prizývaných v prípade potreby: Ing. Mária Kašubová
Člena - tajomníka: Mgr. Ľubica Ďurišová
- členov a tajomníka Komisie na ochranu verejného poriadku
pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v tomto
zložení:
Členov stálych: JUDr. Pavol Kadlečík, Mgr. Ivan Poruban, Peter
Ďuriš, Miroslav Raček
Členov prizývaných v prípade potreby: Zuzanna Tanáčová, Ing.
Jozef Mojžiš, Mgr.Ľubica Ďurišová
Člena - tajomníka: Soňa Siváková
- členov a tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu
pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v tomto
zložení:
Členov stálych: PaedDr. Oľga Šmatláková, Bc. Jaroslav Križan
Člena - tajomníka: Mgr. Ľubica Ďurišová
- Cenu jednotlivých jedál počas Obecnej zabíjačky
určilo
- v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 4, § 3 ods. 1) zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových podmienkach primátorov a starostov obcí, v znení
neskorších predpisov, plat starostovi obce ako súčin priemernej
mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,17 – štvrtá platová
skupina, čo činí 1 789,- € mesačne.
zobralo na vedomie
- poverenie výkonom funkcie zástupcu starostu pre volebné
obdobie 2014-2018 pre Ing. Martina Kudlu, PhD.
- Priebežnú správu o výsledku vykonanej kontroly hlavným
kontrolórom v období november – december 2014
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obce
k 31.12.2014.
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii
starostu obce
- vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu obce na kúpu fekálnej
cisterny - náhradný diel, t.j. rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
- poverenie starostu obce pre sobášiacich poslancov pre volebné

obdobie r. 2014 -2018:
1. Ing. Eva Beňovičová
2. PaedDr. Oľga Šmatláková
zriadilo komisiu ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach
b/ zvolilo pre volebné obdobie 2014 - 2018 predsedu ZPOZ pri
obci Trenčianske Stankovce, PaedDr. Oľgu Šmatlákovú
schválilo zloženie komisie ZPOZ nasledovne:
Rečník: JUDr. Martin Markech, Ing. Eva Beňovičová, Mgr. Ľubica
Ďurišová, Ľubica Mikulášová, smútočný rečník, Mgr. Ladislav
Žiško, smútočný rečník
Hudba: Ing. Marcela Hrušovská, Radoslav Jančo
Spev: Zuzana Jančová, Dana Hrušovská, Mgr. Katarína Boková,
Mgr. Denisa Porubanová, Ing. Tibor Gavenda,
Recitácia: Soňa Siváková, Mária Kubasáková, Lenka Ďurišová
Fotograf: Mgr. Ľubica Ďurišová
Tajomník ZPOZ-u: Drahoslava Zemánková - príprava sobášov,
slávností a akcií ZPOZ
Ľubica Mikulášová - príprava smútočných rozlúčok
zobralo na vedomie
- protest prokurátora proti VZN č. 3/2011
zrušilo
- VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
odročilo
- zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou v spoluvlasttve: Hlávkovej Aleny, rod. Maníkovej, a manželov Tomáša
a Veroniky Hudecových, všetci bytom Trenčianske Stankovce do
doby ich odťaženia
Zasadnutie OZ dňa 25.02.2015
schválilo
a/ vypracovanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územno
plánovacej dokumentácie za účelom zmien a doplnkov ÚP obce
Trenčianske Stankovce
b/ spoluﬁnancovanie oprávnených nákladov dotácie na
spracovanie územno plánovacej dokumentácie, najmenej vo
výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 2 zák. č. 226/2011,
súhlasilo
- so z á v ä z k o m , ktorý spočíva v tom, že proces obstarávania
a schvaľovania územno plánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Bližšie informácie nájdete na: www.trencianskestankovce.sk
Spracovala: Mgr. Ďurišová
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ˇ
RIEŠENIE V NERIEŠITELNOSTI

