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Ako ďalej po voľbách

Naše malé curriculum vitae

Posledné komunálne voľby výrazne zasiahli do doterajšieho zabehnutého systému riadenia obce. Z funkcie odišla dlhoročná starostka Ing. Eva Beňovičová, ktorá
vykonala pre našu obec veľmi veľa práce
a spolu s poslancami OZ zanechala obec
vo veľmi dobrej ekonomickej kondícii.

V čase pred komunálnymi voľbami, keď vznikali naše prvé oficiálne predvolebné noviny HLAS a formovala sa skupina občanov okolo ich konceptu, sme
ani netušili, že sa podarí niečo, čo sa spontánne využije na pokračovanie tejto
ak vity.
Skupinke ľudí, ktorí predvolebnými novinami HLAS chceli ostatných spoluobčanov oboznámiť s témou volieb v našej obci, sa príprava novín a rozoberanie tém života v nej stala tak príťažlivou, že sa rozhodli pokračovať.
Oslovili sme ďalších občanov k možnej spolupráci a dnes je na svete par a
ľudí, ktorá je odhodlaná v rámci svojich možnos pracovať na koncepcii, téme
i obsahu voľného pokračovania predvolebných novín, ktorým sme ponechali
názov – HLAS.
Svojho času, v 90. rokoch minulého storočia, sme sa niektorí z terajšej redakčnej rady, podieľali na vydávaní mládežníckych novín ČIDLO, ktoré
takmer štyri roky poskytovali priestor pre zaujímavé názory, zviditeľnenie
ak vít, prezentovali úspechy obce a mladých ľudí, písali o dejinách, významných rodákoch, príbehoch, propagovali všetko dobré, čo sa v tých rokoch dialo
v Stankovciach.
Skúsenos nielen z tohto obdobia, ale i z turbulentného života dnešnej
doby chceme zúročiť v textových témach a obsahu našich novín HLAS.
Poďme teda bližšie k ich obsahu, náplni. Čím sa chceme zaoberať? Každé
číslo bude mať hlavný článok, či už aktuálny k dianiu (niečo sa stalo) alebo vizionársky (kam dedinu posunúť) – buď to budú predstavy redakcie alebo dáme
slovo niekomu z vedenia obce.
Ďalej chceme prezentovať názory starostu a poslancov. Dostanú však konkrétne otázky a budeme od nich chcieť odpovede na ne. Nechceme prezentovať všeobecné názory, ale ich konkrétne slová a auten cké odpovede k otázkam. Rovnako položíme otázky konkrétnym poslancom, aby povedali, prečo
hlasovali za alebo pro pri rokovaniach Obecného zastupiteľstva k preberanej
téme.
V každom čísle budeme predstavovať mladých ľudí (športovcov, hudobníkov, umelcov,...), ktorí svojím talentom niečo dokázali a sú príkladom pre iných.
Chceme hovoriť o témach, ktoré pália občanov a dať im k tomu možnosť
vyjadriť sa. Občan má zvyčajne veľmi nezávislý pohľad na vec a to nás zaujíma.
Z histórie obce chceme zverejniť zaujímavé udalos či príbehy, prípadne
opisy z rodinných kroník a denníkov. Máme rukopisy vojakov zo svetových vojen
a našich občanov, máme rukopisy písané vojakmi z pochodu od bojov pri Pijave
(1. svetová vojna) a podobné historické materiály.
Oslovili sme firmy pôsobiace na území obce, aby sa predstavili a povedali, prečo si vybrali Trenčianske Stankovce za svoje miesto pôsobenia. O mnohých z nich naši občania ani nevedia, aký význam majú pre spoločnosť a obec.
Chceme sa bližšie vrá ť k príbehom mladých ľudí, ktorí dostali do tejto obce
umelcov slovenského i federálneho významu a dať najavo, že eto veci nie sú
ani dnes nemožné vykonať.

Zvolili sme si nového starostu JUDr. Marna Markecha a štyroch nových poslancov
v OZ. Všetci sme zvedaví na ich prvé kroky
vo funkciách a akým smerom sa bude uberať život v našej obci.
Na prvý pohľad sa zdá, že OZ je v ideálnom zložení. K pia m služobne starším
a skúseným poslancom pribudli štyria novozvolení mladí ľudia. Pre našu obec by
bolo veľmi dobré a potrebné, aby mladí
poslanci prišli s novými, dobrými nápadmi
a myšlienkami a starší a skúsení poslanci by
im ich svojimi skúsenosťami pomohli zrealizovať. Pomôžme im v tomto aj my všetci svojou ak vitou a záujmom o naše veci
verejné a posuňme tak dianie v našej obci
na novú a vyššiu úroveň.
Na záver prajem všetkým občanom
veľa zdravia a šťas a, ľuďom vo vedení obce dobré a múdre rozhodnu a,
ktoré budú na prospech nás všetkých
a ďalšieho rozvoja našej obce.
Vendelín Sedláček
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Chceme počuť názor občanov, ktorí k nám prišli bývať, prečo si túto obec vybrali za svoj nový domov. Je nám jedno, či prišli
z iného kúta Slovenska či Európy, ale už sú naši spoluobčania.
Samozrejme tých tém je oveľa viac a môžu sa obmieňať, ale kostra novín je nami zadefinovaná a veríme, že čitateľa zaujme.
Nám už teraz zostáva iba výdrž a plné hlavy nápadov, ku ktorým nám, veríme, viacerí z vás poskytnú svoj názor, námet na ďalšie
články. Dúfame, že vydrží trpezlivosť všetkým prispievateľom, pretože medzi svoj voľný čas, medzi svoje problémy a záujmy, sa rozhodli vložiť aj ak vnu účasť pri tvorbe týchto novín.
Držte nám palce a my sa vynasnažíme naplniť každé číslo zaujímavými článkami či postrehmi.
Dušan Pevný

