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Spomaľ...

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce sú
aj v dnešnej modernej, najmä uponáh:anej dobe možnos?ou, ako sa
aspoň na malú chví:u zastavi? a vráti?
v čase. Uvedomi? si, čo je poslaním
týchto sviatkov, čo majú v človeku
vyvola? a v neposlednom rade si uvedomi?, či to tak naozaj je.
Rozsvietené námestia plné :udí
s punčom v ruke. Na druhom konci
mesta zas :udia v autách ženúci sa do nákupného centra kúpi? tovar v akciách
ešte pod vianočný stromček, aby
darčekov nebolo málo. Po snehu ani
stopy. Z mnohých strán počujem:
„Neznášam Vianoce, lebo som dlho
doma, všetko robím na poslednú
chví:u, nestíham...” Mám taký pocit, že
význam slova „Vianoce” sa vytráca. Advent, posledné štyri nedele, resp.
týždne do Vianoc, mal tradície. Na tie
už sa tiež u mnohých doma zabudlo.
Nebola to len príprava na Vianoce.
Starkí napríklad oslavovali dni stríg (sv.
Barbora, sv. Lucia) a deň sv. Mikuláša.
Áno, aj dnes si zaspomíname na Mikuláša, ale prvé, čo h:adáme ráno šiesteho decembra, je igelitové vrecko plné
sladkostí. Všetkého prebytok škodí.
Zamyslela som sa. Ke6 som bola
die?a, zo 25 rokov nazad, aké že sme
to mali Vianoce my? Mali sme vždy
všetko, a to čo sa pod:a tradícií patrilo.
Nechýbala kapustnica, hrachová polievka ani vyprážaný kapor so šalátom.
Dnes si pustím televíziu a v reklame
vravia o rezňoch na vianočnom stole.
Pozastavila som sa nad tým. Zabúdajú
:udia na pôst? Zabúdajú na to, o čom
celé sviatky sú.
Ukončila by som túto úvahu slovami
na zamyslenie zo Sborníka slovenských
národných piesní, povestí..., 1870, s.
165-6: „Ale za chlebom a so:ou pokladie gazdiná aj ostatné dary Božie na
stôl: koláče, opekance s makom a mädom (zuzáky, lokše, pupáky, boba:ky),
hrach na zobky varený, jablká, mäd,
oblátky hriato čiže s mädom prihrievané a okorenené pálené, víno hroznové a mädovec...”
Monika Pevná

Trenčianske Stankovce

Požehnané Vianoce 2019

Bol čas, ke6 sme Vianoce potajme chystali
de?om my, rodičia. Teraz nám začína čas, ke6
Vianoce chystajú deti nám. Tešíme sa, že z ve:kého sveta prídu domov. Vrátia sa na chví:u
do nášho malého sveta rodiny a domova. Obdaria nás už len svojou prítomnos?ou. Prinesú
seba na chví:u spä?. Môžeme ich vystíska?, pohladi?, sadnú? si s nimi za stôl, zasmia? sa, pusti? sa do hlbších rozhovorov, ktoré sa cez skype
či telefón akosi nedaria.
Vianoce ako sviatky rodiny – ako to preži?,
aby to nebolo len gýčové klišé? Ako to urobi?,
aby Vianoce neboli len krátkou „ružovou scénou”, ktorá má trpkú príchu? povrchnosti a rozplynie sa spolu s prvou cestou do práce v novom roku? Čo položi? na vianočný stôl, aby sme
nasýtili náš hlad po láske, blízkosti, porozumení
a spravodlivosti?
Asi aj vy cítite, ako rastú naše obavy o tento svet. Niekto o problémoch :udskej civilizácie
a našej spoločnosti hovorí ve:mi vážne. Iný cynicky. Ďalší s výsmechom. Pochopil som však,
že za každým z týchto postojov sa skrýva viac
alebo menej hlboká reflexia ?aživej reality života.
Cítim bytostnú túžbu po zmene v tom ve:kom
svete okolo nás, ale predovšetkým v tom
malom svete jednotlivca, či jeho a jej rodiny.
Aj v dobe pred narodením Krista boli apokalyptické očakávania horúcou témou dňa. Ťaživá
realita osobného a verejného života išla ruka
v ruke s očakávaním zmeny. 9udia si uvedomovali, že spoločnos?, v ktorej mocní upierajú

hlas.stankovce@gmail.com

právo slabým, a v ktorej náboženskí učitelia
prekrúcajú Boží zákon a robia z neho neznesite:né jarmo, že taká spoločnos? nemôže ma?
dlhé trvanie. Preto mnohí prijali Krista ako východisko.
Ve:ký svet mocných a mocou posadnutých
jeho príchodom v Betleheme neskončil. Ale
začal v malom nový svet tých, ktorí sa nechali
ovládnu? jeho láskou. Napriek hrozivej a ?aživej
moci nespravodlivosti a lži začal nový život tých,
ktorí chcú ži? v spravodlivosti a pravde. To je
možnos? aj pre nás na tieto Vianoce.
Čo položíme na vianočný stôl, okolo ktorého sme sa zišli z toho ve:kého sveta do malého
sveta našich rodín? Slovo lásky, ktorá v Kristovi
z večnosti a nekonečna vstupuje do malého
sveta nášho života. Tak, aby sme sa jej mohli
dotýka?, vystíska? ju, poteši? sa poh:adom
a obohati? rozhovorom. (J 1,14) To dajme na náš
vianočný stôl. Lásku! Je trpezlivá, dobrotivá,
nezávidí, nevystatuje sa a nenadúva, nespráva
sa neslušne, neh:adá svoj prospech, nerozču:uje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. (1 Kor 13)
Požehnané Vianoce 2019 a milosti plný
Nový rok 2020!
Praje

Ondrej Prostredník s rodinou.
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Môj názor

Je tu opäť čas bilancií. Robí sa to väčšinou na konci určitého časového obdobia, životných etáp či významných jubileí.

Hovorí sa viac o dobrých, pozitívnych činoch, hoci v živote jednotlivca sa tieto striedajú. Neprináleží mi hodnotiť všetko,

čo sa v uplynulom období v našej obci udialo. Bolo toho veľa a iste sa toho ujmú povolanejší.

A tak – o čom písa??
O krásnej predajni, ktorá bola zrekonštruovaná
v rekordnom čase a slúži obyvate:om celej
našej obce? O novovznikajúcich objektoch v priemyselnom parku, ktoré ponúknu zamestnanie
našim spoluobčanom? O snahe predstavite:ov
obce o skvalitnenie života všetkých jej obyvate:ov – realizáciou podujatí športového,
zábavného, kultúrneho či iného zamerania?
Možno i skráš:ovanie obce a jej verejných priestranstiev...

Či o nekonečne pomalom plynutí času
v čakárni u všeobecnej lekárky? Alebo o nevhodnom spa:ovaní toxického odpadu, či už vo vlastných záhradách alebo na verejných priestranstvách? No a čo takto o tom nevhodnom
parkovaní na verejných komunikáciách a arogancie niektorých majite:ov osobných vozidiel,
o vývoze kompostovate:ného odpadu na brehy
potokov, a tak 6alej...
Všetko je len a len o :u6och - možno o ich
výchove, či vzdelaní, možno o chýbajúcom

Výnimočné stretnutie

Ani tisíce kilometrov, ani desiatky rokov, ani zmena politických systémov
neodviali zo srdca spomienky na našu obec v pánovi Dr. Svetozárovi
Štukovskom, synovi bývalého učiteľa, riaditeľa miestnych škôl, divadelného a hudobného činiteľa, pána Štefana Štukovského. V polovici minulého
storočia prežil náš rodák v miestnych častiach obce niekoľko rokov detstva,
vyrastal medzi kamarátmi a stváral s nimi huncútstva, ktoré sa nikdy nevymažú z jeho pamäte.

