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Prázdniny kedysi a dnes Naša obec v budúcnos
Pred 89-tym sa necestovalo toľko ako
teraz, no napriek tomu mali prázdniny svoje čaro. Väčšinu času sme trávili
u babky. Babka, to je to najlešie stvorenie na svete. Vedela všetko prepáčiť,
nekontroľovala, či sme si večer umyli
zuby a výborne varila. Obrovské periny
v malej tmavej izbe aj v najhorúcejšom
lete príjemne chladili a výborne sa do
nich skákali saltá. Mala čierno biely televízor s dvomi kanálmi, čo nás vôbec nelákalo. Boli sme stále vonku, domov nás
doviedol len hlad. Vonku to bola paráda, stále bolo čo robiť a slovo nuda sme
nepoznali. Bosí sme chytali po potoku
ryby do koša, urobeného z ple va, ktoré
mal dedo odložené na zajačník. Na záhumienke sme vykopali trochu zemiakov
a odlomenie pár klasov kukurice zo štátneho nebolo trestné. Z lesa sme naťahali suché konáre a večer sa opekalo, až
kým pre nás neprišla babka. Kým nás
našla, riadne sa nachodila. Nikdy na nás
rodičom nežalovala, čo sa povyvádzalo si nechala pre seba. Rád na e časy
spomínam.
Dnes je tomu trochu inak, otvorenie
hraníc umožnilo cestovanie a tak de
chodia s rodičmi na dovolenky oveľa viac
ako my kedysi. Spoznávajú svet, ktorý
sme v ich veku nepoznali, čo je pre ne
veľké plus. Na druhej strane prázdniny
u babky akoby v dnešnej dobe strácali
svoje čaro. Dnešné de chcú byť stále
online a babky predsa nemajú Wifi a tak
sa takéto trávenie prázdnin pre ne stáva
neatrak vne. Mám pocit, že sa zo života dnešných de vytráca akési šibalstvo
a chuť po dobrodružstve. Každá doba
však má to svoje a nemožno jednoznačne povedať, či je to dnes lepšie alebo
horšie ako predtým. Podstata prázdnin
však zostáva nezmenená, a tou je oddych od školy.
Radovan Siva

júl 2015

- názor žiakov školy

V redakcii sme sa už pred nejakým časom rozhodli osloviť žiakov v škole, aby napísali,
aké sú ich predstavy o živote v našej obci. Či majú nejakú víziu kam by chceli život v nej
posunúť, aké majú svoje predstavy, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre nás, starších.
V tak veľkej obci, ako sú Trenčianske Stankovce, sa neustále deje množstvo vecí, ktoré
viac či menej ovplyvňujú všetkých. Môžeme ich ponechať osudu, alebo sa k nim vyjadriť,
alebo sa ich pokúsiť ovplyvniť. K tomu však potrebujeme poznať názory, názory generácií, pohľady rôznych sociálnych skupín.
Oslovili sme vedenie školy a ich triedne učiteľky, aby nám s tým pomohli a na svete sú
myšlienky deviatakov z našej školy. Dve práce a slová dievčat, ktoré boli zhovorčivejšie
ako chlapci vám dnes ponúkame na stránkach novín. Napokon, pozrite sa na ne sami,
prečítajte si ich:
Moja predstava - Barbora Marcinechová, 9. ročník
Pokrok vo vývoji nezastavíte. Sme malá obec, ktorá sa snaží držať
krok s dobou, avšak nezabúda na svoje tradície. Veď mladým patrí
svet!
Vedenie obce sa snaží o modernizáciu a rôzne vylepšenia, to je pravda, ale mladí ľudia, scestovaní podotýkam, majú určite veľa nápadov,
aby sme to tu vylepšili ešte viac. Viete, nechceli by sme to len preto, aby
decká nevysedávali po krčmách.
Všetci vieme, že Slovensko zažíva odliv mozgov. Keď budeme našu obec vylepšovať
a zväčšovať, mladí ľudia neodídu len tak ľahko. Nemyslím tým, že keď sa tu vybuduje
parkúrové ihrisko, bežecká dráha, posilňovňa, či park pre mamičky s deťmi, tak mladí
tu ostanú. Hovorím o podnikoch, ktoré zabezpečia mladým prácu, dobré pracovné podmienky a peniaze. Mladí môžu „brigádovať“ a pritom študovať.
Výhodné by bolo malé kúpalisko alebo krytá plaváreň, klzisko, kaviarne, cukrárne.
Aj my, decká, nemáme len hlavu v oblakoch, poznáme momentálnu finančnú situáciu
na Slovensku. Ja viem, že všetky začiatky sú ťažké, ale dobrý dojem dokáže spraviť veľa.
Keď nepomôžu európske fondy, tak treba zvolať rokovania s investormi, ktorí by pomohli
nakopnúť malé podniky v obci a zo zisku ež vyťažiť.
Ja si len želám, aby sme sa správali k našej obci čo najlepšie, najekologickejšie a najšetrnejšie. Môj osobný verejný prieskum ukázal, že mladí by tu aj ostali, len tá práca im
chýba, preto odchádzajú preč.
Barbora Marcinechová
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Moja predstava - Mar na Minaroviechová, 9. ročník
S určitosťou si trúfam povedať, že v budúcnos nás čaká ešte veľa prekvapení. Pravdepodobne nastanú veľké zmeny aj v školstve. Napríklad, žiaci už nebudú v škole využívať zošity a učebnice, ale notebooky a iné elektronické zariadenia schopné zaznamenávať a ukladať poznámky. A čo učitelia? Namiesto nich sa nám
budú prihovárať z obrazovky LCD televízora dokonale naprogramované interak vne osoby a dozerať na žiakov
budú kamery.
A čo doprava? Tí bohatší budú zrejme lietať v helikoptérach alebo sa premávať v autách, ktoré dokážu v prípade zápchy na cestách
vzlietnuť. Tí menej boha sa však budú musieť uspokojiť s kvalitami ciest, po ktorých budú musieť jazdiť v autobusoch a autách.
Avšak eto autá a autobusy budú ekologické. Je však možná ešte jedna forma dopravy, a to forma teleportu. Proste, v sto ne
sekundy by ste sa mohli dostať z jedného konca sveta na druhý.
A ako sa budú ľudia zabávať? Naša obec je veľká a je tu veľa nevyužitého priestoru. Myslím si, že by tu mohol byť pokojne menší
aquapark alebo plaváreň. Predstavujem si, že tu bude veľa internetových kaviarní a elektronické knižnice. Na relax
a odpočinok budeme mať park plný zelene a lavičiek, pri ktorom sa bude nachádzať aj domov pre dôchodcov.
A čo športovci? Tí sa potešia futbalovému ihrisku, cyklis ckému chodníčku a skateboardovej rampe. Cez zimu budeme mať
veľké ihrisko pre korčuliarov. Ako budú tráviť čas milovníci jedla, tanca a zábavy? Pre nich tu budeme mať každý letný piatok
grilovačku, pri ktorej nám bude hrať nejaká skupina a vstup bude pre všetkých občanov zdarma.
A de ? Pre de sa budú každý týždeň konať súťaže, pri ktorých môžu vyhrať rôzne sladké odmeny. Vybudujeme viac detských
ihrísk s hojdačkami a preliezkami pre malých aj veľkých. A pre milovníkov filmov alebo roman kov vybudujeme kino.
Všetko, čo som tu napísala, sú čisto moje úvahy. My to ž nevieme, čo bude zajtra, nieto ešte v ďalekej budúcnos . Tak sa nechajme
prekvapiť, čo čas ukáže.
Mar na Minaroviechová