Slovo starostu:
Redakcia občianskych novín HLAS dala slovo na úvod volebného obdobia novému starostovi obce Trenčianske Stankovce Mar novi
Markechovi, JUDr. Tu sú odpovede na otázky, ktoré v mene redakcie skoncipoval Jozef Kadák, Ing.:
1. Aké boli vaše prvé pocity po zložení sľubu a prevza funkcie starostu obce?
V prvom rade sa musím priznať, že som bol veľmi milo prekvapený, koľko ľudí sa prišlo pozrieť na ustanovujúce
zasadnu e obecného zastupiteľstva. Nepamätám si, že by v decembri 2010 bol o ustanovujúce zasadnu e obecného
zastupiteľstva zo strany občanov taký veľký záujem.
Moje pocity boli rôzne. Uvedomil som si, že sa začína nová etapa môjho života, a že preberám na seba veľkú zodpovednosť za vedenie našej obce, a tak ež že dôvera, ktorú mi občania vo voľbách prejavili, je pre mňa obrovským
záväzkom.
2. Na aké pozi vne veci či ak vity chcete nadviazať po skončení volebného obdobia bývalej starostky?
Myslím si, že spoločenské akcie v obci fungovali na veľmi vysokej úrovni a v tomto by som chcel pokračovať. Tak ež by som chcel
pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov.
3. Čo chcete robiť inak ako vaša predchodkyňa, v čom vidíte potenciál obce?
Chcem poveriť zamestnanca obecného úradu, aby priebežne sledoval výzvy na predkladanie žiados o poskytnu e dotácie. Kde
budeme spĺňať kritériá pre žiadateľa, chcem žiados o poskytnu e dotácie predkladateľom výziev zasielať a týmto sa uchádzať o dotácie.
Potenciál obce vidím v prvom rade vo vytváraní podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu a vo vytváraní podmienok pre rozvoj
podnikateľských ak vít.
Mám záujem na tom, aby sa v školskom areáli vybudovalo mul funkčné ihrisko s oválom, ktoré by malo v prvom rade slúžiť
pre de zo ZŠ a MŠ a po skončení vyučovania aj pre širokú verejnosť.
Myslím si, že naša obec by si zaslúžila, aby sa v centrálnej čas vybudovalo námes e, kde by sa sústredil spoločenský život, kde by
sa mohli uskutočňovať kultúrne poduja a, a ktoré by slúžilo aj ako oddychová zóna.
4. Napriek tomu, že ste v novej pozícii iba pár dni, môžete zadefinovať aké boli alebo budú vaše prvé kroky v úrade starostu obce?
Pochopiteľne moje prvé kroky viedli na obecný úrad, kde som sa zoznámil so zamestnancami obce, prešiel som si niektorý majetok
obce. Už dlhší čas tu rezonovala otázka príchodu všeobecného lekára pre dospelých. Momentálne komunikujem s RÚVZ TN, s ktorým
riešim otázku vybudovania bezbariérového vstupu do ambulancie novej pani doktorky ako aj otázku vybudovania bezbariérového
WC, ktoré vyžaduje platná legisla va SR. Môžem spomenúť aj riešenie poškodenej fekálnej cisterny, kde boli trom spoločnos am
zaslané výzvy na predloženie cenovej ponuky na náhradný diel.
5. Uvažujete o účtovnom a personálnom audite úradu?
Nevylučujem účtovný audit, myslím si, že je to logický krok. Nad personálnym auditom v blízkej dobe neuvažujem. Personálny
audit bol vykonaný v roku 2011.
6. Neuvažujete v rámci lepšej informovanos obyvateľov obce využiť i sociálne siete, napríklad pre otázky občanov starostovi
či poslancom?
V blízkej dobe uvažujem o vytvorení novej webovej stránky našej obce, ktorá by mala byť prehľadnejšia a atrak vnejšia ako tá
terajšia, nevylučujem ani informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom sociálnych sie . Uvažujem, že na novej webovej stránke
bude sekcia povedzme, že ju nazvem „Napíšte nám“, kde sa ľudia budú môcť obrá ť so svojimi otázkami, návrhmi týkajúcimi sa Trenčianskych Stankoviec, pričom otázky ako aj odpovede na ne by boli zverejňované v pravidelných intervaloch. Tak ež uvažujem nad
vytvorením mailových adries novozvolených poslancov, na ktoré sa budú môcť občania obrá ť so svojimi otázkami, podnetmi, sťažnosťami.
7. Zadefinujte v čom zaostáva obec Trenčianske Stankovce s porovnateľnými obcami?
Nemusíme chodiť ďaleko, porovnateľnou obcou, čo sa týka počtu obyvateľstva je obec
Trenčianska Turná. V nej môžeme za posledné roky sledovať evidentné zmeny. Myslím si,