Ke6 sme sa v redakčnej rade novín HLAS
dozvedeli, že je pán Štukovský na Slovensku,
nedalo nám, aby sme ho nepozvali do našej
obce. Oslovili sme zopár jeho vrstovníkov a pamätníkov, no oslovili sme aj mladšiu generáciu
a zorganizovali milú besedu (koncom septembra) v nových priestoroch Belovca v Malých
Stankovciach, ktoré mu z našich štyroch obcí
najviac prirástli k srdcu.
Na stretnutí s týmto výnimočným človekom,

ktorý svojou múdros?ou a úprimným slovom
trpezlivo vysvet:oval svoj poh:ad na dnešný
svet, s viac ako pä?desiatročnými skúsenos?ami
zo života na druhej strane Atlantiku, nám
povedal svoj názor na zdravotníctvo, školstvo,
výchovu mládeže. Porovnával rozdiel v systémoch i názoroch na ne. S úsmevom na tvári
spomínal a dával najavo pýchu nad tým, čo
dokázali naši športovci v zámorí, ako si ich tam
vážili a vážia.

zmysle pre vzájomné pozitívne spolužitie,
možno o nezáujme o slušnos?, čistotu a poriadok, o chýbajúcej empatii...
Ak budeme stále čaka? na zmenu zhora,
alebo sa skrýva? za vyjadrenie, že „čo ja sám
na tom už len zmením”, potom sa k žiadnej
pozitívnej zmene nepohneme.
A tak – s nastávajúcim rokom, by sme mohli
zača? sami od seba – alebo sa to nedá...?
Ján Hlások

Aktualita
Ve:kým okamihom bolo stretnutie s jeho bývalým spolužiakom pánom Berkom, s ktorým sa
nevidel desiatky rokov, či s pani učite:kou
Bočákovou. S autorom mnohých kníh zo života
a histórie našej obce Slavom Tomíkom si mali
čo poveda? o nejednej téme, ktorá pána doktora zaujímala.
Príjemná beseda sa preniesla do osobných
spomienok, ku okolnostiam, za ktorých sa
rozhodol po okupácii Československa vojskami
spriatelených armád v 68. roku odís? zo svojej
domoviny a naplni? svoj sen v zámorí. Dokázal
sa presadi?, nepodda?, aj ke6 bolo ?ažko a ešte
dnes prevádzkuje odbornú prax detského lekára
vo svojom bydlisku na západnej strane Spojených štátov, v Kalifornii.
Boli sme radi, že si našiel čas počas svojho
pobytu v Európe a navštívil našu obec. Veríme,
že našiel v nás, ktorí sme sa stali súčas?ou
malého, ale o to úprimnejšieho stretnutia s ním,
zaujímavých poslucháčov a možno aj priate:ov
vo svojej bývalej domovine. A ako hovoria
u vás, v zámorí: „God bless You, pán Štukovský!
Ďakujeme!”
Redakčná rada
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Udalosť

Účastníkmi tohto slávnostného večera boli

aj viacerí hostia. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Jaroslav Baška, zástup-

covia Okresného futbalového zväzu páni Ivan

Gróf a Tomáš Vaňo, starosta obce pán Martin

Markech a 6alší hostia. Celý večer tejto milej
slávnosti bol rozdelený rozhodcom Braňom Ko-

privňanským na dva futbalové polčasy. Scéna

bola pripravená v tvare futbalovej šatne.

Ešte pred tým, než sa hráči pustili do spo-

mienok, prítomní si minútou ticha uctili pamiat-

ku všetkých futbalistov, trénerov a funkcionárov,
ktorí za celé tie roky pôsobili v stankovskom fut-

bale a nie sú už medzi nami. Moderátori večera

páni Vendelín Sedláček a Dušan Pevný pozývali

na pódium ku krátkym rozhovorom futbalistov

jednotlivých generácii, ktorí si zaspomínali na časy,

ke6 boli ešte aktívnymi futbalistami. Pomedzi
rozhovory boli premietané obrazové klipy té-

V sobotu 23. novembra 2019 sa stretli v Spoločenskom dome generácie

bývalých, ale aj súčasných futbalistov, trénerov, funkcionárov, ktorí písali histó-

riu stankovského futbalu. Výbor OŠK pri príležitosti 60. výročia vzniku futbalu
v našej obci zorganizoval slávnostný večer, v ktorom pútavo priblížil celú his-

tóriu futbalu. Pri tejto príležitosti bolo spracované i mimoriadne číslo HLAS-u,

ktoré sa celé venovalo iba téme futbalu v Trenčianskych Stankovciach.

maticky rozdelené medzi jednotlivé generácie,

prepletené historickými fotografiami, pri ktorých
moderátorom aktívne pomáhal pán Radovan Siva.
Najväčší potlesk prítomných zožala najstar-

šia generácia futbalistov. Je to generácia sedem-

desiatnikov, osemdesiatnikov, ktorí si radi za-

spomínali na pôsobenie vo vtedy ešte pôvodnom klube Družstevník Rozvadze. Celým veče-

rom sa niesla priate:ská atmosféra. Stretli sa

:udia, ktorí prežili spolu čas? života, na ktorú
každý rád spomína, lebo boli mladí a spolu ro-

bili to, čo ich bavilo a napĺňalo.

Aj ke6 mnohým z účastníkov už utieklo

nieko:ko rokov od posledných sú?ažných zápasov, pre väčšinu bol zážitok znovu sa stret-

nú? a v rozhovoroch zaspomína? na spolu

strávený čas. O dojemné scény nebola núdza,

slzy do očí sa tisli aj ostrie:aným chlapom.

Na záver programu sa na pódium priniesla

maketa autobusu, Jožko Staník sa posadil

na šoférsku stoličku a chlapi zo súboru Roz-

vadžan zaspievali stankovskú futbalovú hymnu

„Cez Stankovce cesta...”, ku ktorým sa pridalo

nejedno hrdlo spomedzi divákov. Ako účastník

tohto stretnutia chcem za všetkých prítomných

po6akova? organizátorom, že vôbec zorganizovali stretnutie v takomto rozsahu.

FS Rozvadžan a DFS Lampášik
pripravili nový vianočný program a spoločne si vás dovo:ujú pozva?

Jozef Kadák

Pozvánka

na svoje vianočné vystúpenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch :

15.12.2019 (nede:a) o 14:30 hod. v SD Trenčianskych Stankovciach - len DFS Lampášik

22.12.2019 (nede:a) o 10:00 hod. v evanjelickom kostole v Trenčianskych Stankovciach - len DFS Lampášik
22.12.2019 (nede:a) o 15:00 hod. v Trenčíne na Mierovom námestí - len FS Rozvadžan

25.12.2019 (nede:a) o 16:00 hod. v katolíckom kostole v Trenčianskych Stankovciach - spoločné vystúpenie FS Rozvadžan a DFS Lampášik
vo ve kom vianočnom programe: „Prišli

ku vám koledníci”

Tešíme sa na vašu podporu a spoločné vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry.

Výbor FS Rozvadžan
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Info

V priebehu októbra sa vo Veľkých Bierovciach v miestnom kultúrnom dome

podmienky, svahy a celý úsek okolo budúceho

subjektov (vlastníkov pozemkov a sietí) za účelom záverečného prerokovania

a zabezpečený pilótami a opornými múrmi.

uskutočnilo stretnutie orgánov štátnej správy, samospráv obcí a dotknutých

pripravovanej stavby – Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná.

Na tomto stretnutí bol predstavený projekt stavby vo finálnom riešení, a tak
boli všetci prítomní informovaní o riešení celej stavby.