PáLI NáS
Nezabúdajme na čistotu
Čistota na uliciach, chodníkoch, verejných priestranstvách, kontajnerových stanoviš ach, zaburinených pozemkoch veľa napovie o meste, obci. Aký stav je v našej obci?
Objek vnejší je pohľad ľudí, ktorí nás navš vili prvý krát, resp. sú tu iba občas. Ich pohľad je iný ako u obyvateľa obce. Ten si
na terajší stav postupne zvykne. Pohľad cudzích návštevníkov nie je vôbec priaznivý.
Hlavné problémy by sme zadefinovali nasledovne:
- Zaburinenie obce – obec podstatnú časť svojich plôch pravidelne kosí. Zlepšenie by
mohlo byť na starých cintorínoch, niektoré boli kosené iba jedenkrát. Horší stav je
s plochami súkromníkov, prípadne organizácií. Podľa zákona má každý vlastník pôdy
predchádzať výskytu a šíreniu burín (napr. zaburinenie Oddychového centra – vedľa
parkoviska).
- Vodné toky má v správe Povodie Váhu. Ako to už v našom štáte chodí, organizácie si
svoje povinnos začnú plniť až na základe viacnásobných urgencií, prípadne
medializácii problému. Nemala by vzniknúť situácia ako bola tento rok (vysoká
tráva, neskôr pokosená zostala na brehoch potokov).
- Chodníky v obci napriek tomu, že máme polovicu roka za sebou, sa začali
čis ť až v júli. Očami motoristu, alebo ľudí, ktorí obcou iba prechádzajú, to nie je
pekný pohľad.
- Kontajnerové stanoviš a. V súčasnos nie je jasné, či jednotlivé kontajnery sú umiestnené na plochách v majetku obce, resp.
iných vlastníkov. Sú však umiestnené z čas na nespevnených plochách. Priestor stanovišťa nie je ohradený. V mnohých prípadoch
je znečistený, zarastený burinou.
Naša obec má všetky predpoklady (finančné, personálne cez OPS, využi e ak vačných pracovníkov) na to, aby bola krajšia, čistejšia. Preto sme sa rozhodli dať vedeniu obce nasledovné otázky. Odpovede poskytli starosta obce Mar n Markech, JUDr. a vedúci OPS
Ján Husár:
1. Má OPS schválený ročný plán prác starostlivos o verejné plochy, chodníky (čistenie, kosenie, údržba) ?
„Obec nemá schválený ročný plán prác starostlivos o verejné plochy a chodníky. Údržba a starostlivosť o verejné plochy a chodníky
sa realizuje priebežne. Pracovníci OPS pravidelne podľa stavu vegetácie kosia verejné priestranstvá. V súčasnos sú využívaní
4 ak vační pracovníci (dlhodobo nezamestnaní), ktorí čis a chodníky popri hlavnej ceste.
O to, aby bola obec čistejšia, by sa mohli pričiniť aj samotní občania, a to tým, že budú vyhadzovať odpadky do smetných nádob
a nie kade tade, ako je to na mnohých miestach vidno.“
2. Ako sa vyhodnocuje?
„Keďže nemá schválený ročný plán, tak sa nevyhodnocuje.“
3. Kontajnerové stanoviš a by mohli byť jednotné. Neuvažuje obec zo zmenou doterajšieho stavu?
„Snažíme sa nájsť op málny stav. V obci máme rozmiestnených 41 kontajnerov na sklo. Disponujeme však len 20 kontajnermi
na drobné kovy. Aj preto sa nedá všade dosiahnuť, aby boli kontajnerové stanoviš a jednotné. Kontajnery na šatstvo nie sú
vo vlastníctve obce.“
Jozef Kadák
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OTáZKA POSLANCOVI
Na posledných dvoch rokovaniach Obecného zastupiteľstva rokovali poslanci na podnet občanov o rušení nočného pokoja používaním
pyrotechnických výrobkov v blízkos ich obydlí.
Položili sme otázky Simone Račkovej, Mgr., predsedníčke komisie pre
ochranu verejného poriadku:
1. Priblížte čitateľom HLASu čo bolo podstatou
sťažnos ?
„Sťažnos smerovali najmä na časté konanie
ohňostrojov v okolí spoločenského domu. Pritom nebolo rozhodné, či sa ohňostroj spus l
po 22. hod. (t.j. počas nočného pokoja) alebo
desať minút pred 22. hodinou.“
2. Aké kompetencie má v tejto veci Obec?
„Novelou zákona o banskej činnos č. 58/2014
Z. z. bola obciam odňatá kompetencia obmedziť
alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné
a oslavné účely na území obce vydaním všeobecne záväzného nariadenia.
V súčasnos pla , že určité pyrotechnické výrobky je zakázané používať vo vzdialenos menšej ako 200 m od kostolov, detských zariadení,
cintorínov a pod. bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.
Vlastníkom týchto priestorov je zväčša obec. Z toho vyplýva, že obec už,
žiaľ, nemôže vyslovene zakázať konanie ohňostrojov na svojom území,
avšak môže iniciovať napr. podanie podnetu obvodnému banskému
úradu, ak sa uskutočnil ohňostroj v okolí cintorína (pri spoločenskom
dome) bez jej súhlasu.“
3. Boli prijaté nejaké závery poslancami obecného zastupiteľstva?
„Vzhľadom k tomu, že ide o pálčivý problém, je potrebné konať.
Prvým krokom bolo predloženie návrhu na vymedzenie zón, v ktorých sa
pyrotechnické výrobky nebudú môcť používať bez súhlasu vlastníka
objektov, a to za účelom informovania verejnos . Informácia s nákresom zón bude zverejnená na verejných miestach a na webovej
stránke obce. Poslanci návrh jednohlasne schválili (uznes. č 62/2015).
Samozrejme je obec pripravená podávať podnety v prípade použia pyrotechnických výrobkov vo vymedzených zónach bez jej súhlasu, lokality budú po 22. hod. monitorované policajnými hliadkami z dôvodu možného rušenia nočného pokoja a tak ež budú nájomcovia predmetných priestorov upozorňovať návštevníkov na tento
zákaz. Ak budú navrhnuté opatrenia neúčinné, budeme hľadať ďalšie
spôsoby ako pomôcť, napr. aj iniciovaním zmeny legisla vy?“
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Tanec je pieseň tela
„Kamarátka veľmi túžila tancovať, len sama sa bála začať. Jeden
večer prišli s jej mamou k nám a bolo rozhodnuté,“ spomína Denisa.
Zis la, že tanec je pre ňu vášeň, a preto navštevovala všetky tanečné
kurzy od prvého ročníka na základnej škole.
Denisa Petrová pochádza zo Stankoviec,
z čas obce Sedličná, kde sa jej rodičia presťahovali práve v čase, keď sa narodila. Jej mama
Emília je pôvodom zo Súče. Otec Ivan býval
v Trenčíne, ale väčšinu svojho detstva trávil
v Rozvadzoch u starých rodičov Kováčovcov.
Od prvého profesionálneho tréningu mala
svojho tanečného partnera, čo bolo ako sama
povedala, pre ňu šťas m. Počas kariéry ju
sprevádzali celkovo traja tanečníci, s ktorými
vyhrala niekoľko súťaží na Slovensku aj v Čechách. Najväčším dosiahnutým úspechom sú pre ňu víťazstvá na Majstrovstvách Slovenska v choreografiách, na ktorých za jeden deň získala
s partnerom dokonca až dva tuly Majstrov Slovenska. Jeden v la nskoamerických a druhý v štandardných tancoch.
S prípravami a priebehom súťaží sú spojené rôzne zážitky. Jeden takýto, z kategórie ,,šťas e v nešťas “, si naša talentovaná tanečníčka prežila cestou na súťaž do Mar na. Táto cesta vedie cez
známy úsek pod Strečnom, ktorý si i vtedy vyžiadal svoju daň. Deniskin partner cestoval svojim autom, šiel o niečo neskôr. Prvé auto
s Denisou prešlo bez menších problémov na miesto činu, ale čo
čert nechcel. Ona už bola nachystaná v sále, do súťaže chýbala pol hodina a tanečníka stále nikde. Rozhodla sa mu zavolať. Uviazol
v kolóne pod Strečnom. Všetci sa modlili, aby to s hol. Nakoniec bola porota a organizátori natoľko zhovievaví, že kvôli nim
súťaž presunuli o dve hodiny neskôr. Partner prišiel s meškaním,
no odtancovali si svoje najlepšie ako vedeli a odišli so zlatom na krku.
Čakať sa naozaj opla lo.
Osemnásťročná Denisa Petrová, študentka Piaris ckého gymnázia už tento rok síce ukončila svoju profesionálnu tanečnú kariéru, no stále pokračuje ako lektorka tanca na kurzoch tu v Stankovciach. Mnohí z nás ju tak ež poznajú z rôznych obecných poduja ,
kde predvádzala s partnerom oku lahodiace tanečné výkony. Aj
v súčasnos prijíma pozvania na rôzne kultúrno-spoločenské akcie,
ktoré rada spestrí svojím tanečným vystúpením.
Monika Pevná