ˇ
NEOCAKÁVANÝ
ZVRAT

Už ste sa niekedy ocitli v takzvanej neriešiteľnej situácii?
Pre niekoho takouto situáciou môže byť to, keď sa dostane do
ﬁnančnej krízy. Niekto ako neriešiteľnú situáciu vníma to, keď
stratí prácu. Pre iného zas neriešiteľnou môže byť situácia,
keď ho opustí životný partner alebo mu diagnostikujú závažný
zdravotný problém či ťažkú chorobu. Či je vážnejšia strata práce,
choroba, ﬁnančná kríza alebo strata partnera, resp. niečo iné, to je
samozrejme na diskusiu. Či to je riešiteľné alebo nie je, to je tiež
otázka. V každom prípade to nie sú práve jednoduché etapy cesty,
ktorými si niektorí ľudia musia počas života prejsť.
Neraz je to tak, akoby Pán Boh, ktorého vnímame skôr
duchovne, nemohol zasiahnuť do vecí, ktoré sa nám zdajú až príliš
svetské, pozemské, a k tomu aj neriešiteľné. Milí priatelia, nie je
to tak, že akosi prirýchlo zabúdame na slová nášho Pána Ježiša:
„Pre Boha nič nie je nemožné?“ Je tu Pán Boh skutočne len na
riešenie problémov v duchovnej sfére? Je naozaj bezmocný, keď
sa jedná o praktické, každodenné problémy ľudí?
Ak nás Pán Boh doviedol až do tejto hraničnej situácie, určite
dobre vedel, čo robí. Určite to mal premyslené. Určite sa Mu to
nevymklo z rúk. Pán Boh je veľký detailista. On nerobí veci len
tak, neuvážene, nepremyslene, či impulzívne. So všetkým a so
všetkými má svoj plán. Hospodinov plán je ukázať nám, že On
si vie elegantne poradiť aj so zdanlivo neriešiteľnými situáciami.
Sú ťažko riešiteľné situácie, do ktorých sa dostaneme vlastnými
chybnými rozhodnutiami, zlým životným štýlom, či vlastnou vinou.
Sú ťažko riešiteľné situácie, do ktorých nás dostanú iní ľudia –
niekedy úmyselne, inokedy nechtiac, niekedy aj bez nášho
vedomia. Sú však aj situácie, do ktorých nás vovedie sám Boh.
Nie však s tým zámerom a úmyslom, aby nás zničil, ale aby nám
v nich ukázal svoju moc. Je to akási Božia škola dôvery, škola
spoliehania sa na Neho. Nevieme, prečo určité veci Boh riadi tak
ako ich riadi. On zrejme ani nečaká, že tomu budeme rozumieť.
Veď platí tu slovo proroka Izaiáša: „Moje cesty nie sú vaše
cesty a moje myšlienky nie sú vaše myšlienky.“ Pán Boh čaká
len jedno: aby sme Mu dôverovali, že to s nami myslí dobre; že
to má pod kontrolou; že sa nič nedeje len tak; že vo všetkom je
Jeho istý plán a že i keď je nám ťažko a možno cítime krivdu a
zlosť na Neho za neprávosť, ktorá sa na nás deje, predsa nás
On neprestáva milovať ako svoje deti, na ktorých Mu záleží.
Z perspektívy večnosti predsa len nakoniec všetko dobre dopadne,
ak mu zachováme vernosť.
Pán Boh má teda čo povedať aj do našich pozemských vecí.
Má riešenie, keď sa nám pokazí auto alebo stratíme zamestnanie.
Má riešenie, keď nás opustil partner. Má riešenie, keď nám zistili
vážnu chorobu. Treba Ho len žiadať o pomoc, o Jeho blízkosť,
lásku, milosť a silu, aby sme to všetko dokázali zniesť a preniesť. A
predovšetkým treba jedno – plne Mu dôverovať, že nás neopustil,
ani sa od nás nevzdialil, ani nás neprestal mať rád.
Zastavme sa dnes na chvíľu a porozmýšľajme, cez čo všetko
sme už v živote prešli, od čoho sme boli uchránení. Poďakujme za
Jeho dobré vedenie i dobré riešenia, ktoré pre nás má pripravené!
I keď nám nie je vždy všetko jasné, i keď nie vždy všetkému
rozumieme, predsa neprestávajme dôverovať tomu, ktorý nás
tak miloval, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto
v Neho verí nezahynul, ale mal život večný. Syn Boží hovorí o
sebe aj toto: „Ja som cesta i pravda i život.“ (J 14, 5). Nebojme sa
vykročiť po tej ceste v pravde, viere a láske, chránení samotným
Pánom Ježišom Kristom v znamení Jeho kríža, ktorý je znakom
záchrany a našej spásy. S dôverou, že On rozumie tomu môjmu
životu.
Prajem Vám pokojné veľkonočné sviatky naplnené Božím
požehnaním vo všetkom, čo prežívame.
Vaša