Predstavitelia spoločnosti R-PROJECT
INVEST s. r. o. z Bratislavy, ktorí zastupujú zhotovite:a stavby ZDRUŽENIE R2-KRIŽOVATKA D1–TRENČIANSKA TURNÁ, úvodom
ukázali v počítačovej animácii celý úsek novej
cesty R2, počas ktorej nám predstavili základné
údaje o stavbe a jej vplyvoch na okolie.
Príprava tohto projektu začala ešte v roku
1998. V roku 2003 bol projekt podaný na posúdenie vonkajších vplyvov (tzv. EJA), v roku 2005
bolo doručené ukončenie posúdenia s kladným
odporúčaním. V roku 2011 bola spracovaná
dokumentácia pre Územné rozhodnutie a vydané ÚR. V roku 2016 bolo ÚR predĺžené. V roku
2013 dostal projekt bezpečnostný certifikát.
Ako sme sa dozvedeli, súčasný projekt je
nastavený na kapacitu dopravnej hustoty, ktorá
sa predpokladá dosiahnu? až v roku 2045. Predpísaná rýchlos? jazdy je maximálne 120 km/hod.
Prednášajúci potvrdil, že investor stavby plánuje
tento 6,5 km úsek da? do prevádzky verejnosti
v roku 2025.
Pre projektantov bol ve:kým problémom
632-metrový mostový úsek cez Váh a kanál
Váhu pri Ve:kých Bierovciach. Obmedzenia,
ktoré si vyžadovali tzv. Vážska cesta po vodnom
kanáli Váhu a náletové koridory blízkeho letiska

spôsobili, že sa most mohol umiestni? iba
v mieste súčasného oce:ového premostenia
plynového potrubia, čím sa trasa výrazne odklonila smerom na juh od Trenčína.
Pre našich občanov je však najzaujímavejšou zmena, ktorá sa našej obce dotkne úplne,
nako:ko sa zmenilo osadenie vozovky do terénu
a voči pôvodnej verzii bude trasa okolo našej
obce v záreze. Čiže sa zapúš?a pod terén a okolo trasy bude zemný val s porastom a na hlavici
valu má by? umiestnený umelý trávnatý
koberec. Val bude miestami až 4 metre vysoký.
Čiže voči pôvodnej verzii projektu nebude cesta
na násype s protihlukovými stenami, nebude
kruhová križovatka pri Bierovciach, at6.
Z projektov, ktoré sme mali možnos? vidie?,
boli všade riešené chodníky, aj medzi Stankovcami a Bierovcami či Trenčianskou Turnou.
Do priemyselnej zóny (Vaillant, Europin a 6alší)
je riešený pre peších nadchod z našej obce.
Pri objekte spoločnosti Kveta dôjde k zmene
trasy cesty (507) na Beckov z titulu zhotovenia
potrebného nadjazdu ponad budúcu R2.
Ťažkým orieškom bolo pre projektantov
vyriešenie úseku medzi našou obcou a napojením sa na cestu do Trenčína pri Trenčianskej
Turnej (poza PD). Sú tam nestabilné zemné

napojenia na Trenčín bude musie? by? riešený

Okrem toho je územie známe zlými odtokovými

a sacími vlastnos?ami podložia, čiže daž6ové

vody budú odvádzané priepustmi pod násypmi
do suchých poldrov okolo jestvujúcej cesty I/9.

Čo všetci brali ako prekvapujúci oznam bol

fakt, že voči predchádzajúcemu variantu R2

táto definitívna verzia nepočíta s napojením
cesty od Trenčína (od letiska smer juh okolo
Bieroviec), ktorá je v územnom pláne TSK. Rov-

nako nepočíta s cestou, ktorá bola plánovaná

ako obchvat Stankoviec na Beckov (nová 507),
tiež je v územných plánoch obce a TSK. Aby

som bol spravodlivý, nepočíta s pripojovacími

a križujúcimi objektmi oboch spomínaných
plánovaných ciest...

A ako sa my, občania Stankoviec, dostane-

me do našej obce z D1? Ak na ve:kej novo bu-

dovanej križovatke nad D1 s odbočením na smer

Brno či Zvolen zabudneme odboči? na pripojenie I/9 a budeme pokračova? po R2, tak sa vrá-

time spä? odbočkou na I/9 pri Turnej, ke6
odbočíme z R2 na Trenčín. Ako zaujímavos?

ešte poviem, že pri budovaní križovatky nad D1
si bude riešenie vyžadova? aj demontáž jestvu-

júceho mosta v smere na Drietomu a budú
dočasné obmedzenia na D1.

Objednávate:om stavby je Národná dia:-

ničná spoločnos? a v združení zhotovite:a sú,

mimochodom, okrem R-PROJECT INVESTU dve

ma6arské spoločnosti...

Dušan Pevný
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Dnes mladá 16-ročná Švédka cestuje po svete, prednáša na najväčších sve-

tových konferenciách a pred lídrami najväčších štátov sveta. Svetové denníky
denne zverejňujú koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Z každej strany sa
nám známe aj neznáme tváre prihovárajú a hovoria o globálnom otepľovaní.

O triedení odpadu. Dokonca sme o tejto téme mohli čítať aj v obecných novinách.

Občania našej dediny si stavajú obcou
poskytované kompostéry, triedia odpad, o čom
svedčia aj žlté vrecia pred domami väčšiny obyvate:ov v čase vývozu plastového odpadu.
Každý jeden z nás sa snaží svojou trochou

prispie? k ochrane životného prostredia. Ke6
treba, :udia si v obchodoch priplatia za ekologické obaly, šaty a dokonca aj zvýšenie dane
za vývoz odpadov nie je až taký problém, pokia:
sa má pomôc? planéte. Sklo, plasty, bioodpad,

Nový rok vo vojne

Ako prežívali chlapi, vojaci, partizáni novoročný sviatok počas 2. svetovej

vojny? K poslednému vojnovému Novému roku, teda 1. januáru sme sa dostali
z odpisu Histórie skupiny Uher, ktorá bola súčasťou II. Stalinovej brigády počas
bojov po potlačení Slovenského národného povstania.

Zo zápiskov v kronike citujeme: „Začiatkom
decembra 1944 sme sa premiestnili smerom
na západ, asi 16 kilometrov od kopaníc Janse.
Tam na nás Nemci viackrát nastupovali, ale sme

sa vždy stiahli do hôr, lebo ich bola presila. 1. januára 1945, o pol šiestej hodine ráno nás
prepadla nemecká jednotka v sile 200 mužov.
Pri tomto prepade padli za obe? Nemcom traja

Názor občana
oblečenie, konzervy, všetko čo sa dá, snažíme
sa zo všetkých síl ako občania separova?. A to
všetko v6aka všetkým zberným nádobám,
ktoré obec zabezpečuje na viacerých miestach.
Všetko prostredníctvom OPS a zamestnancov
obce. A už si to možno ani neuvedomujeme,
dostalo sa nám to do povedomia, pod kožu a robíme to nejako automaticky.
O to viac som bol prekvapený, ke6 som
chodil po cintorínoch v blízkom, ale aj 6alekom
okolí a videl som, ako sa aj neznámi návštevníci
snažili separova? odpad z cintorínov, ktoré
navštívili. Najviac som zostal prekvapený z našich cintorínov. 9udia by aj chceli staré, vyhorené kahance, staré plastové vence a iné plasty
automaticky, tak ako sú zvyknutí z domu, hodi?
medzi plasty. Žia:, nebolo kde. H:adali vhodnú
„žltú” nádobu na plasty, avšak zostali sklamaní.
Jediná možnos? bola hodi? plasty medzi komunálny odpad. A tak počas sviatkov, kedy si
pripomíname tých, ktorí nás opustili, sme
prechádzali okolo nádob na komunálny odpad
preplnených plastovými vecami. Dokonca niektorí :udia zo zúfalstva začali plastové kahance
uklada? aj na zem okolo smetných nádob.
Vieme, že boj s odpadom je nekončiaci a tak
skoro sa problém s otep:ovaním planéty nevyrieši. A nie, nevyriešia ho ani solárne panely na
domoch, elektrické autá. Ale vyriešime ho my,
:udia, svojím prístupom a hlavne prístupom
tých, ktorí majú možnos? ovplyvni? dianie v obciach a mestách.
Ján Hlások