úvaha
Mládeži...
Svet budú mladí ľudia vnímať stále rovnako. Budú bažiť po nových poznaniach, možnos ach, známos ach. Budú sa chcieť
realizovať, presadiť.
Som vo veku, kedy hľadím na generáciu mladých a skúmam, čo z nej bude. Občas sa pris hnem pri myšlienkach, čo teraz formuje
mladých, nové osobnos , budúce autority. Aká spoločenská sila vytvorí to, čo bude raz ovplyvňovať naše okolie. Na prvý pohľad
majú síckrát viac možnos , ako sme mali my. Tie ich možnos však prinášajú aj množstvo nástrah. Sami si musia vybrať, akou
cestou pôjdu.
My, „stredovekí“ a starší, dôverujme tejto generácii. Umožnime, aby sa ich rozvoj, pokrok, predsavza a plnili pre prospech nášho okolia.
Umožnime vytvárať osobnos , ktoré nevytvorí žiadna komunikácia cez internet a sociálne siete, ktoré robia ľudí neosobnými persónami a menia iden tu človeka. Viem, že im to nemôžeme nadiktovať. Rovnako by to nevzali, ako moja generácia nebrala všetky rady od starších. V tom je
práve tá sila, ktorú nesmieme „spohlavkovať“, ako dieťa, ktoré vybočí z radu – „však prečo chceš byť iný ako ostatní...?“, ale umožniť sa mu
zaradiť, bez pos hu jeho osobnos pred ostatnými.
My sme mali svoje kluby, táboráky, zábavy, noviny, športy, zbery železa, tradície, cez ktoré sme sa poznávali navzájom. A chceli sme vybočiť
z radu priemerných. Chceli sme byť aspoň trošku iní, ako svet okolo. A , starší, nám to umožnili a tolerovali.
Dovoľme to aj dnešným mladým. Verme im, že aj medzi nimi vyrastú ďalší, ktorí prevezmú do svojich rúk veci, ktoré budú ovplyvňovať nás
všetkých. Oni nemôžu brať všetko, čo im povieme. Mnohým veciam nebudú ani rozumieť. No my, starší, musíme rozumieť, že si chcú všetko skúsiť.
Je jedno či to bude v nejakom športe, záujmovom spolku, klube, cirkvi, poznávaní, súťažení, dnes už aj podnikaní. My, ich vznikajúce osobnos ,
autority potrebujeme. Potrebujeme ich ako spoločnosť, potrebujeme ich ako ľudia.
A mladí, nebojte sa! Dokážte, že na to máte. Budeme sa navzájom viac vážiť.
Dušan Pevný
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Súkromná materská škola v Trenčianskych Stankovciach
Väčšine z nás sa pri vyslovení priezviska Ilavská/ý, vybaví kus mäsa alebo mäsového výrobku, ktorý si môžeme kúpiť v predajni
v strede obce. Zis li sme, že Mária Ilavská, Ing. - konateľka a ekonomická riaditeľka spoločnos Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba, má v našej obci
aj iné plány, ako sú e mäsiarske. Má to ž v úmysle zriadiť súkromnú materskú školu. Keďže informácií bolo málo, opýtali sme sa Márie Ilavskej
ako to vlastne je.
Čo vás viedlo k zámeru zriadiť súkromnú materskú školu v Trenčianskych Stankovciach?
„Nápad vybudovať detské opatrovateľské centrum som dostala v čase, keď som rozmýšľala nad využi m našich priestorov po rekonštrukcii
budovy. Hľadala som zámer, ktorý by ma bavil a zároveň bol osožný aj pre druhých. Poznám pocit, keď som nes hala popoludní vyzdvihnúť dcéru
načas zo škôlky, alebo ráno ju tam zavčasu doniesť. Keď moja mladšia dcérka mala 4 roky, dostala som možnosť umiestniť ju do súkromnej škôlky, kde
bol individuálny prístup a to mi veľmi vyhovovalo. Preto som začala uvažovať nad tým, že uvoľnené priestory využijem na vytvorenie pekného centra
pre de a ponúknem možnosť súkromného riešenia opatery svojich de aj ďalším rodičom.“
Kde by sa malo toto detské centrum nachádzať?
„Naše centrum by malo byť zriadené v zrekonštruovanej budove, ktorá nám pôvodne slúžila ako mäsovýroba a má veľmi peknú polohu v centre Trenčianskych Stankoviec.
V súčasnos ju prerábame na polyfunkčný objekt a celé prízemie, okrem predajne mäsa,
ktorá je samostatne odčlenená, má slúžiť pre potreby de čiek.“
Od kedy by mohlo byť v prevádzke?
„V prevádzke by mohlo byť v rela vne krátkom čase. Urýchliť by to mohol aj prejavený
záujem zo strany rodičov. Najdôležitejšie však je, ako rýchlo sa nám podarí dokončiť stavebné práce a centrum zariadiť, aby sme deťom vytvorili príjemné prostredie, v ktorom
sa budú dobre cí ť. Tak ež chceme plochu pôvodného dvora premeniť na záhradu, ktorá
bude slúžiť na detské hry.“
Pre koľko de bude zariadenie určené?
„Celkovo tento priestor spĺňa všetky predpísané požiadavky pre viac ako 20 de . Počet de vyplýva z rozmerov a veľkos priestorov, ktoré
sú k dispozícii. Legisla vne sú presne dané požadované m² na jedno miesto na spanie a tak ež na veľkosť priestoru potrebného na hranie dieťaťa.“
Aký bude rozdiel v poskytovaných službách opro štátnej materskej škole?
„Čo sa týka poskytovaných služieb, rozdielov by malo byť viac. Jednak do nášho centra by sme
chceli prijímať už de od 2 rokov. Prevádzková doba bude flexibilnejšia. Centrum by malo byť otvorené aj
počas prázdnin v potrebnom rozsahu podľa záujmu rodičov. Do denného programu chceme zaradiť veľa špecifických ak vít, tanec, tvorivé dielne, spoluprácu s logopedičkou. Hlavným zámerom v našej škôlke bude individuálny prístup k de čkám tak, aby sa mohli prejaviť ich osobnos a samozrejme, aby sa mohli zaoberať
činnosťou, ktorá ich baví. Tak ež by sme boli radi, aby sa sami rodičia zapájali do ak vít svojich de .“
Ako plánujete zabezpečiť stravovanie?
„Stravovanie bude riešené dovozom jedla na obed zo zariadenia, ktoré takto využívajú aj iné MŠ.
Ostatné jedlo v priebehu dňa bude pripravované v malej kuchynke, ktorá je súčasťou škôlky s dôrazom na
dostatok kvalitného ovocia a zeleniny tak, de mali k dispozícii to, čo im chu a zároveň je zdravé.“
Akú máte predstavu o mesačnom poplatku za dieťa?
„Poplatok za dieťa za aľ nemôžem špecifikovať, ale určite bude podobný iným súkromným zariadeniam, samozrejme podľa veku dieťaťa. Rodičia
de do 3 rokov si budú môcť uplatniť príspevok ÚPSVaR na základe Z.č.561/2008 Z.z., ktorý momentálne predstavuje 230,- EUR.“
Koľko pracovných miesť vytvoríte?
„Počet novovytvorených pracovných miest za aľ nepoznáme, ale určite potrebujeme minimálne pani učiteľky v počte podľa prihlásených de čiek.“
Prebehli rokovania s obcou alebo inými organizáciami na túto tému, resp. v akom štádiu sa projekt nachádza?
„Obec sa k nášmu projektu vyjadrovala na začiatku, pri žiados o stavebné povolenie, kde sme potrebovali súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva s našim zámerom, čo už bolo dávnejšie. Nedávno som sa na túto tému rozprávala s pánom starostom Mar nom Markechom, JUDr. a ten môj
zámer podporil.“
Radovan Siva

udalosti
Tankové dni - report
V dňoch 19.-20.6.2015 sa uskutočnilo v našom chotári pri starom vážskom koryte poduja e, ktoré počtom účastníkov prekračuje rámec našej
obce. V poradí 3. ročník Tankových dní Laugaricio bol po stránke programovej, počtu umiestnenej dobovej techniky ako i počtu účinkujúcich
nadšencov vojenskej histórie bol úspešnejší ako predchádzajúce ročníky.
Viac ako 700 nadšencov vojenskej histórie z viacerých krajín priviezlo so sebou množstvo vojenskej techniky. Poduja a sa podľa organizátorov
zúčastnilo približne 12 000 divákov, ktorí si mohli prehliadnuť najmodernejšiu techniku ozbrojených síl SR, techniku z čias I. a II. svetovej vojny. V priebehu dňa mali diváci možnosť sledovať viacero ukážok z histórie ako i súčasného výcviku armády SR.
Hlavná bojová ukážka bola z obdobia II. svetovej vojny, z historického stretnu a Západných
spojencov so Sovietskou armádou na rieke Labe. Profesionálna práca pyrotechnikov a letcov dávala
danej ukážke kulisu skutočných bojov, tak ako prebiehali v minulos . Diváci na hrádzi mali možnosť
sledovať vývoj jednotlivých bojových akcii a boli aspoň na chvíľu súčasťou histórie.
Tankové dni okrem oboznámenia sa s novou technikou armády SR, názorne poukázali na technický vývoj bojovej techniky jednotlivých armád v 20. storočí – bolo to ako návšteva veľkého múzea,
kde bolo dovolené vyliezť na techniku, prípadne vyskúšať si jazdy na viacerých obrnencoch. Organizátori si položili latku vysoko a preto sa môžeme tešiť na ďalší ročník daného poduja a.
Dušan Vendžúr
Jozef Kadák
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Pred prvým zvonením
Pre veľa rodičov končí pokojné prázdninové a škôlkarské obdobie. Rozmýšľajú čo všetko ich čaká a neminie v súvislos
s prvým školským dňom ich de . Rozhodli sme sa preto spýtať riaditeľky Základnej školy pani Dariny Sýkorovej, Mgr., čo môže povedať
k tejto téme pred prvým zvonením. Možno práve eto informácie vás usmernia a pomôžu nájsť odpovede na vaše otázky.
1. Pani riaditeľka, aké krúžky pripravuje ZŠ pre žiakov k 1.9.2015? Budú opro minulým rokom aj nejaké novinky, kde môžu de tráviť
svoj voľný čas?
„Najväčší záujem žiaci prejavili o športové krúžky – florbal, gymnas ku, volejbal, futbal, tak budú pokračovať spolu s inými i v budúcom
školskom roku. Novým krúžkom bude tanečný, ktorý bude realizovať ZUŠ Nemšová v našej škole. Pokračovať bude i lukostrelecký krúžok
a karate, ktoré majú stabilných záujemcov a dosahujú dobré výsledky i na súťažiach. Veľmi obľúbeným bol a bude ež pokračovať keramický
krúžok, na ktorom žiaci vytvorili veľmi pekné a zaujímavé výrobky. Všetky informácie o krúžkoch sa dozvedia žiaci i rodičia v prvý školský týždeň na letáčiku, ktorý dostane každý žiak a vyberú si z danej ponuky.“
2. Mnohí rodičia malých prváčikov budú po prvýkrát svoje ratoles vystrájať do školy. Existuje nejaký manuál prváčika, podľa ktorého
by sa mali pripraviť?
„Na webovom sídle ms.trencianskestankovce.sk som zverejnila v ponuke INFORMÁCIE dokumenty pre
rodičov, kde sa oboznámia s tým, čo by mal budúci prvák vedieť a čo má mať osvojené pri nástupe do školy –
Dôležité maličkos . Možno to pomôže rodičom i pri rozhodovaní o tom, či dať svojmu dieťaťu odklad povinnej
školskej dochádzky. Tak ež tam nájdu i eto rady. Ak rodič zis , že jeho dieťa dosiahlo potrebnú zrelosť ešte
pred dovŕšením 6. roku, nájde si odporúčania v článku – Možnosť predčasného nástupu do školy. V 10 bodoch
sú stručne zaznamenané ďalšie informácie o organizácii vyučovania (kedy zvoní, čo si má žiak priniesť do školy,
informácie pre rodičov...). Všetky eto informácie dostanú rodičia prváčikov v prvý školský deň a naše pani
učiteľky sú pripravené kedykoľvek s nimi komunikovať a informovať ich o deťoch. Verím, pokiaľ rodičia prejavia
záujem, že si prečítajú eto informácie a docvičia ešte niektoré veci, čo išli deťom slabšie.
Tešíme sa na našich malých žiačikov. Rodičom prajem, aby prežili pekné a pokojné prázdniny so svojim
deťmi. Nebojte sa školy, nestrašte de školou, aby sa do nej tešili. Boli v škole niekoľkokrát a ukázali, že budú
usilovní žiaci, ktorí s pomocou našich paní učiteliek všetko zvládnu,“ dodala riaditeľka Základnej školy Jána
Lipského Darina Sýkorová, Mgr.
Monika Pevná