že táto obec by mohla byť, čo sa týka rozvoja dobrým príkladom a vzorom nielen pre našu obec.
Môžem spomenúť niekoľko príkladov, či už je to zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, príprava a vytváranie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu, zrekonštruované cesty
a chodníky, veľmi dobre naprojektovaná a zrealizovaná centrálna zóna obce, dom sociálnych
služieb, zberný dvor, viacúčelová športová hala a pod.
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Križovatka, ktorá desí
Otázka redakcie Hlasu:
V akom stave je príprava realizácie rekonštrukcie križovatky na štátnej ceste
Drietoma – Bánovce n/Bebravou I/50 a križovaním s cestou II/507 medzi našou
obcou a Trenčianskou Turnou?
Odpoveď Evy Beňovičovej, Ing., bývalej starostky a súčasnej poslankyne OZ:
V tejto veci sa ľady pohli, aj keď to z pohľadu občana necí ť. Na projektovú
dokumentáciu je v súčasnos vydané územné rozhodnu e. Prebiehajú rokovania
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Národnou diaľničnou spoločnosťou
a Správou ciest Žilina.
Pozi vne na celej situácii je, že po vydaní stavebného povolenia prebehne
rekonštrukcia križovatky medzi obcami Trenčianske Stankovce – Trenčianska Turná. Rok 2015 by sa mal stať, z pohľadu bezpečnos daného úseku, za vyriešený.
Odpoveď Márie Pavlíkovej, Ing., Stavebný úrad, Trenčianske Stankovce:
Obec Trenčianske Stankovce – prizvaná ku konaniam ako účastník konania,
ak križovatka prechádza pozemkami katastra Sedličná. Je vydané Územné rozhodnu e Obcou Trenčianska Turná a stavebné povolenie sa vybavuje. Všetky informácie sú podávané na vedomie Obci Trenčianske Stankovce.
Technický popis návrhu:
Navrhnutá situácia, na ktorú bolo vydané UR, rieši prepojenie obcí Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce pravouhlým napojením na cestu I/50.
Osová vzdialenosť napojenia oboch obcí je vzdialená od seba 238 m.
Do oboch obcí sa bude odbočovať zo štátnej cesty I/50 (Drietoma – Bánovce)
cez rozširovacie pruhy s odbočením. Do Turnej v smere od Drietomy, do Stankoviec
v smere od Bánoviec. Dĺžka pruhov na odbočenie je 100 metrov.
Trenčianske Stankovce budú mať napojenie v mieste súčasného spojovacieho oblúka medzi cestami I/50 a II/507 (blízko spoločnos Kveta). Trenčianska
Turná bude mať napojenie vedľa súčasného, riešené však bude kolmým a rozšíreným napojením. V celom úseku bude výrazne znížená rýchlosť.
Jestvujúce napojenie bude odstavené zátarasami a stávajúca plocha s asfaltovým krytom bude využitá ako prístupová komunikácia k susediacim pozemkom.
Je možné, že v prípade vybudovania budúcej R2, príde k prehodnoteniu
celej križovatky i možným ďalším úpravám, ale o tom rozhodne až investor tejto
stavby.
Otázka redakcie Hlasu:
V akom termíne bude riešené stavebné konanie pre túto stavbu?
Odpoveď Ľubomíra Rema, Bc., odbor dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj:
Stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce, Riešenie nehodového úseku križova ek ciest I/50,
II/507 a III/507075 v km 116,998 až 117,243 v k. ú. Trenčianska Turná“ zabezpečuje odbor dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja (žiadosť, projektová
dokumentácia, predpísané doklady,... v zmysle zákona 50/1976 Zb. (o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ).
Územné rozhodnu e stavby „Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná
– Trenčianske Stankovce, Riešenie nehodového úseku križova ek ciest I/50, II/507
a III/507075 v km 116,998 až 117,243 v k. ú. Trenčianska Turná“ bolo vydané stavebným úradom – Obec Trenčianska Turná v novembri 2014 a právoplatnosť overená v decembri 2014, (žiadosť, projektová dokumentácia, predpísané doklady,...) zabezpečil odbor dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja .
Poznámka redakcie:
Orgány, ktoré rozhodujú, po preskúmaní celého návrhu a všetkých stanovísk
jednotlivých odborov a organizácií rozhodnú, v akej verzii bude výstavba tejto
križovatky povolená príslušným úradom a následne zrealizovaná. K realizácii má
prísť v roku 2015.
Spracoval Dušan Pevný