Vhodne povedané: „Ľahko je prežívať noc, keď človek vie, že
nadíde svitanie.“ Oslavujúc veľkonočné bdenie, môžeme povedať
podobne: „Ľahko je pre nás sláviť Veľký piatok a Veľkú sobotu,
keď vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych a že vzkriesenie aj budeme
sláviť.“ To neplatilo pre Ježišových učeníkov. Oni sa vronili do noci
Veľkého piatku bez akejkoľvek nádeje, žeby sa žiaľ kvôli tragickej
Učiteľovej smrti mohol zmeniť v radosť vzkriesenia. Všetko v nich
bolo otrasené, všetko vedené k otázke: „Ako sa viac odvolávať na
slová toho, kto tak úboho skončil? Ako nasledovať niekoho, kto zažil
taký osud?“
Pocit slabosti a strachu je možné prekonať len láskou, ktorá sa
nikdy nezmieri s porážkou. Láska bola tá hybná sila, ktorá ženy
hnala k Ježišovmu hrobu aspoň voňavými masťami napustiť plátno,
do ktorého bolo zabalené Ježišovo telo. No ani to nebolo ľahké,
lebo hrob bol privalený veľkým kameňom, pred ktorým ony boli
bezmocné. Ich úzkostlivá otázka: „Kto nám pomôže odvaliť kameň
z hrobu?“ nám odhaľuje, že ženy nemajú žiadne ilúzie ohľadne
možnosti vzkriesenia. Ony myslia len na mŕtve telo milovaného
Učiteľa a na možnosť, že mu preukážu ešte raz úctu.
Všetko, čo sa po tom stalo, bolo neočakávané a nepredvídané,
nové a neobyčajné, takže ženy sú vtedy ešte viac vystrašené a
zmätené ako predtým. V tme ich slabosti a beznádeje zasiahol
ich ako blesk nebeského hlásnika: „Nebojte sa! Vy hľadáte
ukrižovaného Ježiša Nazaretského, vstal z mŕtvych, niet ho
tu!“ (Mk 16,6). Boh, pán života a smrti, postaral sa nielen o to,
aby kameň bol odvalený, ale aj aby jeho Syn zvíťazil nad smrťou
a oslávený vstúpil do života. Tak sa Ježišov hrob stal miestom,
z ktorého sa ozýva posolstvo života. A to posolstvo je základ i srdce
našej kresťanskej viery. Preto Pavol môže konštatovať Rimanom:
„Ako Kristus Otcovou slávou bol vzkriesený z mŕtvych, tak aj my
choďme v novote života“ (Rim 6,4).
Je predsa logické, že anjel, ohlasovateľ vzkriesenia, posiela
ženy, aby posolstvo Ježišovho vzkriesenia zaniesli Ježišovým
učeníkom, ale pýtame sa: Prečo učeníci mali ísť do Galiley, aby
tam stretli Vzkrieseného? Prečo po tom všetkom, čo v posledných
dňoch zažili, majú teraz ísť ešte stovku kilometrov pešo na sever
do Galiley, prečo sa im neukázal v Jeruzaleme? Rozumie sa, že
sa Ježiš ukázal v Jeruzaleme, o tom nám hovoria iné evanjelia.
Marek chce čitateľom svojho evanjelia týmito slovami vyjadriť niečo
závažné: Vo svetle posolstva Ježišovho vzkriesenia treba novým
spôsobom pozerať a prežívať všetko to, čo učeníci s ním prežívali
od počiatku v Galilei. Vtedy ho sprevádzala otázka: „Kto je tento?“ A
teraz, keď majú odpoveď na tú otázku, oni musia novým spôsobom
prežívať aj svoje pozvanie k nasledovaniu i svoje poslanie, aby išli
v jeho mene. Ako v Galilei začalo Ježišovo ohlasovanie o Božom
kráľovstve, tak učeníci, ako svedkovia jeho vzkriesenia tu teraz
majú začať ohlasovanie o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi.
Hlavný obsah ohlasovania Ježišových učeníkov hlása: „Boh
ukrižovaného vzkriesil, a my sme toho svedkami“ (por. Sk 3,15). To
posolstvo celkom zmenilo život učeníkov, oslobodilo ich od strachu
a urobilo z nich neohrozených svedkov Vzkrieseného. Jeho slová
poslania a prisľúbenia, že on sám bude s nimi boli dostatočné
učeníkom, aby sa dali na najväčší pochod - priniesť Radostné
posolstvo do konca sveta a učiniť všetky národy jeho učeníkmi (por.
Mt 28,16-20).
V každom čase Ježiš nachádzal ľudí, pripravených ozvať sa
tomu pozvaniu a platiť vysokú cenu vernosti svojmu poslaniu.
V Nemecku jeden známy misionár, ktorý celý život prežil v Afrike bol
pozvaný, aby hovoril študentom o svojich zážitkoch. Po tom, čo im
vyrozprával, ako prežil tridsať rôznych chorôb a stretol sa s inými
ťažkosťami, zakončil: „Viete, čo ma všetko v týchto rokoch nieslo, aby
som vydržal tie skúšky? Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta.“ Do tých slov som vložil svoju nádej
a ona ma nesklamala.“ Či môžeme aj my dôverovať Vzkriesenému
a byť jeho svedkami v našom svete?
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti

Jarmila Petrulová,
evanjelická farárka www.ecav-tnstankovce.sk

3.