zaUjímavosti
Zlatá trofej
Pred niekoľkými rokmi pri prechádzke lesom, chotárom obce, sme museli mať šťas e uvidieť srnku, jeleňa, diviaka. V posledných
15-20 rokoch sa na území Slovenska situácia podstatne zmenila, počet danej zveri sa zvýšil takmer dvojnásobne. Poľovníctvo má na
Slovensku nesmiernu kultúrnu a historickú hodnotu a spájajú sa s ním mnohé ľudové tradície dedené z pokolenia na pokolenie. Je veľmi
dôležité poľovníctvo ďalej moderne rozvíjať a jeho tradície zachovať aj pre budúce generácie.
V našej obci pôsobí niekoľko rokov poľovnícke združenie Žilákovec, ktoré má svoj poľovnícky revír v katastri obce Trenčianske Stankovce ako
i v okolitých obciach. Rozlohou patrí k väčším poľovníckym združeniam v okrese Trenčín. Svoju činnosť má zameranú na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a op málne využi e genofondu zveri ako prírodného bohatstva. Pre každého poľovníka pla zásada, že má byť v prvom
rade ochrancom a chovateľom zveri. Až potom jej lovcom. Dôkazom starostlivos o zver v danom poľovnom revíre sú ocenenia trofejí
na viacerých výstavách.
Členova združenia Žilákovec sa každoročne zúčastňujú chovateľských prehliadok ulovenej zveri revírov v okresoch Trenčín a Nové
Mesto nad Váhom. Od roku 2006 získali viacero ocenení za trofeje diviakov, jeleňov, srncov, jazvecov, líšok.
Najväčší úspech bol však dosiahnutý na domácej pôde v rámci chovateľskej prehliadky, ktorú organizovala Obvodná poľovnícka komora
Trenčín v Spoločenskom dome Trenčianske Stankovce v dňoch 28.-29.03.2015. Ocenené parožie jeleňa podľa C.I.C. od strelca p. Emila
Ďuriša získalo na tejto výstave prvé miesto s celkovým počtom 210,01 bodu – čo znamená ocenenie tzv. zlatý jeleň.
Pri tejto príležitos sme položili p. Emilovi Ďurišovi niekoľko otázok:
Ako dlho ste vedeli o danom jeleňovi?
„Tohto trofejného 14-ročného jeleňa sme pozorovali približne päť rokov. Podstatnú časť
roka sa zdržiaval v našom chotári.“
Ako a kde sa konala poľovačka?
„Jednalo sa o rannú tzv. „čakanú“ v priestoroch Kamenca.“
Môžu tu existovať i ďalšie ,,zlaté jelene“?
„Máme vedomos , že v revíre je veľa kvalitných jeleňov, čo svedčí o dobrej starostlivos
o zver.“
Aké miesto má táto trofej medzi ostatnými?
„Samozrejme to najvyššie, jedná sa o prvého zlatého jeleňa v Trenčianskom okrese.
Tento rok sa zúčastním s touto trofejou celoslovenskej výstavy.“
Jozef Kadák
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Poznaj svoje okolie - 1 časť.
Naša obec sa rozrastá, pribudli noví obyvatelia, ktorí obec a jej okolie postupne spoznávajú,
ale je veľa občanov, najmä z radov mladších, ktorí sa tu narodili a žijú tu a nevedia ani čo je za
„humnami“. Je to vo veľkej miere spôsobené tým, že hlavne de a mladí ľudia trávia veľa voľného
času pri počítači a to na úkor vychádzok do prírody. Chcem preto v tomto článku aspoň v krátkos
priblížiť záujemcom niektoré prírodné pamiatky a zaujímavos nachádzajúce sa v chotári našej
obce a tým zvýšiť záujem o vychádzky do prírody a spoznávanie blízkeho okolia svojho bydliska.
V katastrálnom území našej obce sa nachádzajú prírodné pamiatky Malostankovské vresovisko
a Selecký potok, ktoré sú zapísané v štátnom zozname osobitne chránených čas prírody SR. Cez
našu obec prechádza Vážska cyklomagistrála a pohorie Považského Inovca poskytuje vhodné podmienky pre pešiu turis ku ako pre náročných a skúsených turistov, tak aj pre rodiny s malými deťmi.
V extraviláne obce sa nachádza ubytovacie zariadenie slúžiace na rekreáciu a víkendové pobyty - Chata na Betleheme, ktorú od roku 1993 prevádzkuje Poľnohospodárske družstvo Inovec. Dá sa tam dostať buď pešo (1 hodina), alebo autom po asfaltke.
Malostankovské vresovisko je prírodná pamiatka nachádzajúca sa približne 3 km juhovýchodne od Malých Stankoviec, vyhlásená v roku 1987 na
rozlohe 2,9 ha. Jedná sa o tzv. oligotrofné vresovisko s ohrozenými druhmi organizmov. Na území pamiatky pla 4. stupeň ochrany. Vres obyčajný
(lat. Calluna vulgaris) je vždy zelený, plazivý poloker so zakoreňujúcimi sa konárikmi, ktoré sú husto obrastené ihlicovitými listami. Malé, ružovo zafarbené kvety sú usporiadané v bohatých koncových klasoch. Plody sú tobolky. Ras e na kyslých, neúrodných pôdach, na skalnatých a piesočnatých
podkladoch a na rašeline, kde často vytvára celé porasty, vresoviská. Je to liečivá rastlina a používa sa v kombinácii s inými drogami pri ťažkos ach
močových ciest. Osvedčuje sa aj pri chorobách obličiek a pri zväčšení prostaty. Na liečebné účely sa zbierajú kvety alebo celá vňať. Pôvod označenia
vresu je v gréckom slove kallynó, čo znamená zametám alebo čis m, lebo kedysi sa z neho vraj robili metličky.
Chotár našej obce je bohatý na vodné zdroje - potoky, potôčky, studne, studničky a minerálny prameň (kyselka). Medzi najznámejšie studne určite
patrí Malostankovská studňa, staršími obyvateľmi nazývaná ež Rákoczyho studňa, ktorá sa nachádza v katastri Malých Stankoviec, len niekoľko minút
pešej chôdze od posledných domov v smere na Betlehem. V blízkos sa nachádza ež tzv. Morské oko, ale už len starší si pamätajú jeho presnú polohu.
Táto lokalita to žto vplyvom erózie pôdy a zosuvmi postupne zaniká. Medzi ľuďmi traduje povesť, že kedysi do neho spadol a zahynul gazda aj s koňmi
a s celým konským povozom. Studničky sa nachádzajú vo všetkých čas ach chotára našej obce, ale mnohé sú už zanesené a zabudnuté. Najviac ich bolo
sústredených okolo Sedličianskeho potoka a niektoré sú doteraz udržiavané a vo výbornom stave. Jedna z takýchto studničiek sa nachádza naľavo od
potoka na začiatku Bočkov pod Patlíkovou. Hádam najznámejším prameňom je prameň Kyselky vo Vlčích jamách. Nachádza sa v hornej čas Sedličianskeho potoka, asi 50 m od konca asfaltky. Od nej sa po ceste strmým stúpaním dá dostať až ku chate pod Inovcom. Oranžová farba indikuje vysoké množstvo železa, ale kyselka má aj veľa iných minerálov. Kyselka je krytá, zamurovaná vo svahu. V blízkos je aj ohnisko v peknej prírode a v prípade dažďa sa dá schovať pod blízky prístrešok.
Štefan Šmatlák