Zaujalo nás
bratia (partizáni si navzájom hovorili brat)
z malej skupiny brata Slezáka, ktorá bola ubytovaná v horách severne od kopanice Janse.
Títo šli ku našej skupine so zásobami, pri čom
narazili na nemeckú zálohu, ktorá ich pobila.
Padli tam bratia: Anatolij Sadovej, Vasilej Ščolochov a Jozef Manek. Pri prestrelke počas prepadu mali Nemci 7 mŕtvych a troch ranených.
Naša skupina z toho vyšla bez strát. Ale museli
sme ustúpi?, lebo Nemci nasadili do boja ?ažké
gu:omety. Odtia: sme sa stiahli zase na východ
do obvodu kopaníc u Kopcov a u Haruštiakov...”
Kronika bola napísaná pod:a originálnych
záznamov vedených počas partizánčenia
Antonom Kamenickým. Originály boli podpísané
do 27. februára 1945 velite:om skupiny Milošom
Uhrom, po tejto dobe (jeho smrti) velite:om
Martinom Kavickým a náčelníkom štábu Dr. Bedřichom Placákom. Originály sú pod:a priania
Miloša Uhra uložené na bývalom Miestnom
národnom výbore v Lubine. Redakčná rada ich
získala z archívov pána Štefana Štukovského
(celý prepis histórie skupiny Uher).
Anton Kamenický, Dušan Pevný
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V našej dedine snáď nie je medzi rodákmi nik, kto uzrel svetlo sveta
v rokoch šesťdesiatych či sedemdesiatych minulého storočia, ku komu by
nezavítala, keď otvoril oči a vnímal svet, a nepoznal by ju. Skôr však naše
mamy a babky, ktoré učila starostlivosti pri narodení človiečika do rodiny.
Volala sa Katarína Ikášová, rodená Miklánková. Narodila sa v Dolnom Srní,
18. októbra 1906 rodičom Martinovi Miklánkovi a Eve, rod. Kulichovej.
Už v mladých časoch z nej sršala energia

pod zadné kolesá. Bol na mieste mŕtvy. Pani

Občas až tak, že ke6 spustila niečo zo svojich

to bolo možné, žia:, nežia:, začala po susedoch

a svojím humorom neraz rozhýbala rozpačité

debaty pri oslavách narodenia detí či krstinách.

zážitkov, tak sa aj páni farári radšej rýchlo po-

brali, len aby neboli svedkami riavy jej slov. No

ako som sa dozvedel, život sa s ňou nemaznal.
Jej otec sa vys?ahoval za prácou do Ameri-

Historické postavy

Kataríne neostávalo nič iné, iba sa postara?

o svoje deti, o svoju existenciu, a tak hne6, ako

„ferestova?” chorých, robi? masáže, ošetrova?

preležaniny, aplikova? klystír a podobné opa-

trovate:ské zásahy.

V určitom čase sa o jej starostlivosti

Po čase išla znova býva? do Beckova.

matkou a raz za rok chodil domov. Ke6 už boli

a vz?ahu k chorým a :u6om odkázaným na sta-

rostlivos? iných dozvedel profesor Chúra. Ten

chodi? správy od otca. Najstaršia z dcér sa

v tom čase h:adal pôrodné baby, ošetrovate:ky.

Dochádzala denne do Stankoviec. Na MNV mala

Zároveň mu počas jeho služby upratovala letný

tičky. Neskôr (okolo roku 1970) kúpila dom vo

pre postihnutých, zjavne trpel duševnou

ky. Zanechal doma štyri maloleté deti s ich
deti skoro dospelé (tri dcéry a syn), prestali
rozhodla za ním vycestova?. Našla ho v ústave

chorobou. Nezostalo im iné, len sa každé z detí
postavi? na vlastné nohy a pomôc? mame.

Tak sa takmer sedemnás?ročná rozhodla ís?

robi? do Rakúska (pár rokov po skončení prvej

bicykel a na ňom obiehala čerstvé rodičky a de-

Ve:kých Stankovciach (bývalé číslo 25, dnes

byt, a tak na otázku, či by sa nedala nahovori?

za pôrodnú asistentku, povedala áno. A tak si

614). Ako pôrodná asistentka pracovala do svo-

v Beckove. V rajóne mala okrem Beckova

Stankovciach, no pochovaná je v Beckove.

v Bratislave urobila kurz a začala pôsobi?
6alších sedem dedín.

Po určitom čase sa uvo:nilo miesto pôrod-

Štefan Šmatlák

jich 68 rokov života. Zomrela 23. marca 1984 v

Pani Katarína Ikášová však nebola známa len

opatrovate:skými službami. Počas druhej sve-

svetovej vojny). Tu sa zoznámila s budúcim

nej asistentky v Stankovciach, kde odišla do dô-

tovej vojny premávala medzi Bodovkou a Beck-

ravského Lieskového. Zobrali sa a z ich vz?ahu

sklenára) a

jazdy ju požiadala o pomoc pani Valková, že jej

manželom Štefanom Ikášom, rodákom z Mosa narodili dve deti: Milka (1925) a Milan

chodku pani Viktóryová (mama známeho
predstavenstvo rozhodlo, že ju

dočasne pres?ahovala na tzv. „Ďurišovec”

zastrelili otca Nemci a ona sa už nemohla 6alej

nosti. Pri vstupe do Rozvádz bolo staré MNV

pre Londýn, a tak ho aj s jeho vysielačkou pri-

nahradí pani Katarína. Z tohto dôvodu sa

(1936). Bývali v Mor. Lieskovom, no po čase
sa pres?ahovali do Beckova, tu prerobili dom

(pri terajšom OcÚ), kde bývala v zadnej miest-

tová jednotka pre jednu rodinu.

(dnešné ZS) a tam sa nas?ahovala neskôr. Pra-

Jej muž bol poštár a v roku 1939 šiel na bicykli

deti a mamičky vo Ve:kých a Malých Stankov-

na dvojdom, kde v každom poschodí bola by-

Ich život však poznačila tragická nehoda.

do Kálnice s poštou. Počas cesty ho predbiehalo
nákladné auto, rozvírilo vzduch a jeho poštársky

kabát zachytil podvozok auta, čím ho stiahlo

ovom súkromná autobusová linka. Počas jednej
stara? a schováva? velite:a partizánov zo stra-

chu o holý život. Tento pán zároveň pracoval

jala do svojho domu v Beckove. Vysielačku mal

covala s doktorom Simonom. Mala na staros?

schovanú v komíne a cez dve poschodia bola v

ciach, Sedličnej, Rozvadzoch, Opatovciach,

doručovali po kuriéroch, schovával v jej

Bierovciach a v Selci. Všetkých navštevovala
na bicykli.

komíne vztýčená anténa. Peniaze, ktoré mu
šporáku. Nemecká posádka bývala hne6 vo

ved:ajšom dome, no nezamerala signál, ktorý
bol vysielaný priamo pod ich nosom.