Stankovský informátor c.
ˇ 1 - marec 2015
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AKTIVITY A SÚŤAŽE
VŠETKOVEDKO
V 5.ročníku celoslovenskej súťaže žiakov 2.-5.ročníka získali
titul Vanda Kremeňová z II.A sa umiestnila na 19. mieste, Simonka Chochlíková z II.B na 36. mieste, Peťka Petrulová z III.B na
28.mieste a Ninka Neupauerová zo IV.B na 53.mieste.
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA
Úspešnými riešiteľmi matematickej súťaže, ktorí postúpili do
okresného kola sú Peťka Petrulová z III.B, Simonka Fričová zo
IV.A, Simon Straka z V.A a Marko Grežďo z VIII.A. Držíme im palce
a veríme, že budú úspešní i v okrese.
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Žiaci našej školy, ktorý prejavili záujem, sa v decembri 2014
mohli zúčasniť Týždňového kurzu konverzačnej angličtiny s rodenými angličanmi a američanmi, ktorý prebiehal na našej škole a zabezpečila ho spoločnosť ECW s.r.o., ktorá funguje na slovenskom
a českom trhu už viac ako 5 rokov.
V termíne od 8.12 do 12.12. 2014 sa konal kurz pre žiakov 6.
a 7. ročníka, ktorého sa zúčasnilo 13 žiakov. Od 15.12. do 19.12.
2014 sa kurzu zúčasnilo 38 žiakov 8. a 9. ročníka.
Kurz bol zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby,
podporu a upevňovanie gramatických zvratov a konštrukcií v angličtine a nadobudnutie sebaistoty rozprávať po anglicky.
Lektormi boli kvaliﬁkovaní učitelia Ryan Hanchera
(USA), Adrienna Ogin (USA),
Chris Senior (UK), ktorí viedli
kurzy zábavnou formou s použitím rôznych metód vyučovania.
Všetci zúčasnení žiaci
prežili užitočný a zároveň aj
veľmi príjemný týždeň.
OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo
Výsledky:
karegória 1A
1. miesto: Timotej Kadlec, VII.A – 48 bodov, pripravovala Mgr.
Petrová
2. miesto: Romana Ďuráčiová, VII.A – 47 bodov, pripravovala
Mgr. Petrová
3. miesto: Roman Fiala, VI.B – 35 bodov, pripravovala Mgr.
Bohušová
kategória 1B
1. miesto: Andrea Straková, IX.A – 53 bodov, pripravovala Mgr.
Petrová
2. miesto: Petra Šťastná, IX.A – 50 bodov, pripravovala Mgr. Pe-
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trová
3. miesto: Nina Kašová, IX.A – 48 bodov, pripravovala Mgr.
Bohušová
Do obvodového kola, ktoré sa konalo v Trenčíne, postúpili Timotej Kadlec obsadil 6.miesto a Andrea Straková 8.miesto. Blahoželáme žiakom, ktorí sa v silnej konkurencii trenčianskych škôl
umiestnili vo svojich kategóriách v prvej polovici súťažiacich.
kategória 1C
1. miesto: Laura Mináriková, VII.A - 51 bodov, navštevovala
školu v zahraničí
OLYMPIÁDA NEMECKÉHO JAZYKA – ŠKOLSKÉ KOLO
V decembri sme realizovali školské kolo olympiády nemeckého
jazyka, v ktorom si naši žiaci 8. ročníka mohli overiť svoje jazykové
vedomosti.
Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov 8. ročníka.
Výsledky:
1. miesto: Samuel Fabian, VIII.B, 71 bodov
2. miesto: Katarína Kudlová, VIII.A, 65 bodov
3. miesto: Alexandra Zajacová, VIII.A, 59 bodov
EXPERT
O titul EXPERT a TOP EXPERT sa uchádzalo viac ako
9000 súťažiacich na celom
Slovensku. Aj 29 žiakov z našej školy sa zapojilo do 8.
ročníka tejto súťaže. Žiaci
si mohli vybrať dve z tém:
Spoločnosť kedysi a dnes,
Tajomstvá prírody, Svetobežník, Do you speak English a Mozgolamy.
Najlepšie výsledky s umiestnením do 100 dosiahlo 5 žiakov. T.
Kadlec zo VII.A v téme Do you speak English skončil na 55. mieste, R. Polhorský z VIII.A v téme Tajomstvá prírody na 73. mieste,
S. Dobiaš z IX.A si vybral tému Spoločnosť kedysi a dnes a tiež
úspešne skončil na 82. mieste. Ešte lepšie sa umiestnil M. Kudla
z IX.A, ktorý v tej istej téme sa umiestnil na výbornom 28. mieste. Najlepšie výsledky z našich žiakov dosiahol S. Blaho zo VII.B,
ktorý v téme Spoločnosť kedysi a dnes skončil na vynikajúcom 18.
mieste. Všetci získali diplom s titulom Expert. Súťaž organizovala
Mgr. Bohušová.
TESTOVANIE – KOMPARO
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RECITAČNÁ SÚŤAŽ – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Vo februári sa uskutočnilo Školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy. V kategórii najmladších žiakov súťažilo 27 žiakov

4.

1.- 3.ročníka v prednese poézie. Na 2. stupni súťažilo 31 žiakov
v 3 kategóriách. Z triednych kôl boli vybraní najlepší recitátori, ktorí
svoje básne predstavili porote zloženej z vyučujúcich slovenského
jazyka a divákom.
1. kategória
1.miesto: David Dohňanský z II.B, Kristína Fábryová z I.B
2.miesto: Ivana Kubalošová z II.A, Rastislav Kubaloš z I.A
3.miesto: Filip Bambura z III.B, Soﬁa Sýkorová z III.A
2. kategória - poézia
1.miesto: Ema Masaryková zo VI.A
2.miesto: Eva Daniela Jorda z V.A
3.miesto: Sára Hájeková zo IV.A, Karin Janušková zo VI.B
2. kategória - próza
1.miesto: Natália Hrušovská zo IV.B, David Vlk zo VI.B
2.miesto: Ema Trnavská z V.B
3.miesto: Adam Peter z V.A, Matúš Puna z V.B
3. kategória - poézia
1.miesto: Alexandra Behranová zo VII.B
2.miesto: Martina Minaroviechová z IX.B
3.miesto: Naďa Dohňanská z IX.B
3. kategória - próza
1.miesto: Barbora Marcinechová z IX.A
2.miesto: neudelené
3.miesto: Nina Punová zo VII.A.
Do obvodového kola
postúpili: Ema Masaryková zo VI.A – obsadila 1.miesto s postupom do okresného kola,
Natália Hrušovská zo
IV.B – 2.miesto s postupom na okresné kolo,
Alexandra Behranová zo