Búrlivák s nákazlivým úsmevom

osobnosti športu

S organizovaným futbalom začínal až ako pätnásťročný, no učaroval mu ešte skôr. Počas derby zápasov medzi jednotlivými časťami obce, či horným a dolným koncom Malých Stankoviec na školskom ihrisku, bol jednou z ústredných
postáv. Napokon sa z dedinských ihrísk vypracoval až na hráča druholigového TTS Trenčín. Taký je výpočet kariéry
Ľubomíra Porubana, Ing.
Keď v roku 1972 nadšenci okolo J. Obdržala, J. Bočáka a M. Sedláčka znovu obnovovali futbal v Trenčianskych Stankovciach, založili aj oddiel dorastencov. Medzi mladými hráčmi sa objavil Ľubomír Poruban. Z vtedajšieho kádra to bol
práve on, kto zaujal najviac. Š hly mladík ukázal parádny strelecký inš nkt a neskonalú bojovnosť. Už po jednom roku sa
presunul o kategóriu vyššie k mužom. Dobré chýry o jeho zakončovateľskej forme neunikli ani vtedy prvoligovej Jednote
Trenčín. „Chceli ma presunúť do béčka. To hralo divíznu súťaž. V tom čase som mal pred maturitami, a keďže som chcel
ísť na vysokú školu, odmietol som,“ zaspomínal si Ľubomír Poruban.
Prvý polrok na vysokej škole hral za rodnú obec, čo však bolo náročné na cestovanie. Ďalšie dve sezóny strávil
v bra slavskej Dúbravke. Od aľ sa presunul do Nového Mesta nad Váhom. V drese Považanu sa mu darilo a po skončení vysokoškolského štúdia
a ročnej vojenskej službe v RH Holešov prestúpil do Trenčína. V druhej najvyššej súťaži (I. slovenská národná liga) odohral 30 zápasov. Po roku a pol
však klub opus l. „Pôvodne mi sľúbili byt. Napokon z toho nič nebolo. S manželkou sme mali dve malé de a bývali v jednej izbe u svokry. Pri takých
podmienkach som na ihrisku nemohol podávať stopercentné výkony. Napokon som sa rozhodol ísť vlastnou cestou,“ povedal dnes 58-ročný Poruban.
Nastúpil do TOS-ky. Byt mu napokon zabezpečili funkcionári v Stankovciach a ako dvadsaťosemročný sa vrá l do materského klubu. V ňom zotrval
až takmer do absolútneho záveru svojej bohatej kariéry. Skvelá par a z konca osemdesiatych rokov bojovala o popredné priečky v I.B triede (dnešná
V. liga) a dokonca sa jej podarilo vybojovať si postup do I. A triedy. Ľubomírovi Porubanovi sa v tých rokoch darilo nad mieru. Pravidelne strieľal za sezónu 20 gólov. Jeho rekordom je neuveriteľných 56 gólov v sezóne 1975/76, pričom v 26 majstrovských stretnu ach sa presadil 42-krát. Stankovčania
v tom čase postúpili do okresnej ligy s 11-bodovým náskokom pred druhým mom so skóre 90:28. Celkovo za Stankovce strelil neuveriteľných 405
gólov a ďalších 185 pridal v iných kluboch. „Boli to skvelé časy. Organizovali sme spoločné akcie, výlety, po zápase sa posedelo pri pivku a pol deci.
Spievali sme, najčastejšie našu hymnu „Cez Stankovce cesta...“. Najlepším spevákom bol Miro Raček (úsmev),“ zaspomínal si s nostalgiou Poruban.
Vďaka skvelým výkonom na ihrisku a streleckej potencii ho vyhlásili za futbalistu storočia v Trenčianskych Stankovciach. Jeho strelecké rekordy
len tak niekto neprekoná. Futbal bral vážne a nikomu nič nedaroval. Často krát aj jeho mladší spoluhráči na ihrisku museli zaťať zuby a vypočuť
si š pľavé poznámky, no po zápase boli opäť kamará . Úsmev a dobrú náladu rozdával priehrš m: „Futbal som bral vážne. Vychádza to z mojej
povahy. Ťažko som znášal prehry. Niekedy som aj zbytočne niekomu vynadal, ale vždy sa to po zápase uhladilo,“ doplnil.
Dnes ho na tribúne OŠK nestretnete. Nie preto, že by na futbal zanevrel, čerstvé výsledky hľadá už v pondelok ráno na internete alebo v regionálnych novinách. Našiel si novú záľubu. Učaroval mu tenis. „Mal som problémy s kolenom. Niekdajší spoluhráč z Nového Mesta ma zlanáril na tenis.
Pohyb na antuke mi vyhovoval. Naučil som sa ho celkom slušne hrať a dokonca som sa stal niekoľkonásobným majstrom Slovenska veteránov.
Cez víkendy chodím na rôzne turnaje a ak náhodu na nejakom nie som, aspoň si zahrám priateľský zápas,“ dodala na záver žijúca legenda Stankovského futbalu.
Mar n Jurčo
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Cesta, ktorá ovplyvní naše životy – R2
V poslednom období som sa osobne zúčastnil niekoľkých oficiálnych i neoficiálnych rokovaní v súvislos s plánovanou realizáciou
rýchlostnej cesty R2 v trase od napojenia na D1 pri Chocholnej po Ruskovce (smer Drietoma - Zvolen). Všetci už vieme, že trasa budúcej
R2 bola Územným rozhodnu m umiestnená v blízkos našej obce, čím sa výrazne ovplyvní životné prostredie v nej. Prístupové trasy,
zvuková hygiena, zmena architektúry obce, trvalý zásah do výzoru chotára obce.
Priznávam, že som sa niektorých rokovaní zúčastnil v spoločnos starostov vrátane starostu našej obce Mar na Markecha, JUDr. Rovnako priznávam, že niektoré informácie som získal prostredníctvom kontaktov v NDS, SSC a na TSK. Stav, ku ktorému som sa dopracoval je
nasledovný.
Informácie, ktoré nám poskytol inves čný riaditeľ NDS, Ing. Kováčik na rokovaní v TSK sú v prvom rade také, že NDS prehodnocuje platné
Územné rozhodnu e o umiestnení líniovej stavby R2, ktoré sa musí dať do súladu s platnými normami EU. Tým sa vyžadujú nové požiadavky
na jej realizáciu i umiestnenie, zároveň podmieňujú poskytnu e zdrojov EU.
V platnej verzii bola R2 rozdelená na dve etapy. Po novom sa predpokladajú tri úseky: od napojenia na D1 po križovatku na Trenčín pri
Trenčianskej Turnej, Trenčianska Turná – Svinná, Svinná – Ruskovce. Iba úsek Svinná – Ruskovce nebude podliehať žiadnym zmenám.
Pre našich občanov najzaujímavejšou etapou je úsek od D1 po Trenčiansku Turnú (odbočenie na Trenčín). Tento bude mať podľa zástupkyne NDS, Ing. Rondzíkovej, tri úpravy:
1.
Diaľničné napojenie na D1 bude prepracované v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie podľa požiadaviek dopravnej
polície. Táto je vo fáze obstarávania zhotoviteľa na PD. Zároveň príde k zväčšeniu oblúku trasy pri spoločnos Dalitrans,
čím sa oddiali most cez Váh ďalej od le ska.
2.
V predpokladanej zmene trasy neuvažuje NDS s napojením plánovaného obchvatu Trenčianskych Stankoviec a Trenčianskej Turnej (napriek zámeru v zmysle UP TSK a oboch obcí) preloženou cestou II/507 od Trenčína smerom na Beckov do kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach.
3.
Plánovaná je aj úprava výjazdu z R2 na Trenčín pri križovaní súčasnej cesty I/50 pri Trenčianskej Turnej v blízkos jestvujúcej čerpacej stanice AGIP.
V trase od Trenčianskej Turnej po Svinnú dôjde k odklonu od pôvodnej trasy R2. Tým sa vyhne rýchlostná cesta ďalším križovaniam so
železnicou i sanácii RD po trase. Plánuje sa aj odklon od ochranných pásiem pre minerálne vody pri Trenčianskych Mi ciach a Trenčianskom
Jastrabí.
Podľa informácií zástupcov NDS by malo týmito úpravami dôjsť k úspore cca 28 mil. eur.
Pre našu obec je existenčne dôležité zachovanie plánovanej kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach s cestným napojením sa vzájomne previazaných obcí Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Opatovce. Toto musíme spoločne so starostami obcí
ustrážiť v projekte pre stavebné povolenie a zapojiť sa do diskusie o nej pri stavebnom konaní.
Podľa informácií, ktoré sa podarilo získať, však eto plánované zmeny od NDS neboli konzultované a prerokované u ďalšieho významného účastníka tejto výstavby a to SSC. SSC má zásadné slovo pri napájaní a počte pripojení ciest I., II. a III. triedy k rýchlostnej komunikácii R2.
Je potrebné celú záležitosť sledovať, využiť možnosť všetkých kontaktov, ktoré sú k dispozícii a skúsiť nárokovať obcou čo najprijateľnejšie podmienky pre výstavbu R2.
Záverom zopár informácii k rekonštrukcii I/50, ktoré nám poskytol JUDr. Pleva z TSK. Stavebné povolenie je už vydané včítane povolenia
rekonštrukcie križovatky pri Trenčianskej Turnej. Spoločnosť, ktorá projektovú dokumentáciu dodáva (mimochodom z „neďalekého“ Liberca...) neplní za aľ dodacie lehoty a tak prísľub realizácie rekonštrukcie I/50 od zástupcov SSC je najskôr pre rok 2016. Terajšia I/50 bude
v plnom rozsahu a profile odstránená a nahradená novým povrchom. Ako to však bude naozaj, snáď sa dočkáme... Posledné informácie však
neveš a nič povzbudzujúce, nakoľko sa voči stavebnému povoleniu odvolali niektorí zástupcovia štátnych orgánov...
Pozi vna informácia na záver. Aj nový variant budúcej R2 uvažuje s podchodom pod teleso cesty v čas obce Sedličná, opro priemy-

selnému parku (Vaillant, Europin, atď.) – pozor nemýliť si však s rekonštrukciou terajšej I/50.
Dušan Pevný

←BRNO
→ ZVOLEN
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Verejné osvetlenie potrebuje modernizáciu, takto vnímajú problém s nočným osvetlením občania našej obce. Tejto téme sme sa
venovali hneď v 1. čísle novín HLAS. Stav v akom sa osvetlenie nachádza, vyhodnocovala obec prieskumom spotreby energie v kWh a nákladov na prevádzku v eurách. Existujú presné podklady najmä za posledné tri roky užívania verejného osvetlenia, teda za roky 2012 až 2014.
Keď sa vyskytla možnosť získať na modernizáciu osvetlenia finančné prostriedky z operačného programu 2.2 OP KaHR vyhláseného Ministerstvom hospodárstva SR, obec neváhala a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v súvislos s jeho modernizáciou a rekonštrukciou.
Poslanci OZ na základe podnetu starostu v marci 2015 schválili uznesenia na obstaranie projektovej dokumentácie a vyhlásenie
verejnej súťaže v súvislos s pripravovaným projektom. V júni 2015 schválili poslanci OZ spoluúčasť obce na financovaní vo výške
5% predpokladanej ceny projektu zo zdrojov obce, ktorého celkovú finančnú výšku určí verejné obstarávanie. Predpokladaná výška nákladov
spočítaná autorom projektu podľa spracovanej svetlo technickej štúdie je 308.471 eur. Povinný náklad obce je vo výške 5%, teda
15.423 eur. Týmto vedenie obce deklarovalo, že je na projekt pripravené aj po finančnej stránke. Splnilo tak základný predpoklad na získanie prostriedkov z Operačného programu MHSR.
Vedenie obce verí, že prostriedky štátu a obce vložené do projektu, znížia prevádzkové náklady obce. Zároveň
sa skvalitní intenzita osvetlenia i doplnia miesta v obci nevykryté verejným osvetlením. Celkom sa vymení 305 ks
svie diel a pridá sa nových 43 svetelných bodov.
Podmienkou získania prostriedkov z nenávratného finančného príspevku štátu je aj výsledok výberového konania na zhotoviteľa, ktorý bude realizovať práce na projekte: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Trenčianske Stankovce“. Tieto úkony prebiehajú v tomto období.
Zároveň, pri známych výsledkoch meraní spotreby v posledných rokoch, sa predpokladá, že dôjde k zníženiu inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy v našej obci. Z pôvodného inštalovaného príkonu Pi(W) 30.677,70
na nový stav Pi(W) 9.255,00.
Či naozaj vložené prostriedky do projektu budú mať za dôsledok zníženie výdavkov obce na energie uvidíme.
Nateraz dúfame, že odborníci MHSR, projektan a navrhovatelia sú natoľko odborne spôsobilé osoby, že majú
pravdu a naši občania budú využívať komfort zvýšenia bezpečnos a zníženého nákladu obce pri užívaní verejnéDušan Vendžúr
ho osvetlenia v nočných hodinách.
Dušan Pevný