Po oslobodení prišli k moci komunisti. Jed-

ného dňa k nej prišiel jej chránenec, pán Medek

sa volal. Navrhol jej členstvo vo Zväze proti-

fašistických bojovníkov. Prijala to a bola jeho
doživotnou členkou. Medzi jej zá:uby patrila

starostlivos? o ovocné stromčeky, rada sa zabávala, mala rada humor, skúšala na :udí rôzne

„fórky“, pred ktorými, ako sme už spomínali, aj
farári utekali...

9udia ju mali radi, dodnes na ňu spomínajú

v dobrom. Vedela sa familiárne votrie? do rodín,
bývala pri pôrodoch, chodila do rodín po naro-

dení detí v čase šestonedelia, kúpala detičky,
proste pomáhala, kde sa dalo.

Ďakujeme pani Darine Ikášovej, rod. Pevnej,

ktorá nám poskytla fotografie a informácie zo

života svojej svokry a jej rodiny.

Dušan Pevný
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Doma sme mali sušiareň na ovocie, ktorú postavil otec a môj pracovitý dedko.

Sušili sme nielen naše slivky, ale priniesli si aj iní ľudia, ktorí sušiareň nemali.

Keď sa večer sušiareň otvorila, vôňu bolo cítiť aj k druhým susedom. Vždy sme

si našli čas aj na to, aby sme zastrúhanými drievkami vykôstkovali aspoň dva

koše sliviek a miesto kôstiek sme vtlačili do slivky orechové jadierko. To bola
veľká pochúťka a šetrili sme si ich až ku Štedrému dňu.
Ve:kou udalos?ou bolo varenie lekváru.
Muselo sa vykôstkova? ve:a sliviek. Do zeme sa
vykopala jama pre ohnisko. Naň sa potom

položila ve:ká drevená nádoba, ktorá sa po bokoch vymazala blatom, aby teplo neunikalo
a dno bolo urobené z medeného plechu.

Tradície
Aby slivky neprihoreli, stále sa museli mieša?
dreveným veslom. Varil sa aj viacerým gazdinám dlho do noci. Napoly rozvarené slivky sme
volali „lizák” a ten sme si dávali na čerstvý
chlieb. Uvarený lekvár sa dal do hlinených
nádob, v ktorých vydržal celú zimu.
Ke6 prišla jeseň, musela sa sprata? úroda
z po:a. Potom sa robili roboty už vo vnútri
domu. Driapalo sa perie a priadli sa nite.
Medzi ob:úbené roboty patrili zabíjačky.
Dni v zime boli krátke, a preto sa začínalo robi?
skoro ráno, aby sa do večera všetko postíhalo.
Robilo sa ve:a dobrých výrobkov, aby bolo
pre celú rodinu, ale aj susedom sme nosili.
Každý si pochutil na ryžových a žem:ových
jaterničkách, na kapuste, polievke, tlačenke
a na zlatistých oškvarkoch vytopených zo slaninky. Klobásky sa údili až na druhý deň. Mäso a slaninka sa naložili nasolené do dreveného súdka,
kde sa museli preklada?, aby dobre nažili a toto
sa údilo až neskoršie. Na večeru sa volala blízka
rodina a každému sa dala domov aj výslužka.
A takéto zážitky by som dopriala všetkým
dnešným de?om. Aby videli, ko:ko námahy
a :udskej práce je vo všetkom jedle, ktoré sa im
denne dostáva na stôl. A preto si ho treba váži?.

Účastníci Kragujevacskej vzbury

Daniela Biesiková

Historické foto
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Firmy u nás

Spoločnosťou už niekoľko mesiacov prúdi debata o vystúpení Veľkej Británie

z Európskej únie. Keďže Veľká Británia nie je len Anglicko, ale aj Škótsko, Wales

a Severné Írsko, každého zaujíma, ako to celé dopadne, aký to bude mať vplyv
na naše deti a rodiny žijúce tam. Zaujímavou však je aj téma – podnikov pôsobiacich na území Slovenska s majiteľskou adresou na území Veľkej Británie,

teda tých, za ktorými stojí vlastník spoza Lamanšského prielivu.

společnosti směrem do Velké Británie je zaned-

batelný.”

Bude mať vôbec nejaký dopad na va-

še aktivity u nás?

„Brexit by neměl mít na naše aktivity zde

žádný negativní dopad. To už naše aktivity více

znepříjemňují neustále nové nařízení a zpřís-

ňování legislativy místní vládou a s ní spojenými

úřady, které zvyšují nutnou administrativu,

a hlavně pak náklady a zdroje na její zpracov-

ání potřebné.”

Neohrozí to existenciu pobočky

v Trenčianskych

Stankovciach

alebo

naopak nakopne, ako to predpokladajú

niektoré iné spoločnosti a presunú

do Európy viac výrobných prevádzok?

„Brexit existenci v Trenčianských Stankov-

ciach nebo lépe na Slovensku neohrozí. Jak

jsem naznačil výše, doufáme spíše v opak
Aj v našom priemyselnom parku sídli spoločnos? KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o., ktorá
má korene na anglickej pôde (Staffordshire).
Spýtali sme sa prevádzkového riadite:a tohto
závodu u nás, pána Radima Vaculína, na jeho
názor k citovanej téme.
Ako zasiahne akákoľvek forma Brexitu vašu spoločnosť, nakoľko ste
previazaní s materskou spoločnosťou
vo Veľkej Británii?
„Brexit naši společnost víceméně nikterak
neovlivní. Naše mateřská společnost je stejně
jako majitelé z Velké Británie, ale provázanost,
co se obchodu týče, je téměř nulová.”

Ohrozí Brexit váš výrobný program?
„Brexit náš výrobní program neohrozí, tedy
pokud nebude mít vliv na globální ekonomiku
a ta příliš nezpomalí. Obě větve společnosti,
jak ta anglická, tak slovenská z něj naopak
můžou těžit, jelikož pro anglické společnosti
ze skupiny KMF to může znamenat částečné
uzavření trhu a menší import směrem do Velké
Británie, t.j. více zakázek od tamějších firem,
které se můžou začít vracet k anglickým dodavatelům a pro nás naopak otevírá větší
možnosti na trhu v rámci EU, jelikož nám ubyde
anglická konkurence hlavně na západních
trzích. Co se obchodu týče, tak odbyt naší

a pokud dopadnou všechny projekty, na kterých

aktuálně tvrdě pracujeme a vzorkujeme,

nemusíme se blízké budoucnosti obávat.
V Trenčianských Stankovciach už začínáme po-

malu být na hraně kapacit, proto jsme přidali
další provoz v Trenčíně, který už je, co se

výrobní plochy týče větší než místní provoz.
Do budoucna pro nás určitě bude důležité

vyřešit vše tak, abychom dostali výrobu a po-

tažmo celou firmu, jak se říká pod jednu střechu.”
Čo by ste dodali na záver?

„Vnímání Brexitu je ve Velké Británii stále

stejné a pokud by se referendum opakovalo

nyní, se stejnými parametry, pravděpodobně

dopadne velice podobně! Brexit polarizuje

tamní společnost a je velice neš?astné, že bude

vždy půlka společnosti na opačné straně než

půlka druhá. Téměř všichni, s kým jsem toto

téma při mých cestách diskutoval, tvrdí, že když

už referendum bylo, měly být parametry na-

staveny tak, že by nestačila pouhá většina, ale

muselo by být pro Brexit alespoň 70% obyva-

telstva. Celkově je Brexit vnímán jako selhání

Davida Camerona a jeho vlády, která podcenila

sílu médií a podíl lživých zpráv při tvorbě názo-

ru uvnitř společnosti. Bohužel, vidíme to i u nás

a sdělování těchto zpráv a jejich vypouštění

do světa je stále více a více sofistikovanější, až

člověk neví, čemu už má věřit, tak by to mělo
být bráno skutečně jako velké varování. Mini-

málně stejně tak je ale vnímána i vina součas-

ného vedení EU, která celou záležitost ohledně

Brexitu podcenila a nese na něm stejnou porci

viny!”