4.

HLAS

strana

nestranné občianske noviny
Názor poslanca:

Predstavujeme vám zvolených poslancov do Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce. Otázku im v mene redakcie položil
Mar n Jurčo, Ing. Tu sú ich stanoviská:
Otázka: Aké sú vaše priority na najbližšie volebné obdobie?
Beňovičová Eva, Ing.
Prvý krok, aby sa veci pohli dopredu, je dôležité zosúladiť priority obce, občanov, poslancov a e premietnuť do
rozpočtu obce. Pokiaľ bude každý z nás bojovať len na „svojom piesočku“, ďaleko sa nedostaneme. V rozpracovaných
inves ciách treba pokračovať a dokončiť ich. Okrem toho chcem svoju pozornosť sústrediť na bezpečnosť dopravy v obci,
predovšetkým chodcov, a to opravou jestvujúcich a budovaním nových chodníkov a s tým úzko súvisiacim verejným osvetlením. V oblas spoločenskej chcem podporiť vznik nových občianskych združení a vytvoriť priestor na získavanie prostriedkov
z fondov Európskej únie v súvislos s novým programovacím obdobím 2014 – 2020.
Križan Jaroslav, Bc.
Záleží mi na ďalšom úspešnom rozvoji obce. Ako poslanec by som chcel podporiť výstavbu viacúčelového ihriska v areáli
základnej školy, začať riešiť domov dôchodcov, aspoň zo stránky odbornej štúdie, opraviť miestne komunikácie, efek vne
nakladať s verejnými financiami a zároveň riešiť podnety a žiados občanov.