folklór
Čo je nové vo FS Rozvadžan
Folkloris majú za sebou polovicu tohtoročnej sezóny. Čo všetko sa im podarilo s hnúť za
polovicu roka? No posúďte sami.
Začiatkom roka absolvovali Zimné folklórne slávnos z trenčianskeho regiónu v Dolnej Súči, vo
februári výročnú členskú schôdzu a Obecnú zabíjačku, v apríli regionálnu súťaž a prehliadku folklórnych skupín v Trenčianskej Turnej. V tom istom mesiaci inštalovali expozíciíu Gazdovského dvora
U Tomíkov. V máji stavanie májov, Podjavorinské folklórne slávnos v Lubine, Folklórny fes val
s priamym prenosom do Slovenského rozhlasu vo Veľkých Bierovciach, začepčenie nevesty v Trenčianskych Stankovciach a vyhrávanie májov. V júni Trenčianske folklórne slávnos v Mníchovej
Lehote, krajskú súťaž v Papradne, začepčenie nevesty v Trenčianskej Turnej a fes val v Beckove.
Na všetkých týchto poduja ach šírili dobré meno našej obce a zanechali vynikajúcu náladu
u prítomného obecenstva. Náš súbor sa dostáva do povedomia už aj odbornej verejnos ,
čo prezentovali I. miestom v Trenčianskej Turnej a II. miestom na krajskej súťaži v Papradne. Za eto vynikajúce výsledky si zaslúži každý člen Rozvadžanu veľké uznanie, pretože táto činnosť je výsledkom ich svedomitého prístupu na pravidelných skúškach a tanečných tréningoch.
Od septembra začínajú folkloris nacvičovať nový program, ktorý bude mať premiéru na Zimnom stretnu folklórnych skupín trenčianskeho regiónu vo februári 2017 v Trenčianskych Stankovciach. Pozývajú preto do svojich radov záujemcov o folklór, ktorí sa môžu prihlásiť na ktorejkoľvek
nedeľnej skúške v KD.
Ďalšou novinkou je vytvorenie folklórneho krúžku pri ZŠ Jána Lipského pre starších žiakov, ktorý budú viesť na pravidelných skúškach naše folkloristky Gabrišová, Bočáková a Letková pod dohľadom Jarky Kohútovej. Vedenie základnej školy a obce vytvorilo takto priestor pre zaujímavé a užitočné
trávenie voľného času pre našich žiakov. Prosíme preto rodičov, ktorí by mali záujem o podporu tohto nového krúžku, aby prihlásili svoje de do
tohto projektu a pomohli takto vychovať novú generáciu stankovských folkloristov.
Všetci členovia FS Rozvadžan sa tešia na svojich fanúšikov, na nové zážitky, na fantas ckú náladu a na neopakovateľnú atmosféru folklórnych
fes valov, na ktoré vás týmto pozývame.
Vendelín Sedláček
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Kanalizácia v obci
Bude tomu takmer rok, čo sa v našej obci začal realizovať jeden z najväčších projektov v oblas zabezpečenia zlepšenia životného prostredia.
Realizáciou projektu rozšírenia kanalizačnej siete pre splaškové vody sa vylepší aj štandard bývania v obci. Nezanedbateľnou je týmto aj podpora podnikateľských ak vít, čo podmieni ďalší všeobecný rozvoj a kvalitu života v obci Trenčianske Stankovce.
Projekt rozšírenia kanalizácie obce Trenčianske Stankovce rieši odvedenie splaškových vôd kanalizačnými zberačmi gravitačným a tlakovým
potrubím do rekonštruovanej ČOV. Súčasťou výstavby uličných stôk je aj vybudovanie prípojky po hranicu pozemku majiteľa (väčšinou oplotenie nehnuteľnos ). Každú prípojku - miesto jej napojenia, trasovanie a výškové osadenie je potrebné riešiť individuálne s budúcim užívateľom,
prípadne prevádzkovateľom. Vo všeobecnos však pla , že minimálna hĺbka potrubia domovej prípojky v mieste jeho ukončenia na hranici
nehnuteľnos je 1,5 m.
Obnova stavbou poškodených krytov vozoviek u miestnych komunikácií sa má realizovať v šírke
ryhy a plochy potrebnej na previazanie krycej vrstvy s pôvodnou. U regionálnych ciest sa realizuje podkladový betón a krycia asfaltová vrstva po celej šírke jazdného pruhu.
Podľa harmonogramu prác zhotoviteľa je ukončenie všetkých prác včítane terénnych úprav, asfaltovania a skúšok plánované do 15.9.2015.
Podmienkou uvedenia stavby do prevádzky je dokončenie všetkých čas kanalizačnej siete vrátane príslušných objektov a domových prípojok a odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby. Uvedené údaje sme získali zo zadania projektu.
Aký je terajší stav?
Kanalizačné stoky v podstatnej čas miestnych komunikácii sú už zrealizované. V súčasnos sa budú,
resp. už realizujú práce v telese regionálnej cesty II/507 a III/50718. Trasa kanalizácie je tu navrhnutá v zmysle požiadaviek správcu komunikácie
v osi jazdného pruhu.
Na verejnom zhromaždení občanov k uvedenej problema ke v roku 2014, predstaviteľka TVK informovala, že podmienkou získania peňazí
z eurofondov je, že sa na verejnú kanalizáciu napojí 85 percent producentov odpadových vôd v rámci každej aglomerácie. Na základe prijatej
novely vodného zákona povinnosť napojenia majú všetci občania, ktorým vypršalo platné povolenie pre nakladanie s odpadovou vodou (žumpa,
alebo čis čka odpadových vôd). Používanie žumpy a malých čis arní odpadových vôd budú akceptované už len ako stavby povolené na dobu
určitú. Do kanalizácie sa nemusia napojiť občania, ktorí preukážu, že na vlastnom pozemku neprodukujú žiadne odpadové vody (žiadna kúpeľňa
a iné).
Podstatná časť obyvateľov našej obce projekt kanalizácie privítala. Sú aj občania, ktorí to vnímajú ako staros navyše. V obci je stále pomerne veľké percento obyvateľov, ktorým starostlivosť o životné prostredie nič nehovorí. Sám zhotoviteľ stavby bol prekvapený, v akom rozsahu mali občania napojené splaškové vody priamo do potoka. Neobstojí ani postup rozlia a obsahu žumpy na vlastné, prípadne cudzie plochy.
Pôda síce môže byť jeho, ale voda pod ňou už nie. Obsah žumpy nie je organickým hnojivom, obsahuje rôzne zvyšky pracích práškov, chemikálií,
dezinfekčných prostriedkov, ktoré ľudia v domácnos ach pravidelne používajú.
Vybudovanie prípojok nebude jednoduché ani pre sociálne slabších ľudí.
K zabezpečeniu požadovaného limitu 85 percentného napojenia bude mať podstatné slovo i investor - TVK, a.s., Trenčín. Pravdepodobne
využije všetky možnos legisla vy, aby prinú l subjekty v čo najkratšom čase sa napojiť na kanalizáciu.
Jozef Kadák

z archívov
Diviakové turné po Stankovciach
Milí čitatelia, nejde o žiadnu vychádzajúcu hviezdu našej pop music. Nie. Milí fanúšikovia a fanúšičky, neplesajte zbytočne, nový Peter Nagy
to nebol!
Veru, za ten krik a vreskot by sa ani on na svojom koncerte nemusel hanbiť. A e atle cké výkony (vidíte, čo v našich Stankovčanoch ešte je), keď ste ho zbadali. To naozaj už za niečo stálo. Zhyby na konároch, odvážne skoky do výšky, šprintérske
výkony...
Veľká škoda, že sa zdržal iba chvíľu. Ani autogramy nestačil rozdať a to sa hrnul rovno do starej školy (dnes Krčma pod orechom vo Veľkých Stankovciach), lebo vraj medzi študentmi má najviac obdivovateľov.
Ktorýsi okoloidúci (je otázne či on viedol bicykel alebo bicykel jeho) mu naznačil, že v budove starej školy je miestny hos nec, tak mu ukázal cestu do novej.
Diváci si mohli všimnúť, ako si dovolil malé „pelé-melé“, ktoré však nevyšlo. To mu však vôbec neubralo elánu a jediným ladným pohybom dokázal
preraziť cestu cez oplotenie, aj keď sa zdalo, že sa mu to už nepodarí. Svojou masívnou postavou (cca 100 kg) by bol asi nepríjemným spoločníkom
pre každého z nás. A tak silueta jeho postavy o chvíľu opus la ulice našej obce. Chvíľa ošiaľu a vzrušenia opadla.
Určite však jeho návšteva zostane dlho v mysliach spoluobčanov. Pre mnohých je jeho šedočierna srsť, kly a robustná postava zážitkom číslo
jeden.
Archív Čidlo, 1985