Radim Vaculín, Dušan Pevný
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Super, a čo teraz? Aj sa vrátiš domov? Pýtajú sa mamy, babky, kamaráti…

Myslím, že každý rok pred veľmi podobným rozhodnutím stojí veľa mladých

ľudí ,,od nás”. Príbeh je takmer totožný, len hrdina sa mení. Teraz som to ja,
včera a zajtra zase niekto iný.

Na konci júna som po 6 rokoch v Prahe doštudovala architektúru. Pre mňa to nie je žiadna
novinka, pochopila som to už pred rokmi - to
len druhí vždy na mňa začudovane h:adia, ke6
im na otázku, či sa vrátim po vyštudovaní
domov na Slovensko odpoviem: „Nie, pretože
tu nemám čo robi?.”
Dievča, s ktorým v Prahe bývam už dva roky,
je z Partizánskeho. Ako jedna z 8 :udí dokončila
?ažký odbor „Biomateriály pre medicínske využitie” na jednej z prestížnych pražských
vysokých škôl a je z nej inžinierka. 5 rokov študovala na to, aby z nej bola vedkyňa a aby pracovala vo výskume. Po škole prišla drsná realita.
V Česku ani na Slovensku totiž žiadne firmy
z tohto odvetvia nemajú svoj výskum. Majú ho
na „Západe” - v Nemecku, Francúzsku…
S architektúrou to je to isté. Mojím snom
nie je stava? vily pre pár bohatých z okolia, ani
kresli? interiéry do „hipsterských” kaviarní.
Nechcem pomáha? pár vyvoleným, chcem ma?
možnos? pozitívne ovplyvni? čo najviac :udí.
Mojím snom je skúma?, v akých mestách
budeme ži? za sto rokov, ako sa v budúcnosti
budeme pohybova?, ako sa vysporiadame s nárastom našich potrieb v kontraste s ekologickou

Ozveny novembra
krízou, ktorej čelíme. Verím, že architektúra
a urbanizmus sú jednými z ve:kých prostriedkov ako ovplyvni? celý tento vývoj a zlepši? svet.
A ateliéry, ktoré sa podobnej problematike v tejto mierke venujú, existujú tiež len na „Západe”.
Moje sny, sny mojej spolubývajúcej a 6alších ako my sa, bohužia:, stále nedajú ži? v okolí
Trenčína, ani na Slovensku. V krajine, kde stále
ve:a :udí nemá naplnené ani základné životné
potreby - kvalitnú zdravotnú starostlivos?, kvalitné vzdelanie, dôstojný plat za prácu… 9udia
„u nás” sú často oprávnene frustrovaní a ke6
prídu domov z práce sú „radi že sú radi”. To, čo
ich trápi najmenej, je to, že prostredie, v ktorom žijeme, a ktoré nás ohromne podvedome
ovplyvňuje, je v katastrofálnom vizuálnom aj
funkčnom stave, že za kopcom nie je výskumný
inštitút, kde chodia deti zo škôl na exkurzie, ale
že tam je fabrika, kde chodia naopak rodičia
„maka? za pás”. A ja sa im úprimne nedivím.
My nie sme nejaké obludy, ktoré zanevreli
na svojich blízkych a na svoju krajinu. Neteší
nás, že sa domov dostaneme len raz za čas.
Sme ako vo vyhnanstve z vlastnej krajiny, naše
sny a vzdelanie nás od domova vymkli, pretože
ich tu nemáme kde uplatni?. Radi by sme našej
krajine pomohli, ale nevieme ako, nevieme ani
kde zača?. Sme len mladí :udia, ktorí majú sny,
ale nemáme skúsenosti. Tie musíme niekde
získa? a potom sa uvidí, či ich budeme vedie?
prinies? domov. A či vôbec o ne bude niekto stá?…

Kristína Pevná
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Ozveny novembra

Pripomenuli sme si 30. výročie „Nežnej revolúcie”. Všetky médiá sa pred-

ským finančným žralokom ešte nepodarilo.

Nie všetko ružové je naozaj ružové a nie všetko čierne je naozaj čierne. Prvé

v Bratislave, kde na dobré platy stiahnu tých

háňali vo vychvaľovaní jej výdobytkov a zbavenia sa totalitného režimu KS.

roky počiatočnej eufórie postupne odzneli a bežným ľuďom zostala iba holá
skutočnosť. S ubiehajúcimi rokmi sa zdá, že to až taká výhra zasa nebola.

No len do času. Stavajú si novú nemocnicu
najlepších lekárov a tam ošetrenie na zdravotnú
pois?ovňu isto nebude. Chcel by som sa mýli?,
ale takto nejako to už dávno funguje v celom
demokratickom západnom svete – do nemoc-

nice len s plnou „buxou” peňazí.

Peniaze pokazili všetky, kedysi normálne,

medzi:udské vz?ahy. Tí, čo k nim prišli hlavne
nelegálnymi spôsobmi, si o sebe myslia, že sú

o niečo viac ako všetci ostatní :udia – pre nich plebs.

A plusy? Zrútila sa železná opona, :udia

môžu cestova?, poznáva? svet. Na to však treba

peniaze, takže cestova? môžu tí, ktorí na to

majú. Ke6že chcú cestova? aj tí, čo na to nemajú, tak sa vyberú cestova? na dlh. Ešte tak

10-15 rokov dozadu sme boli najmenej
zadlženými občanmi EÚ. Boli sme braní ako

negatívny príklad toho, ako nevieme slobodne
ži?. Dnes sme na opačnej strane – na špici v za-

dlženosti :udí. Berú sa pôžičky nielen na bý-

vanie, ale aj na vianočné darčeky, na dovo-

Zameral by som sa najprv na mínusy. Hne6

na začiatku – kupónová privatizácia, asi na-

hospodárstve som už písal v predchádzajúcich

číslach HLASU, ako sme sa z 96% samostatnosti

jväčší podvod v dejinách slovenského a čes-

potravín dostali na 36% a miesto domácej kva-

„cennými papiermi”, za ktoré museli po rokoch

strom) a až teraz sa začína trochu bi? na

kého národa. Podvodníci a „žraloci” zaslepili očí

:udí výhodnými, no v skutočnosti bezcennými

ešte poniektorí zaplati?, aby sa ich nadobro
zbavili. Sprivatizovali sa podniky, firmy, družstvá

lity sa k nám dostáva západný – svetový „šunt”.
Lesy sa rúbu hlava - nehlava (strom – ne-

poplach. Do všetkých vlád po 89-tom roku a do
parlamentu sa dostávajú kriminálnici, lebo

za korunu, ktoré noví majitelia rozpredali

demokracia im to umožní, ktorí skorumpujú

dovalo sprivatizovanie strategických štátnych

sudcov, prokurátorov, poslancov. Čistý už nie je

a z nich vytunelovali všetko, čo sa dalo. Nasle-

firiem (plynárne, elektrárne + všetky prislúcha-

júce rozvodné sústavy) zahraničnému kapitálu,

všetko a všetkých, ktorí o niečom rozhodujú:
asi nik, lebo kto chce s vlkmi ži?, musí s nimi vy?.
Už treba len rozpreda? (za euro?) alebo spri-

lebo štátu by boli na „obtiaž”. Prirodzene, že za

vatizova? nemocnice a bude dokonané. A ono

o tom rozhodli. O po:nohospodárstve a lesnom

kšeft. Je malý zázrak, že sa to známym sloven-

dobre mastné provízie, ktoré zhrabli tí, ktorí

sa to stane, ve6 zdravie začína by? ten najlepší

lenky, na auto, nový mobil, televízor, laptop,

skrátka na všetko. Berú sa pôžičky na platenie
starých pôžičiek. A :udia, rodiny krachujú.