VII.B, Barbora Marcinechová z IX.A -2.miesto s postupom do
okresného kola.
FUTBAL ŽIAČKY
Naše žiačky sa zúčastnili obvodového kola
vo futbale. Súperkami im
boli žiačky zo ZŠ Trenčianskej Turnej a zo ZŠ
Bezručovej v Trenčíne. Po
vzájomných zápasoch sa
naše dievčatá umiestnili
na 1.mieste a postúpili do
okresného semiﬁnále. Držíme im palce.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
V marci naši žiaci Maroš Benka zo VI.B, Ivan Lipták zo VII.A
a Marek Sedláček z IX.A pod vedením Mgr. Lucii Sedláčkovej absolvovali biblickú olympiádu v dekanátnom kole a umiestnili sa na
6.mieste.
Všetkým usilovným žiakom blahoželáme a ďakujeme im i pani
učiteľkám za reprezentáciu školy.
S ďalšími aktivitami sa môžete oboznámiť na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk.
Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar, slniečko a teplé
dni nám prinesú ako krásny dar. Príjemné prežitie Veľkej noci prajú
žiaci a zamestnanci školy.
Mgr. Darina Sýkorová
riaditeľka školy

ˇ
ZÁPIS DO PRVÉHO ROCNÍKA
Dňa 4. februára
2015 sa v našej škole
uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka.
Už v mesiaci január
sa budúci prváčikovia
zoznámili s priestormi
základnej školy, dokonca si vyskúšali aj naozajstné vyučovanie.
Na
prvej hodine si zacvičili s p. učiteľkou Mgr.
Svatíkovou a jej druhákmi v telocvični školy. Vyskúšali si rôzne cvičenia na lavičkách i
triafanie na cieľ. Na druhej hodine navštívili
s p. učiteľkou Mgr. Ďuďákovou počítačovú
učebňu, kde predviedli naozaj výborne zručnosti v ovládaní počítačovej myši, kreslení v
programe RNA a na záver si zahrali niekoľko
počítačových hier. Potom zasadli do školských
lavíc v triede p. učiteľky Mgr. Kadákovej. Vypracovali
jednoduché
pracovné listy a spoločne si zaspievali. Po
splnení všetkých úloh
boli odmenení drobnou
sladkosťou a medailou
v podobe usmiateho
smajlíka.
Aby sme skrátili čas

5.

čakania
nedočkavých
škôlkarov,
realizovali sme samotný zápis
v tomto roku v dvoch
triedach.
Pani učiteľky 1. stupňa preverili vedomosti
a zručnosti detí z rôznych oblastí matematiky,
slovenského jazyka, výtvarnej a hudobnej výchovy. Pozorne si všímali výslovnosť, správne držanie ceruzky,
vyjadrovacie schopnosti, sústredenosť, tempo
práce.
Takmer všetci žiaci zvládli zadané úlohy na
výbornú, niektorým p. učiteľky trošku pomohli
a so 7 deťmi sa stretneme ešte raz v budúcom
školskom roku.
Spolu sme zapísali 46 detí – 20 dievčat a
26 chlapcov.
Ďakujeme p. učiteľkám z materskej školy za prípravu detí a pomoc pri
samotnom zápise.
Tešíme sa na
stretnutie v septembri.
LĎ
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PRVÉ VÍTAZSTVÁ
NAŠICH MLADÝCH LUKOSTRELCOV
Dňa 14. marca 2015 sa vo Varíne uskutočnilo ﬁnále zimnej ligy
v 3D lukostreľbe, ktorým vyvrcholila dlhodobá súťaž. Zimná liga začala v novembri 2014, pozostávala z 9 kôl a celkovo v nej v jednotlivých kategóriách štartovalo 369 lukostrelcov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Maďarska a Rakúska.
Celkové umiestnenie členov lukostreleckého oddielu Sokol 3D
Trenčianske Stankovce v zimnej lige:
1. miesto: Adela BOGÁROVÁ
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: deti
1. miesto: Lenka LIPTÁKOVÁ
BB (holý luk)
kategória: deti
1. miesto: Samuel CHRASTINA
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: kadet
2. miesto: Filip KOVÁČ
BB (holý luk)
kategória: deti
2. miesto: Rastislav KOVÁČ
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: kadet
3. miesto: Oliver ŽIŠKA
TRLB (tradičný dlhý luk)
kategória: deti
4. miesto: Natália LIPTÁKOVÁ
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: kadetka
4. miesto: Martin ŽIŠKA
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: kadet
6. miesto: Róbert POLHORSKÝ
TRRB (tradičný reﬂexný luk)
kategória: kadet
Všetkým pretekárom srdečne blahoželáme!

venska v dňoch 26. - 27. júna 2015 v Podvišňovom pri Novom
Meste nad Váhom. Veríme, že naše nádeje opäť obsadia najvyššie
priečky.
Nájdete nás na: www.sokol-lukostrelba-3d1.webnode.sk
Peter Hirjak
- tréner a predseda LO 3D TJ Sokol Trenčianske Stankovce