ŠTATISTIKA
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Zdroj: ŠÚ SR, PHSR
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História cirkevného zboru
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v obci Trenčianske Stankovce patrí do Považského seniorátu. Zbor je
zložený z obyvateľov šies ch obcí - Trenčianske Stankovce, Krivosúd - Bodovka, Opatovce, Selec, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce. Píše svoju
históriu už 232 rokov. Počet členov je 1382.
Cirkevný zbor sa utvoril v roku 1783, ale na jeho terajšom území boli v dobe reformačnej tri evanjelické
cirkevné zbory: v Selci, vo Veľkých Bierovciach a v Trenčianskej Turnej. V evanjelickom duchu tu vtedy kázal Ján
Schindlerus. Za pro reformácie však eto zbory zanikli. Ako zaznamenáva zborová kronika, pričinil sa o to pán
trenčianskeho hradu, gróf Juraj Illésházy. V čase Rákoczyho povstania evanjelikom na čas vrá li slobodu. V rokoch
1705 – 1711 bol evanjelickým farárom v Selci Ján Szabadka. V Trenčianskej Turnej, kam prešlo ťažisko zboru bierovského, bol evanjelickým farárom Ondrej Laudis.
Vydaním tolerančného patentu z roku 1781 bolo evanjelikom dovolené slobodne si zakladať zbory,
z bývalých troch zborov stačil počet evanjelikov na založenie už iba jedného. Na základe cisárskeho
povolenia z 20. októbra 1783, bol utvorený evanjelický cirkevný zbor v Malých Stankovciach – za hojnej podpory zemianskej rodiny Silvayovcov z Malých Stankoviec. Služby Božie mávali najprv v stodole,
potom v provizórnom drevenom kostole. Potom až tri objekty – kostol, faru a školu, stavali naši
predkovia súčasne. Terajší kostol začali stavať v r. 1784. Prvé služby Božie sa v ňom konali až v pôste
roku 1790. Vysvätený bol vo sviatok Svätej Trojice 8. mája 1803 superintendentom Danielom Krudym.
Nová farská budova /so zborovou sieňou/ bola posvätená biskupom Rudolfom Koš alom v roku 1970. Nová
zvonica bola posvätená a daná do používania v roku 2000. Prístavba ku fare - centrum výchovy mládeže - bola pre
potreby cirkevného zboru posvätená v roku 2010 sestrou seniorkou Evou Juríkovou za účas brata biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu.
Za posledných päť rokov sme z milos Božej vykonali generálnu opravu chrámu, ktorá zahrňovala výmenu rozvodov elektriky, osvetlenia, výmenu okien, kúrenia, ozvučenia, opravu organu, opravu zavlhnutej fasády a vnútorných s en, mnohé stolárske práce, uskutočnili sa odborné reštaurátorské práce na oltárnom obraze a sochách na oltári, vnútorné maľovanie kostola, ako aj fasáda kostola a fary. Ďalšie zámery máme aj s využi m priestorov bývalej evanjelickej školy v areáli pri kostole, ktorá nám bola prinavrátená v reš túciách.
V našom cirkevnom zbore pôsobilo 13 farárov a od roku 2007 tu pôsobí sestra farárka Jarmila Petrulová. Cirkevný zbor
Trenčianske Stankovce sa vždy považoval, skutočne bol a aj je ak vny. Pán Boh nám požehnáva prácu so všetkými vekovými kategóriami - od najmenších po najstaršiu generáciu. V cirkevnom zbore pekne pracuje detská besiedka,
konfirmandi, dorast, mládež, modlitebné spoločenstvo, spevokol detský a dospelý, tábory. Z nášho
zboru vyšli aj víťazi futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV, ktorí nás reprezentovali na Stretnu kresťanov šies ch národov vo Wroclaw (Poľsko) v roku 2014.
Z nášho cirkevného zboru máme rodákov, ktorí pôsobili, či pôsobia v kňazskej službe - Rudolf Záhumenský, Ján Jančo, Zuzana Peťkovská r. Križanová, Ondrej Prostredník (vyrastal na fare v Trenčianskych Stankovciach), Jozef Pacek.
Organizujeme aj zborové zájazdy, s ktorými sme prešli už takmer celé Slovensko. V zahraničí
sme boli v Nemecku (po Lutherových stopách), v Prahe a vo Viedni. V septembri nás čaká zájazd
po stopách evanjelikov vo Francúzsku a v Kostnici. V hojnej miere sú navštevované zborové plesy
a vianočné koncerty so známymi slovenskými umelcami.
V zmysle slov: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.“ (Žalm 127,1) vyznávame,
že s Božou pomocou sa podarilo Jeho dielo – cez ruky ľudí, ochotné srdcia ľudí a pomoc, ktorú vidíme
na každom kroku. Sme vďační, že takýchto ľudí v cirkevnom zbore máme a spoločne budujeme nielen po
hospodárskej stránke, ale aj tej duchovnej. Pretože aj pri takejto stavbe musí vládnuť jednota ducha vo zväzku
pokoja.
Jarmila Petrulová

retro
Zaujímavos obce z roku 1985
Podarilo sa nám zis ť z archívov obce a matriky zopár zaujímavých informácií, ktoré sa viažu na rok 1985. Údaje boli už raz zverejnené v mládežníckych novinách ČIDLO, ktoré v našej obci vychádzali v rokoch 1985 až 1988.
Na konci roka 1985 žilo v Trenčianskych Stankovciach 1289 mužov a 1298 žien. Najčastejšie vyskytovanými menami u mužov boli Ján, Jozef,
Štefan a u žien Anna, Katarína a Mária.
V tehelni vo Veľkých Stankovciach (po roku 1989 vrátenej rodine Kadlečíkovcov) sa v roku 1985 vyprodukovalo viac ako 300.000 kusov kvalitnej
plne pálenej tehly.
Na Základnú školu chodilo v tom čase 526 žiakov, z toho 264 dievčat a 262 chlapcov.
Jednotné roľnícke družstvo (JRD) v tom čase zamestnávalo 456 pracovníkov, z toho 210 žien a 246 mužov. JRD chovalo 2.209 ks hovädzieho
dobytka, 1.126 ošípaných a obhospodarovalo 2.355 ha poľnohospodárskej pôdy , z toho bolo 1.419 ha ornej pôdy.
Najväčšia tržba roka bola v krčme v Malých Stankovciach (Belovec) dňa 13. júla 1985 a to 15.200,- korún (v tom čase obrovské peniaze).
Archív obce, Čidlo
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Rozruch v električke
Skupina Stankovčanov, dvanásť chlapov na troch autách. Cesta do Milána na futbalový zápas Inter Miláno pro AS Rím. Odchod skoro ráno,
pred treťou hodinou, desaťhodinová cesta s potrebnými prestávkami na jedlo, občerstvenie a „cikanie“. Čo dom dal, zabíjačkové špeciality, pivečko, „šnicle“, cibuľka, cigaretka a nejaký ten „štamprlíček“ k tomu. A samozrejme veľká túžba zažiť naživo atmosféru milánskeho San Sira počas
futbalového zápasu.
Natešení a vysmia vystúpili z áut pred hotelom vo štvr San Siro, blízko štadióna. A aby sa nelenilo, spoločná príkazová veta znela:
„ Žiadne zdržovanie, chlapi, za pol hodinku dolu na recepcii, ideme na Piazza Duomo, hlavné námes e Milána, zápas je večer o deviatej, máme čas.“
To ešte netušili, že nie všetci využijú „pauzičku“ na niečo iné ako vybalenie, sprchu či prezlečenie.
Však keď sa je v Miláne, to sa musí prežiť od prvej minúty do poslednej. Bol začiatok februára a pokyny zneli, že pri predpovedi vysokých mrazov v čase zápasu, treba sa dobre obliecť. Niektorí sa vybrali
s týmto poverením už na cestu autom z domova.
Nastúpili do takmer zaplnenej električky č. 14, do centra chýbalo asi dvadsať zastávok. Stankovčania zaplnili miesta v zadnej čas dvojvozňovej súpravy. Zo dvaja, traja chlapi z výpravy sa nejakým
spôsobom dostali do prednej čas . V električke bolo neuveriteľne teplo. Asi po nejakých troch, štyroch zastávkach sa začali domorodci presúvať do prednej čas súpravy. Bolo to čudné, ale našim
chlapom sa aspoň uvoľnili miesta na sedenie.
Naši v prednej čas povedali: „Čo sa tak tlačia Taliani na nás, dúfam, že nás tu neokradnú v tej
tlačenici.“ Keď postupne domáci Taliani vystupovali, a , čo zostávali si začali dávať voňavé „kapesníčky“ pred nos, to všetkým došlo. Pozreli sa do
zadnej čas súpravy na svojich súkmeňovcov a keď zbadali cícerkom stekajúci pot po rozhorúčených hlavách a lícach Stankovčanov, bolo všetko jasné.
„No čo, Vilko, teplo, teplo?!“
„Ani sa nepýtaj, ešte aj spodky mám..., už doma som si dal! Keď ste povedali, že dobre
sa naobliekať, tak sme sa naobliekali, však to vydržíme, nie?“
Vôňa domoviny, pivečka, cigare ek, cibuľky s octom a mužského odóru bola silnejšia, ako
akákoľvek odvaha Talianov zotrvať za tejto situácie v električke. Výbuchy smiechu našich spoluobčanov sprevádzali výstupy domácich až po poslednú zastávku a na nej vystúpilo ostávajúcich dvanásť oduševnených Stankovčanov.
Milánsky Dóm, slávna opera La Scala, zastrešená Galéria Viktora Emanuela II., socha Da Vinciho
a samozrejme večerný zápas na San Sire s dokonalým pozápasovým rozborom na izbách hotela do
neskorých nočných hodín, bol pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Zážitkom, s čerešničkou na
torte, v podobe neuveriteľnej cesty električkou po meste, ktorý nevymyslia ani najlepší režiséri.
Dušan Pevný