Kudla Mar n, Ing., PhD.
Moje ciele by som rozdelil na dve čas . Medzi opera vne patrí postupné usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (riziko - napr. nie je možné čerpať eurofondy) . Podobne aj usporiadanie čiernych stavieb, za ktoré obci unikajú dane
z nehnuteľnos (napr. budova chovateľov na pozemku cirkvi). Prehodno ť by sa mal aj prenájom areálu Oddychového centra
(riziko - oneskorené platenie prenájmu súčasného nájomcu v rozpore s nájomnou zmluvou, nega vny vplyv na finančnú
hotovosť obce). Z inves čných cieľov sú mojimi prioritami zača e individuálnej bytovej výstavby v čas „Hoštáky“ (riziko nižší výber dane z nehnuteľnos a podielových daní), rekonštrukcia školského ihriska (riziko - nedostatočné využi e športových ak vít žiakov základnej školy a po vyučovacom procese aj obyvateľov Trenčianskych Stankoviec), odvedenie kanalizácie z budov, ktoré sú
v obecnom majetku, rekonštrukcia a oprava budov v majetku obce (riziko - vyššie náklady v budúcnos na opravu a údržbu, znehodnotenie
majetku obce). V neposlednom rade je pre mňa zaujímavá aj otázka chodníka a cesty vo Veľkých Stankovciach popri požiarnej zbrojnici, nakoľko projekt je už hotový.
Mojžiš Jozef, Ing.
Nevyjadril sa do uzávierky vydania.

Pevný Dušan
V samom úvode volebného obdobia, po zmene vo vedení obce, pomôcť stabilizovať pozíciu novému starostovi a obecnému
zastupiteľstvu. Ďalej s kolegami spolupracovať na udržaní obce v dobrej ekonomickej kondícii, aby bola pripravená vstúpiť
do zaujímavých projektov. Zapracovať so stavebnou komisiou doplnky a zmeny k súčasne platnému územnému plánu obce.
Vytvoriť a udržať podmienky podpory obce všetkým ak vitám, ktoré budú viesť k vyplneniu voľného času de a mladých
ľudí. Podieľať sa na zapojení spoločnos a firiem pôsobiacich na území nášho katastra k ak vite a spolupatričnos voči obci.
Rovnako naopak, aby obec bola pre nich dôležitým a zodpovedným partnerom. Zodpovedne sa postaviť k ostatným témam,
ktoré život tejto obce prinesie počas celého volebného obdobia.
Poruban Mar n, Ing.
Počas môjho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve by som chcel využívať skúsenos nadobudnuté v mojom zamestnaní.
Na pozícii vedúceho mu navrhujem, ale aj prijímam návrhy, podnety a hľadám riešenia, čo by som chcel uplatniť pri napĺňaní potrieb občanov a obce. V spolupráci so starostom a obecným zastupiteľstvom by som rád podporil mladé rodiny formou
výstavby detských ihrísk a naštartovaním procesu pre výstavbu rodinných domov. Chcel by som realizovať rekonštrukciu
školského ihriska a dokončenie výmeny verejného osvetlenia. Rád by som sa zameral aj na podporu starších spoluobčanov
a tak isto podporu kultúrnych, náboženských a športových ak vít v obci. Najdôležitejšie však je počúvať podnety občanov a
ich ak vne riešenie so zreteľom na informovanosť obyvateľov našej obce.
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Račková Simona, Mgr.
Kandidovala som s predsavza m priniesť do našej obce zmenu - či už v prístupe k občanom, alebo k smerovaniu obce.
Detailnejšie som svoje zámery a vízie predstavila v predvolebnom programe, ktorý som rozniesla do každej domácnos . Mojim cieľom je využiť skúsenos nadobudnuté v právnej praxi, prispieť k rozvoju obce otvorenou a konštruk vnou diskusiou
so starostom a obecným zastupiteľstvom. Práca poslanca je o spolupráci s ľuďmi, preto by som chcela viac zapojiť občanov
do vecí verejných, napr. prostredníctvom schránky nápadov a sťažnos a informovať ich o dianí v obci osobnou diskusiou
alebo sprístupnením rokovaní obecného zastupiteľstva na internete. Ďakujem občanom za prejavenú dôveru. Je to pre mňa
veľký záväzok a zodpovednosť zároveň.

Šmatláková Oľga, PaedDr.
Ako poslankyňa sa budem snažiť dosiahnuť naplnenie toho, čo som prezentovala vo svojom programe pred komunálnymi
voľbami - dokončenie rozbehnutých projektov, hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce, zvyšovanie kvality života obyvateľov obce (infraštruktúra, chodníky, miestne komunikácie, osvetlenie,individuálna bytová výstavba), podpora spoločenských organizácií a cirkví v obci, prezentácia a propagácia obecných ak vít. Chcem podporovať starostu
v plnení jeho volebného programu a spolupracovať s ostatnými poslancami pri rozvoji našej obce.

Tomík Patrik
V predvolebnej kampani veľa kandidátov sľubovalo nesplniteľné. Týmto smerom som sa neuberal pred voľbami a nebudem
ani po nich. Naši spoluobčania majú veľa každodenných problémov a staros , s ktorými im môžeme pomôcť. Možno nie sú
pre obec ani finančne náročné. Preto chcem počúvať podnety občanov a snažiť sa im pomáhať a realizovať dobré nápady.