Plusy – mladé, šikovné deti môžu študova?

v zahraničí a ak na to majú, tak aj na tých najlep-

ších svetových školách. Jedinou chybou toho
celého je, že ak sú ozaj dobrí a presadia sa v zahraničnej konkurencii, tak domov na Slovensko

sa už nevrátia, lebo tu ich nikto nedokáže
doceni? a hlavne zaplati?. A tak máme únik mozgov a z plusu sa pomaly stáva zasa len mínus.

Plusy – slobodné vo:by, možnos? vybra? si

svojich zástupcov do zákonodarných orgánov,

ktorí budú plni? vô:u :udu. A ako to dopadlo?
Volieb sa zúčastňuje čím 6alej menej :udí, lebo

nech je vo vláde či v parlamente hocikto, všetci

hrabú iba k sebe. Obecný či verejný záujem
nikomu nič nehovorí, len hraba? pre seba bez

zábran, bez škrupú:, len urva? pre seba čo najväčší „žvanec”. Čiže: nie je vlastne ani koho slo-

bodne voli?, lebo všetci v politických stranách

sú rovnakí a predsa vrana vrane oko nevykole.

Vo vo:bách politici s:ubujú :udu,

že zajtrajšky s nimi krajšie budú.

No skutočnos? je zlá ako strašný pes.

Vždy ráno, ke6 vstanem, zas je dnes.

Plusy – sloboda slova a prejavu, každý si

môže poveda?, čo si myslí, čo chce a môže

„kafra?” do všetkého, aj čomu nerozumie. Len
chyba je, že to dnes vyzerá tak, ako keby sa

do politiky dostali tí, ktorí tomu rozumejú najmenej, ale majú ve:kú hubu a vedia dobre
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kradnú?. Za totality po 1968 roku kto si otvoril
ústa a povedal pravdu, mohli ho zatvori? ako
disidenta. V demokracii? Môžu ?a aj zastreli?.
Za totality bola povinnos? pracova?.
V demokracii, ak sa zne:úbiš zamestnávate:ovi,
tak ?a vyhodí z práce a ak máš pôžičky, tak sa
môžeš ís? rovno zastreli? sám. Máme slobodu
na všetko, ale samovrážd a psychických problémov viac ako za totality.
Plusy – demokracia priniesla náboženskú
slobodu, tiež jeden z ve:kých výdobytkov
nežnej. Zaujímavé však je, že v kostoloch je
menej :udí ako za totality a miluj blížneho
svojho hovorí niečo čím 6alej menej a menej
:u6om. Percento :udí, ktorí si píšu bez vyznania, neustále stúpa. Nemajú boha, ale už len
bôžikov – peniaze, moc, slávu, pôžitky.
Plusy – :udia môžu slobodne podnika?.
Tých, čo to robia poctivo a bez privatizačných
podvodov úprimne obdivujem. Sú takí, ktorí si
aj v tomto marazme zachovali čes?, :udskú
dôstojnos? a aj napriek ?ažkým podmienkam
slovenskej demokracie vedia by? úspešní. Mladí
:udia ovládajú nejaký cudzí jazyk a tí šikovnejší
alebo cie:avedomejší aj dva či tri, lebo iste platí,
že ko:ko rečí vieš, to:kokrát si človekom. Toto
sú asi jediné nespochybnite:né plusy.
Čiže, aký je záver? Kapitalizmus – vykoris?ovanie človeka človekom sa ve:mi
neosvedčil. Socializmus – vláda jednej strany
tiež skrachoval. Keby sa bol podaril rok 1968 –
čiže socializmus s :udskou tvárou, možno by
sme dnes mohli by? niekde úplne inde. Má to
len jednu chybu – KEBY.
Ako by to dopadlo?
To sa už nikdy nedozvieme.....
Pavol Múdry

Čistý výnos

Ve a bohov

Pavol Múdry

Pavol Múdry

Politici to nazvali pekne – vraj privatizácia.
Kupónová – či iná. No na Slovensku je to tak,
že vypadá to skôr ako krivatizácia,
ve6 kto nemal kamaráta, nenaskočil na vlak,
utrel hubu a ešte musel za to aj plati?.
No niekto si začal cestičku zláti?.
Ten, kto vedel brnknú? na tú správnu strunu,
sprivatizoval družstvo či závod len za korunu.
Potom predal stroje, pôdu i budovy senzačne.
Dorobi? chleba, vyrobi? sústruh? To nezačne.
Na čom by šlo niečo trhnú?. Žeby ešte špitál?
Isto iste aj to bude zaujímavý kapitál.
Sprivatizova?, spravi? akciovky a :ud - ty sa tráp.
Plati? bude: ak nedáš - nemáš, ak biedny si, tak skap!
A zatia: všetci tí vagabundi – kriváci
tvári? sa budú vážne, ba priam bohorovno.
Oni si teraz sedia na zlatej stolici
a všetci ostatní :udia dostali ….. čistý výnos.

9udia majú dnes ve:a bohov,
skoro ako v Indii – mnoho.
Ma? najnovšie auto, s:ubnú kariéru,
no v srdci si postavi? vysokú bariéru.
Ma? ve:a peňazí, tučné konto bankové,
no nikomu nič neda? – ani zrnko makové.
Dom postavi? ve:ký, mocný ako hrad,
no popri tom nikoho nema? rád.
Iný zas nad tanierom slastne m:aská,
:úbi len jedlo a pálenku. A čo láska?
Ma? novú milenku alebo milenca,
užíva? si všetko až do konca.
No bez lásky. Do konca čoho?
Tých bohov je dnes ozaj nejak mnoho.
Čo je však určené pre :udí dvoch?
Ktorá vec pre nich je :ahká aj ?ažká?
Stále platí že – láska je BOH.
A BOH JE LÁSKA.
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Ozveny novembra

V novembrových dňoch roku 1989, v atmosfére, ktorá valcovala
československé dejiny, najmä v prvých dňoch po sedemnástom, keď
ešte nič nebolo isté, sme s kamarátom Zdenom Sedláčkom šli na tréning hokejovej Dukly Trenčín. Mal som tam priateľov, hokejistov Ota
Haščáka, Roba Krona a ďalších, kto rých sme mali pár týždňov pred
t ý m i t o u d al o s ť a m i n a b e s e d e v n aš o m m l ád e ž n í c k o m k l u b e . T e n b o l
v tých časoch centrom akejkoľvek aktivity mladých ľudí v našej obci.

Ke6 sme na duklianskom štadióne zbadali
Ota Haščáka a on nás, pristavil sa prepotený pri
nás, ke6 sme stáli ved:a mantinelu. Slovo dalo
slovo, dostali sme sa aj k tomu, čo sa dialo v republike. Ve6 to nenechalo chladných ani cha-

Stále sme ľudia

Bez oh:adu na vierovyznanie či pravdivos?
príbehov sa mi aj tak báje o nadpozemských
bytostiach a bohoch, ktorí tu vládli, páčili. To,
že ich bolo hoc nieko:ko, bolo o to krajšie. Boh
slnka, Boh mora, Boh daž6a, Boh kvetov, Boh
zvierat... 9udia si potom určité veci viac vážili.
Tie báje, príbehy, sa rozprávali z generácie
na generáciu, učili a učia sa o nich deti v školách. A tak premýš:am, čo po nás, ak viacero
generácií opustí tento pozemský svet, ostane.
Diabol odpadkov, diabol vojny, diabol chudoby,
diabol emisií, diabol peňazí?!
A aké sú naše príbehy pre deti? Vlastne,
akým sme vzorom pre deti? Kto vlastne sme?
Sme iba stále sa meniaci trend? Sme prispôsobiví
novinkám? Názorom? Orientácii? Škatu:kovaniu?
Stále sme však :udia. Tí, ktorí tu boli aj pred
tisíckami rokov, nezmenení v duši, no ovplyvnení v hlavách. Je na čase, aby sme sa stali
malými zemskými bohmi aj my a začali budova?
lásku k pravým hodnotám...
Dominika Mojžišová

lanov, hokejistov, ktorých sezóna bola v plnom
prúde.
Chceli podpori? tých, ktorým robili rados?
svojou hrou, teda divákov, spoločnos?, ktorá ich
sledovala. Chceli, aby cítili podporu od nich,