kde zijeme
¡
Životné prostredie obce
V zmysle geomorfologického členenia územia patrí obec Trenčianske Stankovce do sústavy Alpsko – Himalájskej, podsústavy Karpaty. Provinciou patríme do Západných Karpát s oblasťou Fatransko – Tatranskou. Ako celok patríme do Považského Inovca so sídlom v Inoveckom predhorí.
Z geologického hľadiska je kataster obce v nižších nadmorských výškach reprezentovaný predovšetkým neogénom – sivé a pestré íly, prachy,
štrky, slojky ignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov. Vo vyšších nadmorských výškach sa na stavbe územia podieľajú horniny prvohôr, druhohôr,
treťohôr a štvrtohôr. Poukázať treba najmä na výskyt uránu v lokalite blízko Kálnice a Selca.
Územie patrí do mierne teplej klima ckej oblas , do obvodu mierne teplého, vlhkého, nížinného až kotlinového. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje medzi 6 až 8 stupňov Celzia. Priemerný ročný úhrn zrážok stúpa s nadmorskou výškou zo 700 až na 900 mm.
Priemerný počet dní v roku s maximálnou teplotou 15 stupňov Celzia je 50 až 60. V priemere 110 dní z roku je mrazových, teda s minimálnou
teplotou -0,1 stupňa Celzia a vyššou. Prvý mrazivý deň prichádza priemerne 1. až 11. októbra.
Okolie obce možno považovať za oblasť so slabo znečisteným ovzduším. Na zhoršovaní kvality ovzdušia v území sa podieľa predovšetkým diaľkový prenos škodlivín, skládkovanie odpadov a doprava. Ich skutočný vplyv nie je možné presne vyčísliť, nakoľko v území nie je lokalizovaná ani jedna
monitorovacia stanica na sledovanie kvality ovzdušia.
Hydrogeologickými prvkami obce sú rieka Váh a jej derivačný kanál, Selecký potok, Sedličiansky potok, Turňanský potok, Stankovský potok
a Starohájsky potok.
V zmysle nariadenia vlády č. 617/2004 Z.z. celé územie obce patrí k citlivým a zraniteľným
oblas am.
Pôdny fond obce je o celkovej výmere 2449,70 ha. Skladá sa z poľnohospodárskej pôdy vo
výmere 1392,50 ha a nepoľnohospodárskej pôdy 1057,10 ha. Zastavaná plocha a nádvoria sú vo
výmere 106,70 ha a vodné plochy 39,30 ha. Lesné pozemky sú vo výmere 813,80 ha.
Územie je rovinaté, mimo zastavané územie obce prevláda orná pôda.
Lesné pozemky tvoria viac ako tre u pôdneho fondu. Na základe ochranárskej typizácie vykonanej na lesných porastoch v rokoch 1982 a 1992 sa zis lo, že zdravotný stav porastov sa výrazne
zhoršil. Hlavným rozdielom je výrazné zvýšenie plochy veľmi ohrozených porastov vo vekovej kategórii 10 – 40 rokov a vekovej kategórii 40 a viac rokov.
V katastrálnom území obce sa nachádzajú eto lesné vegetačné stupne: bukovo – dubový, bukovo – lesný a jedľovo – bukový.
Zdroje - ŠÚ SR, PHSR Obce
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boli u nás

Kalendár podujatí

Úžasne kockovaný oblek Milana Markoviča
V predchádzajúcom vydaní (HLAS č. 1.) sme vám priblížili kúsok zo života mládeže
v období osemdesiatych rokov minulého storočia. Vtedy u nás intenzívne fungoval Klub Mládeže
NESTOR - a ich snaha dostať k nám populárne osobnos .
Miloš Kopecký bola práve tá osobnosť, ktorá sa (napriek opisovanému prvému večeru
v HLASE č. 1.) stala pre nás vtedy doslova dogmou. Bolo nám jasné, že ho do Nestoru musíme dostať za každú cenu a nebol nikto medyi nami, kto by tomu neveril. Prebehli prípravy, účasť majstra
bola potvrdená. Zázemie pripravené, plagáty po autobusových zastávkach polepené, vstupenky znova
v priebehu pár hodín v predpredaji vypredané do posledného miesta. Všetci sme sa nevedeli dočkať
,,Piatka - dňa Klubového večera s Milošom Kopeckým“... Žiaľ, znova len pár dní pred vystúpením sa
majster ospravedlnil. No tentoraz boli mládežníci pripravení. Nechceli sme sa dostať do rovnako nepríjemnej situácie ako prvýkrát, kedy
sme na poslednú chvíľu hasili problém. Teraz bola situácia predrokovaná, a nie s hocikým – Milan Markovič bol ochotný urobiť záskok. Verím, že doteraz vám v pamä utkveli jeho skvelé interpretácie
hrdinov z vystúpení Radošinského naivného divadla, či jeho sólových projektov - ,,Nevyzúvajte sa prosím“ a ďalších televíznych a rozhlasových programov.
Pôvodne učiteľ, neskôr herec a sa rik prišiel do Stankoviec
v úžasne kockovanom obleku. Svoj zmysel pre humor predviedol
hneď po vystúpení z auta pred klubom. Celou cestou sme sa mu snažili vopred naznačiť, nech nemá predstavu, že ho berieme do skvostného kultúrneho domu alebo paláca. On na to len stručne povedal:
„Nemusíte sa ospravedlňovať, veď to tu vyzerá ako v útulnej starorímskej usadlos .“
Priznám sa, opäť sme mali strach, ako budú reagovať návštevníci klubového večera, ktorí sa tešili
na Kopeckého. Milan Markovič však všetkých strhol svojím bezprostredným humorom a príbehmi. Či už to bolo s pani Kolníkovou (Radošinci), ktorá (z jeho rozprávania) mala úžasný
temperament a nemala problém: „...nedrbnúť s dvermi, ak ju o to niekto slušne požiadal...“ či inými
zážitkami zo svojho života.
Okrem iného nám prezradil, ako trpel v čase svojej učiteľskej praxe. Ako jediný muž na škole musel
napriek svojej miernej a zábavnej povahe predstavovať autoritu a pomáhať tak kolegyniam „kro ť“
výstrelky žiakov. Nedala sa odmietnuť požiadavka kolegýň: „Milan, poď upratať deviatakov, si tu jediný
chlap...!“ S nekompromisným výrazom ich aj upratal...
Ako absolvent vysokej školy zažil na výcviku základnej vojenskej služby prednášku školiaceho dôstojníka na tému - bod varu vody. Voda vrie pri 100 stupňoch, no jeden „chytrejší“ absolvent oponoval,
že vo vyšších nadmorských výškach, kde je nižší tlak, voda vrie skôr - napríklad už pri 90 stupňoch. To
nedalo školiacemu dôstojníkovi pokoj a lovil v pamä čo je to za ... Až na to prišiel: „Veď to je úžasná
blbosť, 90 stupňov je predsa presný pravý uhol...!?“
Milan Markovič si od nás zo Stankoviec, aj niečo odniesol. Tradičný recept. Neustal naliehať svojim
šarmom a sľubmi voči babke Beňovičovej, kým mu nenadiktovala receptúru pravého hriateho...
Ako som už spomenul - Milan Markovič bol zo stretnu a na klubovom večeri
nadšený atmosférou aj prostredím. Preto
hneď prisľúbil realizovanie ďalších vystúpení, vtedy známeho TV - programu: NEVYZÚVAJTE SA PROSÍM. Mimochodom
v našom klube NESTOR boli vôbec prvé dve
predpremiéry tohto programu, ktorý neskôr sledovali diváci na televíznych obrazovkách. O tom niekedy nabudúce, rovnako aj
o rozuzlení príbehu s Milošom Kopeckým. Čo
myslíte - do tre ce majster Kopecký prišiel?

7. 8. 2015 Kultúrne leto
Kultúrnemu letu odzvoní
poslednou tanečnou zábavou pri Požiarnej zbrojnici.
Do tanca hrá hudobná skupina Radovanka zo Stankoviec.
Všetkých srdečne pozývame.
9. 8. 2015 Futbal muži
OŠK Trenčianske Stankovce pozýva všetkých svojich
priaznivcov na prvý majstrovský zápas mužov. Futbal odohrajú pro
mu
z Malženíc na štadióne
v Rozvadzoch o 17:00 hod.
5. 9. 2015 Tenisový turnaj
Pod záš tou starostu obce
organizujú stankovský nadšenci tenisu už IX. Tenisový
turnaj. Ten sa uskutoční na
tenisovom ihrisku pri ZŠ Jána
Lipského so začiatkom o 7:30
hod.
5. 9. 2015 Obecné dni
Už tradične ako každý rok
pripravuje Obec Trenčianske Stankovce pre svojich občanov Obecné dni.
Srdečne pozývame každého
z vás.
26. 9. 2015 Kurz spoločenského tanca
S jeseňou prichádza začiatok
nového kurzu spoločenských
tancov. Lektori Vendelín Sedláček a Denisa Petrová pozývajú všetkých, ktorým je
tanec blízky. Kurz bude prebiehať v telocvični ZŠ Jána
Lipského.
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