Veľmi nás tešia hlavne výsledky lukostrelcov - začiatočníkov,
ktorí začali s pravidelnými tréningami na lukostreleckom krúžku pri
ZŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach od októbra 2014
a zimná liga 2014/2015 bola ich prvou previerkou presnej mušky.
Vrcholom letnej sezóny budú medzinárodné Majstrovstvá Slo-

GASSHUKU V BENEŠOVE U PRAHY
Boli sme pozvaní, ako jediní zahraniční hostia na super cvičenie
pod vedením sensea Paula Nolana 7. Dan z Anglicka. Priletel aj so
svojimi šiestimi žiakmi, aby nám ukázali, akým spôsobom sa u nich
vedie tréning. Musím sa priznať, že si ma získal hneď na začiatku,
keď nás krikom počas prevádzania jednotlivých techník vyburcoval
k maximálnemu výkonu. Neskôr si nás rozdelili do skupín podľa
technických stupňov, aby sa nám mohli venovať čo najintenzívnejšie. Naučili sme sa veľa nových vecí a všetci šiesti sme sa zhodli
na tom, že toto cvičenie bolo prínosom do nášho tréningu. Pozvali
sme preto sensea Paula do Trenčianskych Stankoviec na gasshuku
v septembri 2016, on naše pozvanie prijal, a my sa už dnes tešíme
na cvičenie pod jeho vedením.
Krejčí Karol

GASSHUKU V HOLANDSKU A ...
Cez víkend 15. - 16. novembra sme sa zúčastnili gasshuku v Holandskom
Wageningene so senseom
Tetsuji Nakamurom. Pri účasti asi tristo zástupcov z celej
Európy a Kanady sme ako
štyria zástupcovia reprezentovali Slovensko. Dobrá organizácia a pohoda vládli celej akcii, z čoho môžeme čerpať
pri organizovaní nášho gasshuku v septembri. Cvičenie bolo
náročné ale poučné a odniesli sme si zopár nových nápadov,
ktoré uplatňujeme pri vedení tréningu.
A v nedeľu 21. decembra sme bývalú pani starostku Ing.
Evku Beňovičovú pozvali na krátku rozlúčku počas tréningu
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v Dojo Tetsuji. Chceli sme jej aspoň takouto formou poďakovať
za príkladnú spoluprácu s oddielom karate do.
Karol Krejčí

6.

JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Životné jubileá manželov sú krásne a patrí sa ich pripomínať. A nielen v rodinnom kruhu, ale aj v obecnom spoločenstve.
V našej obci si začiatkom roku 2015 pripomenuli významné
a vzácne výročia uzavretia svojich manželstiev dva manželské
páry z časti obce Sedličná – dlhoroční susedia a aj rodinne prepojení manželia Juríkovci a Vlkovci.

Manželia Anna a Pavol Juríkoví sa zosobášili 27.01.1946
a v tomto roku si pripomenuli 69. výročie uzavretia svojho
manželstva. Ich celoživotnými tromi piliermi boli modlitba, rodina a práca. Vychovali šesť detí – synov Jozefa, Jána, Pavla, Petra, Františka a dcéru Máriu. Tie ich obdarili 14 vnúčatami a 13
pravnúčatami. Bohužiaľ, najstarší syn ich vlani navždy opustil.
Ostatné deti s rodinami rodičov veľmi často navštevujú a pomáhajú im v tom, čo už okolo domu a domácnosti sami nezvládajú.
Obaja manželia sa už museli vzdať viacerých aktivít, ale stále
žijú aktívny a plnohodnotný život. Pán Jurík sa stará o domáce
zvieratá, pracuje v záhrade, vykonáva práce okolo domu, číta a
lúšti krížovky. Pani Juríková sa teší z kvietkov vo svojej záhradke, číta a je srdcom celej rodiny. Odovzdáva svoje spomienky
a skúsenosti. Pomáhala pri tvorbe knihy Ľudová kultúra.
Manželia Mária a Rudolf Vlkoví uzavreli manželstvo
15.02.1955 a v tomto roku oslávili 60 rokov spoločného života - diamantovú svadbu. Vychovali tri deti – dcéry Katarínu, Gabrielu a syna Rudolfa, ktoré zostali aj s rodinami žiť v ich
tesnej blízkosti. Majú 7 vnúčat a 5 pravnúčat. Aj dnes žijú veľmi
aktívnym životom. Pán Vlk je zdatný v elektronike a nezaskočia

ho ani nové technológie, perfektne ovláda prácu s tabletom, čo
dokazoval aj na stretnutí pri príležitosti manželského jubilea, stále jazdí na aute a pani Vlková sa aktívne venuje svojej záhrade,
skleníku a už v týchto dňoch má napikírované rajčiny, papriku
a iné priesady a naklíčené zemiaky, ktoré pravidelne na Jozefa
musia ísť do zeme. Svojimi výpestkami zásobuje aj rodiny svojich detí.
K výročiam sobášov obom manželským párom okrem ich rodinných príslušníkov zablahoželal aj starosta obce, JUDr. Martin
Markech a ZPOZ v Trenčianskych Stankovciach.
Dar je i kríž. A dva má konce.
A dvom Vám je ho ľahšie niesť.
Nech život ide a dáva, čo chce,
vyjdite s ním až do nebies!
Ku gratulantom sa pripájame aj my, ich spoluobčania a obom
manželským párom želáme, aby sa aj naďalej ich spoločné
“áno” každý deň menilo v obetavú lásku všedných dní.
Oľga Šmatláková
PS: Ak chcete, aby si obec pripomenula Vaše jubileum sobáša, je potrebné, aby toto jubileum nahlásili na obecný úrad matriku priamo jubilanti, príp. ich rodinní príslušníci. Matričný
úrad Trenčianske Stankovce nemá v evidencii manželstvá našich
občanov uzavreté v iných obciach, ale len tie, ktoré boli uskutočnené v tunajšom matričnom obvode. Ďakujeme za porozumenie.