Spracoval Mar n Jurčo

Mladé talenty:
Nikdy som sa necí l ako „cudzinec“, tvrdí Vlček
Patrí medzi najvýraznejšie talenty trenčianskeho futbalu. Napriek svojmu mladému veku toho už veľa
s hol. Mar n Vlček bol členom tre eho mu európskeho šampionátu, či účastník majstrovs ev sveta.
S futbalom začínal rovnako ako súčasný hráč Rosenborgu Trondheim Tomáš Malec v Melčiciach-Lieskovom. Do šies ch rokov žil u babky v Ivanovciach. Po dokončení bytoviek v Rozvadzoch sa mladá rodina Vlčekovcov presťahovala. „V podstate som sa tu nikdy necí l ako cudzinec. V tom čase sa prisťahovali takmer
všetky rodiny skoro naraz, takže okamžite sa všetci vzájomne spoznávali. Našiel som si veľa kamarátov, ktorí
sú zároveň mojimi susedmi,“ povedal na úvod osemnásťročný Vlček.
Vzhľadom na svoj mladý vek má toho po futbalovej stránke za sebou už dosť. V roku 2013 bol členom
úspešnej družiny trénera Ladislava Pecka. Slovenská reprezentácia do 17 rokov si na majstrovstvách Európy
v domácom prostredí vybojovala bronzové medaily. Vďaka tomu sa zúčastnila svetového šampionátu v Spojených arabských emirátoch, kde sa prepracovala do osemfinále. „Reprezentačný dres nosím už od šestnás ch
rokov. Prednedávnom sme s devätnástkou v Maďarsku vyhrali kvalifikačnú skupinu prvej fázy kvalifikácie
o kon nentálny šampionát. V druhej čas kvalifikácie nás čaká Nemecko, Severné Írsko a Česko,“ pokračoval Vlček.
Prvú minútu má na svojom konte aj vo Fortuna lige. Na pôde Zlatých Moraviec sa spoločne so spoluhráčmi tešil z výhry 2:1.
„Na zápas som sa veľmi tešil. Bol som vďačný za to, že som mu mohol pomôcť. Nepociťoval som nervozitu, ani stratu koncentrácie,“
dodal futbalista, ktorý si z lavičky vychutnal druhé miesto z predchádzajúceho ligového ročníka.
Študent dopravnej akadémie sníva o špičkovej európskej lige. Dnes sa však sústredí v prvom rade na to, aby stal súčasťou základnej
zostavy prvého mu AS Trenčín. „Tvoríme veľmi dobrú par u. Všetci ťaháme za jeden povraz. Sme ako jedna veľká rodina. Ak mi vyjde
čas, rád sa idem pozrieť aj na stankovský futbal. V doraste mám viacero kamarátov, ale zavítam aj na zápasy mužov,“ dodal na záver.
Mar n Jurčo

Informácia redakcie:
V našich novinách HLAS nechceme robiť konkurenciu Stankovskému Informátorovi, ktorý je témami, koncepciou a náplňou v inom
prevedení. Chceme obsah textov posunúť do iných sfér života obce. My, všetci v redakčnej rade dúfame, že sa to podarí a HLAS bude
vítaným návštevníkom vašich domácnos .
Registrácia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky bola v zmysle zákonov urobená a novinám HLAS bolo pridelené evidenčné číslo - EV 5100/15 bez ďalších textových dodatkov. Plánujeme spoločne vytvoriť v rámci roka päť či šesť konceptov týchto novín
a v náklade 1.000 ks posunúť do domácnos a firiem v Trenčianskych Stankovciach.
Redakcia HLASu
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Na úvod
Treba povedať, že úlohou tejto rubriky nebude všetko za každú cenu kri zovať, ako je to v dnešnej dobe zvykom, ale práve naopak,
písať o tom, čo v našej obci ľuďom vadí a vytvárať prostredie na riešenia. Pevne verím, že takto prispejeme k zlepšeniu kvality nášho
života.
Cesta tmou
Počul som, že vo Veľkých Stankovciach svie pouličné osvetlenie akosi menej a tak som sa
tam vybral. Keď sa zotmelo, sadol som do auta a išiel si overiť počuté. Previezol som sa po
hlavnej ceste a skutočne som mal pocit, že je tu akosi málo svetla a to aj napriek tomu, že každá
lampa svie la. Zastavil som, vyšiel z auta a kráčal od lampy k lampe s cieľom pochopiť, prečo je
z nich tak málo svetla. Tak ež som nemohol prehliadnuť, že podaktorí vodiči na prejazd tohoto
úseku používali diaľkové svetlá. Netrvalo dlho a bolo mi to jasné. Majestátne lampy v sebe
ukrývajú také žiarovky, z ktorých svetlo ledva dopadá pod lampu a pár metrov od nej je už tma.
Ľuďom bývajúcim v tejto čas obce a nielen pri hlavnej ceste, ale aj za potokom, slabé osvetlenie strpčuje život a prijali by zlepšenie. Naskytá sa otázka: „Je takto osvetlená frekventovaná
komunikácia dostatočne bezpečná pre chodcov, cyklistov a motoristov?“ Spýtal som sa na to
poslanca obecného zastupisteľstva Mar na Porubana, Ing., ktorý o verejnom osvetlení v obci
povedal:
,,Väčšina verejného osvetlenia v obci je technicky zastaralá, nedostatočne výkonná a niektoré svie dlá už úplne vypovedajú svoju
službu a sú náročné na údržbu. Možno máme pocit, že sa šetrí aj na tomto, čo je úplne legi mne v dôsledku zodpovednos za rozpočet obce a hľadania rezerv. Tak ako zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestorov tak, aby sa zais la bezpečnosť obyvateľov, eliminovalo sa výtržníctvo a jeho prevádzka bola efek vna a zodpovedná aj k rozpočtu obce? Aj keď téma sa týka osvetlenia
v čas obce Veľké Stankovce, nerád by som tak dôležitú tému delil na jednotlivé čas obce. Rád by som hovoril o obci ako celku.
V dnešnej dobe moderných a hlavne úsporných svie diel typu LED, naša obec vynakladá nemalé náklady na prevádzkovanie osvetlenia pomocou výbojkových svie diel. Každoročne sa minie cez 25.000 eur na verejné osvetlenie z rozpočtu obce. S nástupom moderných technológií, prišli na trh osvetľovacie jednotky typu LED. Tieto lampy nám dajú nielen oveľa nižšie náklady na prevádzku,
až do 70%, ale aj oveľa viac svetlos . Výmenou starého osvetlenia za nové dosiahneme kvalitné, moderné a lacné osvetlenie v obci.
S čiastočnou výmenou sa už začalo v čas Rozvadze, kde sú inštalované prvé LED svie dlá. Vstupné náklady sú vyššie opro klasickým
svie dlám. Cena LED svie diel sa pohybuje od 200 eur do 300 eur podľa výkonu svie dla. Pri odhadovanom počte kusov na obec, 150
kusov s výkonom 19 W a 50 kusov s výkonom 38 W, je celková inves cia okolo 45.000 eur s DPH. Pri ročnej úspore okolo 12.500 eur,
je návratnosť takéhoto projektu v horizonte asi 4-5 rokov. Teraz je iba na prioritách obce, aby sa výmena osvetlenia v celej obci začala
čo najskôr a osobne verím, že v najbližších rokoch by sa mohla obec zaradiť medzi pokrokové obce na Slovensku, ktoré sú osvetlené
kvalitne a úsporne“.
Čo povedať na záver? Snáď len to, že nové vedenie obce, ktoré od nás dostalo dôveru sa verejným osvetlením bude intenzívne
zaoberať a v krátkej dobe aj nájde riešenie. Známe porekadlo hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma a ja verím, že to nebude pla ť
aj o našom verejnom osvetlení a že pod stankovskými lampami bude onedlho svetlo.
Radovan Siva

Všimli sme si:
Naša obec bude mať novú webovú stránku
Občania našej obce sa môžu tešiť na novú oficiálnu webovú stránku obce Trenčianske Stankovce. Cieľom je, aby bola modernejšia, prehľadnejšia a aby obsahovala informácie, ktoré občania našej obce potrebujú.
Stránka v súčasnej podobe funguje od roku 2007 a nevyhovuje viacerým požiadavkám, predovšetkým platnej legisla ve v oblas
prístupnos webových stránok.
Ťažko sa v nej orientuje, dizajn stránky je zastaraný, informácie sa často zverejňujú s oneskorením, chýbajú fotografie a kontaktné
údaje starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Chýbajú informácie o obci v anglickom jazyku, pre návštevníkov py na výlety v okolí, informácie o reštauračných a ubytovacích
službách, informácie o osobnos ach obce, možnosť klásť otázky od občanov obce prostredníctvom webovej stránky, vrátane zverejňovania odpovedí na stránke.
Po 2 týždňoch (písané koncom roku 2014) od ustanovujúceho zasadnu a nového obecného zastupiteľstva si občania nemôžu nájsť
na webovej stránke zápisnicu.
Keďže ide o prezentáciu obce navonok, je potrebné tento stav čo najskôr zmeniť.
Podľa prednostky obecného úradu Ľubice Ďurišovej si je obec vedomá tohto problému. V súčasnos prebieha vyhodnocovanie
ponúk od firiem ponúkajúcich vytvorenie novej webovej stránky. Nová webová stránka by mala byť hotová v priebehu roka 2015.
Webová stránka obce by mala byť prak cká, plná povinných informácií, ktoré sú prehľadne rozmiestnené a ľahko iden fikovateľné.
Obecnému zastupiteľstvu navrhnem, aby sa pripravila anketa, kde sa zis a názory občanov, ako by mala nová stránka vyzerať.
Mar n Lauko
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Zimný čas
„Zimy už nie sú to, čo bývali“, vravievali naši rodičia i starí rodičia. Veru, zimy už nie sú také aké bývali za našej mlados , môžeme
už povedať i my zo strednej vekovej kategórie. Klima cké podmienky sa nezadržateľne menia, či už priznáme ako hlavnú príčinu pôsobenie človeka alebo nie. Zimy našej mlados boli iné. I keď hlavným rozmerom týchto spomienok je mladosť a bezstarostnosť, zimné
obdobie bývalo plné snehu, ľadu, cencúľov a mrazu. Žiadna soľ na cestách. Kroniky môžu spomínať ešte ďalej do minulos . Napríklad
začiatkom roka 1929 teplota u nás klesla na mínus 28 až 32 stupňov Celzia. V komorách a pivniciach ľuďom pomrzli zemiaky a kŕmna
repa, hoci ich mali poprikrývané slamou. Na ešte vtedy nezregulovanom potoku sa vytvoril ľad až do hrúbky jedného metra. Následným
odmäkom sa voda vyliala po dedine a preto museli chlapi rozbíjať ľad v potoku. Ako spomína kronikár, po Fašiangoch však potok opäť
zamrzol a dedinčania museli znova vylámať ľad a vyhádzať von z koryta, aby uvoľnili tok vody. Na hradskej medzi Sedličnou a Turnou bolo
asi meter snehu. Tak ež bola zaviata cesta od Brodku a ľudia museli chodiť krížom cez polia. Most pri Belovci bol plný ľadu. Pod ťarchou
snehu popadalo viacero striech.
Zimy minulos mali však aj iné podoby. Presne pred 100 rokmi (v zime 1914-15) sa odohrávalo šialenstvo prvej svetovej vojny ani
nie tak ďaleko od nás. Ťažké boje medzi rakúsko-uhorskou a ruskou armádou prebiehali v Karpatoch – v Haliči (juhovýchodné Poľsko),
v západnej Ukrajine a severovýchodnom Slovensku (Bardejov, Svidník, Medzilaborce). Týchto bojov sa zúčastnilo aj veľa chlapov z našich
dedín. Väčšina odvedencov bola príslušníkmi 71. pešieho pluku sídliaceho v Trenčíne a ten zasiahol už v prvých mesiacoch vojny do tých
najťažších bojov na východnom fronte. Práve 71. peší pluk prišiel v týchto bojoch o veľkú časť veliteľov v nižších funkciách a až o 40 percent mužstva. Medzi padlými bolo aj viacero našich chlapov (J. Ondrášek, V. Klobušický, M. Krčmárik, J. Nemček, M. Madový, A. Puna,
Š. Hološ, O. Beták, O. Janíček a.i.). Podľa pamätníkov boli v novembri 1914 v uvedenej oblas Karpát veľmi tvrdé podmienky. „Počasie
strašné, mráz až mínus 15 stupňov, v horách ešte chladnejšie. Fujavica sťažovala postup a oslepovala“. Až koncom januára 1915 bol 71.
peší pluk s ahnutý za frontovú líniu na odpočinok a doplnenie stavu.
Len o 27 rokov neskôr, v zime 1941, slovenskí muži opäť zažívajú ťažké chvíle. Takmer 2000 km na východ od domova sa presunovalo
asi osem síc vojakov a tristo dôstojníkov slovenskej Rýchlej divízie. Bolo to motorizované vojsko, ktoré zasa bojovalo na nesprávnej strane. Slovensko bolo vtedy spojencom nacis ckého Nemecka v jeho ťažení pro Sovietskemu zväzu. „ Ideme kopať zákopy na front. Zem je
zamrznutá asi 40 cm, ťažko to ide“, zapísal si do denníka jeden z vojakov. Najväčšie straty mala Slovenská armáda v bitke pri Lipovci, kde
padol náš rodák O. Horňáček z Malých Stankoviec a ež v bitke pri Novo-Bachmutskij, na Vianoce 1941. V nej zahynul J. Mikuláš z Rozvádz. Padlých Slovákov pochovávali najskôr na cintoríne v západo-ukrajinskom Lipovci, ale neskôr už len v Mariupole. Tento cintorín leží
na predmes Mariupola a boli snahy o jeho obnovenie, ale kto sa dnes na Ukrajine môže venovať obnove starých cintorínov, keď treba
pochovávať padlých vojakov v novej vojne ...
A znova sa bojuje na Ukrajine. Silní tohto sveta vo svojej samoľúbos opäť rozhodujú o životoch iných ľudí, o ich slobode a majetku.
Uvrhli Ukrajinu do občianskej vojny, ktorá nebude mať víťaza. Len porazený je istý. Tak, ako v predošlých vojnách to budú zas a znova
obyčajní ľudia, ktorí v mene „demokracie“ prichádzajú o všetko. Ak prežijú, budú začínať od nuly. Ale o nich tu predsa nejde, ani nikdy
nešlo, sú len rukojemníkmi tých, ktorí sa hrajú na pánov sveta.
Nie, zimy už nie sú ako bývali. A čo ľudia ? Sme múdrejší ako naši dedovia, otcovia ? Vieme sa poučiť z histórie, veď je taká výrečná.
Každá vojna začína v srdci človeka, nedovoľme jej, aby prepukla.
Slavo Tomík
LIT. :