RECEPTÍKY
VYNIKAJÚCE KURČA
1 kurča (alebo len stehná), cesnak
Na obalenie:
3 PL polohr. múky, 1 KL vegety, 1 KL soli, 1 KL červenej papriky,
ml. čierne korenie, štipka kari
Na zaliatie a obloženie:
1 šľahačková smotana, 10 Dg eidamu, cibuľa, maslo
Ako na to:
Kurča rozporciovať na menšie kúsky, potrieť pretlačeným
cesnakom (kožu môžeme stiahnuť – ja ju nechávam).
Kúsky kurčaťa obalíme v múkovej zmesi, poukladáme na
maslom vymastený pekáč a môžeme posypať zvyškom
zmesi, ktorá nám zostane. Pokladieme kolieskami cibule,
posypeme nastrúhaným syrom a zalejeme šľahačkou.
Prikryjeme alobalom a pečieme. Pred dopečením odokryjeme,
jemne poodeľujeme jednotlivé porcie a zapečieme do
oranžova. Skutočne je vynikajúce, aj studené... a ten výpek...
mňam!

7.

DOMÁCE TRDELNÍČKY OD ANIČKY
Potrebujeme:
500 g polohrubej múky, 2 žĺtky, 125 g masla, ½ bal. PDP, 200
ml smotany na šľahanie, mlieko podľa potreby, 1 bielok na
potretie, kovové trubičky na šamrole
Posýpka:
vlašské orechy, kryštálový cukor, vanilkový cukor a mletá
škorica
Ako na to:
Múku preosejeme s PDP, pridáme žĺtky, zmäknuté maslo,
smotanu na šľahanie a podľa potreby mlieko. Vymiesime cesto
a rozvaľkáme na pomúčenej doske, nakrájame na pásiky,
široké asi 2 cm a namotávame na pomastené trubičky. Potrieme
rozšľahaným bielkom a posypeme orechovou posýpkou. Dáme
na vymastený a múkou posypaný plech, upečieme dozlatista
v rúre vyhriatej na 160o C asi 25 min. Vychladnuté stiahneme
z rúrok.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2014 do 31.3.2015
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Matias Kička
č. 216
Lukáš Mano
č. 690
Lilien Kubicová
č. 161
Martin Vodička
č. 425
Sonička Orlovská
č. 241
Tereza Kulichová 1. dieťa v r. 2015 - nar. 1.1. č. 318
Oliver Bitter
č. 440
Vivien Gulišová
č. 416
Linda Revayová
č. 130
Eliška a Jasmína Balajová
č. 181
Izabela Hrnčárová
č. 193
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Lukáš Toman a Soňa Vidláková
Tomáš Masaryk a Veronika Pavlovičová
Blahoželáme
PRISŤAHOVALI SA
Vladimír Kišac
Mgr. Alena Kišacová + Dominika a Filip
Juraj Arbet
Bc. Jozef Adamuščin
Lenka Červeňanová
Nikola Krchníková
Janka Krajčíriková + Bianka Krchníková
Mária Blažejová + dcéra Beáta
Miroslav Janský
Anna Rolinová
Marianna Rolinová
Viera Straková
MUDr. Ivan Beňovič
Ing. Norbert Moravčík
ODSŤAHOVALI SA
Ing. Gabriela Kubicová + deti Richard a Lilien
Marcel Mojžiš
Peter Jančovič
Ing. Jana Jančovičová + deti Patrik, Monika
a Rastislav
Miroslav Danihel
Ferdinand Trebichalský
Erika Garecová
Mgr. Tomáš Vlk
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Agnesa Marcinátová
vo veku 80 rokov

KNIŽNICA INFORMUJE
Nové knihy:
Pre deti a mládež: M. HLUŠÍKOVÁ - Zázračné
topánky a iné rozprávky (slovensko-anglická
verzia), T. HERIBANOVÁ - Malá doba ľadová
Pre dospelých: K. LACKBERG - Strážca
majáku, A. RIMOVÁ - Lavína, J. KARIKA Strach, J. BANÁŠ - Velestúr, D. SILVA - Caravaggio, V. JAMBOROVÁ - Srdcová dáma
Odborná literatúra: A. MAŤOVČÍK - Ľ. Štúr,
4000 let námorní historie Lodě
PRIPRAVUJEME:
- besedu so spisovateľkou Martou Hlušíkovou
- jarnú burzu kníh
- rozširujeme antikvariát o darované knihy
- program pre deti a rodičov „Kde bývajú
rozprávky“