Záznamy Štefana Pevného.
Stručná história 71. pešieho pluku a jeho účasť na bojiskách prvej svetovej vojny.
MIČIANIK, P. : Slovenská armáda v ťažení pro Sovietskemu zväzu III.
Matrika zosnulých v Trenčianskych Stankovciach.

Slovenskí vojaci na Kaukaze

Cintorín v Lipovci
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Večer s Andy Hrycom
Prenesme sa takto späť o pár rokov, vlastne pár desaťročí, teda presnejšie do minulého storočia a dokonca môžeme povedať - do minulého sícročia. V druhej polovici osemdesiatych rokov
v Stankovciach fungoval klub mládeže...
A to bolo vtedy rozruchu, keď mládežníci - „zväzáci“ pozývali občanov do svojho klubu
„NESTOR“ na vystúpenia takých umeleckých a spoločenských osobnos tej doby, ako: Paľa Haberu
a celej skupiny TEAM, majstra Miloša Kopeckého, zabávača Milana Markoviča a kopec, naozaj kopec, ďalších ľudí, ktorí boli vtedy populárni a ich odkaz zostáva citeľný aj mimo Slovenska ešte dnes.
Čo sa tu vtedy vlastne dialo?
Keď na to z odstupom času pozerám späť, je to ako rozprávanie rozprávky, ale som si istý,
že tých pár, toho času mladých nadšencov, aj teraz vie, že keď sa chcelo, dali sa robiť veľké veci
a že sa pri tom dalo zažiť veľa nezabudnuteľných príhod a zážitkov. Ako napríklad - prvé vystúpenie, ktoré bolo pripravené, a hneď s osobnosťou, ktorú poznalo celé bývalé Československo. Či už
ako doktora Štrosmajera zo známeho seriálu, alebo z legendárneho filmu o Barónovi Prášilovi,
či z tradičnej vianočnej rozprávky Pyšná princezná a mnohých ďalších. Majster Miloš Kopecký prijal pozvanie mládežníkov a odštartoval tak tradíciu klubových večerov s významnými osobnosťami
tej doby. Bola to veľká guráž. Mládežníci presvedčili verejnosť, že prvý klubový večer odštartuje
hviezda hneď takej popularity. Podarilo sa vypredať obe plánované vystúpenia a prípravy boli
v plnom prúde. Čo by to však bolo za dobu, aby sa to neskomplikovalo, keď v stredu - dva dni pred
vypredanými piatkovými vystúpeniami sa majster ospravedlnil kvôli chorobe...
Vtedy, v to stredajšie popoludnie, by ste sa zväzákom v klube „krvi nedorezali“. Čo to dalo
práce a námahy a teraz hrozil veľký „trapas“! Stovky lístkov vypredaných a majster chorý. Všetko
reálne veci, ktoré sa dali pochopiť, ale mládežníci sa nechceli a nemohli vzdať a napadlo im niečo
úplne bláznivé. Pia nasadli do starej Škody 100 a vydali sa do centra slovenskej kultúry – Bra slavy, hľadať náhradu !!!
Aký bol plán ? Nič viac, ako docestovať na bra slavské nádražie a v telefónnej búdke nájsť z telefónneho zoznamu vhodné typy... Že či si robím srandu? Ani náhodou, vtedajšia doba umožňovala nájsť v telefónnom zozname všetkých - v podstate to bol asi predchodca Googlu a mládežníkom
sa podarilo nájsť zopár atrak vnych typov. Prvý prišiel na radu pán Lasica a po krátkej telefonickej
konzultácii s manželkou Magdou Vášáryovou sa k nemu aj vydali. No doma u Lasicovcov neuspeli,
nakoľko sa majster zdržal na vystúpení. Nemohli viac čakať, aj keď pani Vášáryová bola milá, mládežníci museli ísť po ďalšom vyhliadnutom type a skončili u herca Andreja Hryca, ktorého našťase zas hli doma.
Andy si neveriac vlastným ušiam nechal dvakrát zopakovať historku o pripravovanom vystúpení s majstrom Kopeckým a s údivom v očiach zložil mládežníkom poklonu. Odľahlo im, keď potvrdil,
že bude pre neho česť robiť záskok za majstra Kopeckého. Za neskorej noci sa unavení, ale spokojní
mládežníci vrá li naspäť z Bra slavy do Trenčianskych Stankoviec. Hneď cestou prepísali plagáty na
autobusových zastávkach a tabuliach s pútačmi a vystúpenie na prvom klubovom večeri bolo
zachránené.
A ako klubový večer dopadol? Bolo to presne 26.06.1988. Na obe vystúpenia, ktoré mali svoje čaro, prišlo takmer tri stovky hos a Andyho historky z nakrúcaní filmov ako Tisícročná včela,
alebo Sladké staros , kde hral známeho vrchného Fera Baluchu, ktorý dokázal namiešať cognac
Debouche zo saponátu a vylúhovaného čaju, alebo ako došiel k zraneniu na krku od vystreleného
uzáveru sektu, boli mládežníkom a ostatným tou správnou odmenou.
Andy Hryc, ktorý Stankovce navš vil aj s dcérkou Vandou, bol nadšený.
Ak sa dá - rád by som mu touto cestou poďakoval za pomoc, že vtedy mládežníkov nenechal
v š chu. Dodatočná vďaka Andy.
Klubové večery sa rozbehli v plnej paráde. A ako to nakoniec dopadlo s návštevou Miloša Kopeckého a iných? ...prezradíme v ďalších číslach.
Gabriel Kadák

nestranné občianske noviny
Kalendár poduja :
7. 2. 2015 17. PLES ŠPORTOVCOV
Ako po iné roky, tak aj tento rok, organizuje OŠK Trenčianske Stankovce PLES
ŠPORTOVCOV. Ples sa koná v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach so začiatkom o 19:00 hodine.
O dobrú náladu sa postará hudobná
skupina TERMINÁL z Trenčína. Cena
vstupenky je 25 €, v ktorej je zahrnutá
večera, aša vína, káva a občerstvenie
na stoloch. Čerešničkou na torte bude
vystúpenie „repeťáckej“ legendy Roba
Kazíka.
14. 2. 2015 FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
V každej dedine pred štyridsaťdňovým
pôstom do Veľkej noci je zvykom ukončiť plesovú sezónu „pochovaním basy.“.
V Stankovciach tomu nebude inak.
V spoločenskom dome pre Vás pripravuje Jednota dôchodcov v spolupráci
s Obecným úradom Trenčianske Stankovce fašiangovú zábavu. Do tanca
bude hrať KB Band z Krivosúd – Bodovky
so začiatkom o 19:00 hodine. Vstupenky
si môžete kúpiť na mieste v cene 5 €.
20. 2. 2015 BEATS NIGHT PARTY
Pre priateľov elektronickej hudby pripravuje HANZOS CLUB februárovú
BEATS NIGHT PARTY. Príďte sa zabaviť a
užiť si beats atmosféru v tom najmenšom klube s najlepšou zábavou. To najvyberanejšie pre tento večer si pre Vás
pripraví pánko, ktorý si hovorí DJ KÁČKO.
8. 3. 2015 MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ
ZÁPASY
OŠK Trenčianske Stankovce pozýva fanúšikov na prvé majstrovské futbalové
zápasy svojich mužs ev. Mužstvo dospelých odohrá prvý jarný zápas v Novej Dubnici o 14:30. Dorastenci hos a
mužstvo MFK Nováky a začiatok bude
odpískaný o 12:00 hodine. Veríme, že
našich futbalistov prídete povzbudiť
v čo najväčšom počte.
22. 3. 2015 MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ
ZÁPASY
Obecný športový klub Vás pozýva na
ďalšie zápasy svojich mužs ev. Muži „B“
odohrajú 14. kolo v Motešiciach o 15:00
a starší žiaci privítajú na domácom ihrisku mužstvo zo Zábla a o 10:00. Všetci
fanúšikovia sú vítaní.
Spracovala Monika Pevná
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