- „Aby sme sa nenudili“ nápadité výmysly
a kreatívna zábavka
- návštevu knižnice M. Rešetku v Trenčíne
Zapojili sme sa do TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC a po tretíkrát sme organizovali NOC S ANDERSENOM. V marci,
Mesiaci knihy, mohli čitatelia získať bezplatné členstvo na rok, prípadne si členstvo
bezplatne obnoviť.
Nielen v jarných mesiacoch, ale po celý
rok je knižnica prístupná širokej verejnosti
s možnosťou výpožičiek beletrie i odbornej
literatúry, časopisov i DVD, poskytujeme
mimoknižničnú službu hlavne odbornej literatúry.
Na stretnutie v knižnici sa teší

JUBILEJNÉ SOBÁŠE
69 rokov spoločného manželského života
manželia Pavol a Anna Juríkových
60 rokov spoločného manželského života
manželia Rudolf a Mária Vlkových
Strieborný sobáš
Miroslav a Janka Ďurišových
Ing. Jozef a Ing. Janka Čechovičových
Ján a Janka Zahumenských
Miroslav a Eva Ševčíkových
Jozef a Ivana Dúžekových
Juraj a Magdaléna Hankových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme,
želáme do ďalších rokov najmä pevné
zdravie, šťastie a pohodu v rodine!
ŠTATISTIKA ZA ROK 2014
Počet obyvateľov k 31.12.2014 .......... 3.183
- z toho MUŽI
.......... 1.556
- z toho ŽENY
.......... 1.627
Vekové rozdelenie:
- od 0 do 6 rokov
- 209
(chlapci 103 - dievčatá 106)
- od 6 do 18
- 392
(chlapci 193 - dievčatá 199)
- od 18 do 60
- 1.980
(muži 1.008 – ženy 972)
- od 60 do 95
- 602
(muži 252 – ženy 350)
Priemerný vek obyvateľov: 39 rokov
Narodilo sa 42 detí
(24 chlapcov a 18 dievčat)
1/ 2014 - 5 detí (2 chlapci a 3 dievčatá)
2/ 2014 - 3 deti (2 chlapci a 1 dievča)
3/ 2014 - 2 deti (1 chlapec a 1 dievča)
4/ 2014 - 5 detí (4 chlapci a 1 dievča)
5/ 2014 - 3 deti (chlapci)
6/ 2014 - 1 dieťa (dievča)
7/ 2014 - 3 deti (chlapci)
8/ 2014 - 1 dieťa (chlapec)
9/ 2014 - 4 deti (1 chlapec a 3 dievčatá)
10/ 2014 - 1 dieťa (chlapec)
11/ 2014 - 7 detí (2 chlapci a 5 dievčat)
12/ 2014 - 7 detí (4 chlapci a 3 dievčatá)
Zomrelo 25 občanov (15 mužov a 10 žien)
1/ 2014 - 2 občania (1 muž a 1 žena)
2/ 2014 - 1 žena
3/ 2014 - 3 občania (2 muži a 1 žena)
4/ 2014 - 0
5/ 2014 - 3 občania (2 muži a 1 žena)
6/ 2014 - 1 muž
7/ 2014 - 3 občania (2 muži a 1 žena)
8/ 2014 - 1 muž
9/ 2014 - 4 občania (2 muži a 2 ženy)
10/ 2014 - 6 občanov (4 muži a 2 ženy)
11/ 2014 - 1 žena
12/ 2014 - 0
Prihlásilo sa 70 občanov
(38 mužov a 32 žien)
Odhlásilo sa 70 občanov
(37 mužov a 33 žien)
Do stavu manželského vstúpilo
24 občanov

Vaša Ľubica Mikulášová

Spracovala: D. Zemánková

Eva Lančaričová
vo veku 91 rokov
Anna Hrušovská
vo veku 91 rokov
Jozef Balaj
vo veku 66 rokov
Mária Obdržalová
vo veku 83 rokov
Magdalena Šebánová vo veku 88 rokov
Jozef Hág
vo veku 83 rokov
Pavel Kadlečík
vo veku 84 rokov
Zuzana Králiková
vo veku 73 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!
Nech odpočívajú v pokoji.
JUBILANTI
od 01.01.2015 do 30.03.2015
Alžbeta Križanová – 96 rokov
Oľga Cibulíková – 91 rokov
90 rokov
Anna Staníková
Eva Hladká
85 rokov
Alojzia Ondrčková
Mária Kňážková
Mária Šprtková
80 rokov
Ján Herman
Ľudmila Mojžišová
Emília Králiková
Anna Straková
75 rokov
Helena Kadlečíková
Emília Lahká
Anna Tumelová
Štefánia Husárová
Vladimír Kubáň
Zuzana Jančová
Jarmila Hašková
František Minárik
70 rokov
Ivan Brlej
Anna Ľahká
65 rokov
Anna Terchovanová
Jozef Majčík
Anna Kadáková
Ján Kurtiš
Rostislav Běhalík
Ing. Milan Tehlár
Štefan Seriš
Miroslav Kvasnica
Vladislav Balaj
60 rokov
Dušan Dutko
Anna Škúca
Miroslav Maňo
Eva Hrušovská
Viera Krišková
Slavomír Kadlečík
Ing. Mikuláš Holec
Jarmila Gabrišová
Jozef Minárik
Stanislav Tehlár
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