športovcov. Tak sme sa dohodli, že na najbližší
piatkový zápas, čo bolo týždeň od udalostí v Prahe a pár dní pred generálnym štrajkom nastúpia
na dresoch s trikolórou a takto vyjadria svoj postoj.
Pamätám, že to bolo deň pred zápasom.
Hovorím Otovi: „Neboj, zabezpečíme látku, zoši-

jeme trikolóru a pred zápasom donesieme!” Ešte
sme so Zdenom síce netušili, kde sa nám to podarí zohna? či uši?, ale už sme mali niečo v pláne...
Hne6 ako sme došli domov, sme zbuntošili
celé naše rodiny. Šijeme trikolóru! Zdá sa jednoduchá vec. Zoši? trojfarebné pásy po dĺžke. Červená, modrá, biela. A ešte aj aby to vyzeralo...
Urči? správnu dĺžku, ve6 hokejová paža s chráničom, to už je nejaký obvod. Tak sme sa zhodli
na dĺžke cca jeden meter. Previaza? na maš:u,
a tak 6alej ...
Bielu zohna? ešte nebol problém, ale modrú
a červenú, tak to bola iná vec... Na bielu padli
plachty, na modrú záves a staré večerné šaty,
ale červenú...??? Prišla však spásonosná
myšlienka. „Zdeno, ve6 v klube máme starú
ruskú vlajku!!!” hovorím kamarátovi. Ve6 viete,
taká tá s kosákom. Ani neviem, odkia: bola...
Hybaj pre ňu. Rozstrihali sme symbol... Ve6, áno,
zástava je vždy symbol... No teraz išlo o viac.
Ženy našich rodín to zošili a my sme hne6
na druhý deň dopoludnia, počas hokejového
rozkorču:ovania odovzdali Otovi Haščákovi 30
trikolór. Večer nastúpili chalani, duklianskotrenčianski, na rukávoch s našou trikolórou a
pri „telke” sme hrdo pozerali šoty z hokeja, ako
brázdia :ad v zápase, ktorý sledovali tisícky očí.
Dušan Pevný

Ozveny novembra
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Z archívov

„Detstvo – jar života – nech je usmievav é, nech žije prejav om, ktorý mu

je prirodzeným, a preto jedine vhodným, len bedlivá ruka vychovávateľa nech

ukáže správnu cesti čku a p rev edie cez úskali a...” Takto začínal článok v ča-

s o p i s e Ž i vo t , v č í s l e 1 4 , k t o r ý vy š i e l 2 . a p r í la 1 9 5 9 . A u t o r č l á n k u m a p o v a l
p r í p r a v u ž i a k o v p r e d S p a r t a k i á d o u . N u ž z a s p o m í n a j m e s n ím , s p á n o m
Ľudovítom Pádom.

Autobus z Trenčína vás zavezie do ve:kej
dediny, roztiahnutej v podobe Škandinávie.
Neobklopujú ju vrchy sprava ani z:ava. Je taká,
ako ve:a iných na Slovensku. Má však svoje
špecifikum. Jej „hlavnú triedu” lemujú nové
vilky, jedna krajšia ako druhá. A potom zistíte,
že sú to vlastne dediny dve. Ich chotáre
nerozde:uje nič „drôteného”. Rados? sa pomaly,
ale tak, ako to už v nových podmienkach života
býva, vtláča do oboch. Načim prís? do týchto
dedín za určitým cie:om, popýta? sa na školu
a dobrí, srdeční :udia vám figliarsky ukážu:
A vy zbadáte budovu, čo ju nebodaj
ohmatáva už história druhého storočia, a oni sa
začnú smia?, takže neviete, čo si poča?, a ste
v úzkych. Ke6 konečne vychutnali vaše rozpaky,
kývnu šibalsky rukou, aby ste sa obrátili o stoosemdesiat stupňov a prevravia: „Tá tam ešte
len začína ži?!”
Rozlúčite sa, vykročíte po ceste nie práve
najlepšej a po nieko:kých minútach ste v tej
zbrusu „novej”. Na chodbách poču? hara-varu,
potom cinkot zvonca. Po chvíli všetko utíchne

ako to býva v škole, kde sa začala 6alšia vyučovacia hodina... „Tuto, :a, si žije!”

Úradné papiere potvrdzujú, že je to „osemročenka” vo Ve:kých Stankovciach, ale ochotný
riadite: hovorí, že ju postavili v chotári „Malých”. Počas 6alšej prestávky sa zoznámite
v zborovni s učite:mi, ktorí vám všetko
vysvetlia, pomôžu, kde treba. A tak sa presvedčíte, že tu, v Stankovciach ochotných :udí
na prstoch dvoch rúk nespočítate.
Ke6 ste konečne popozerali žiakov v šestnástich triedach, nezabudnite nazrie? aj do telocvične. To nič, že technické zariadenie nie je
namontované a leží vyše dvoch rokov v nára6ovni... aj tak vás privítajú cvičiace deti
so svojimi cvičite:kami. A ak budete ma? š?astie
a nájdete práve tie z tretej a štvrtej triedy, ktoré
nacvičujú skladbu „Radostná jar”, povedia vám
Libuša Dubovská a O:ga Dodeková: „My
cvičíme iba s malou skupinou, ale v telocvični sa
takto strieda 488 cvičencov a zavše k nám
prichádzajú i vojaci.”
Nemusíte sa 6alej pýta?, lebo obraz, ktorý
ma:ujú v telocvični deti, je dynamický, živý
a stále sa meniaci Po precvičení úvodu a prvého
oddielu „Radostnej jari” sa malí cvičenci
rozbehnú, dievčatá „točia” kolotoč, chlapci sú
zasa futbalistami a cvičite:ky v duchu
odstraňujú chyby, ktorých sa deti počas nácviku
dopustili. Ten drobizg je náramne živý, pohyb
mu je vlastný a vyjadrovanie má stručné, jasné,
s úsmevom: „Na spartakiádu sa tešíme. Naša
trieda má našetrených na cestu skoro 2.500
korún. Štvrtáci 2.700 korún. To všetko z halierov
a koruniek Jožka Hudeca, Dany Haškovej, Janka
Ďuriša, Zuzky Pevnej, 9ubice Kerovej a všetkých ostatných.”
Na cestu sa teda šetrí, z kvapiek bude more.
Skladbu sa naučia a nezabudnú ani dobrý
prospech v triedach...
z archívu časopisu Život, autor 9udovít Pád
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Ochotnícke divadlo v Trenčianskych Stankovciach – 2. časť
14. strana

Tvorba divadelného predstavenia je zaujímavý proces. Má svojich organizátorov, hercov aj nadšených divákov.
Má teda ochotnícka scéna v dnešných časoch ešte svoje opodstatnenie? Nájde si nielen fanúšikov, ale aj hercov
medzi mladými? Keďže sme súčasťou ochotníckeho divadla v Trenčianskych Stankovciach, sme presvedčení, že má.
Samozrejme, doba sa zmenila, umelecký vkus mladých a záľuby takisto. Preto ochotnícke divadlo má nielen svoje
čaro vo vášni a nadšení jeho aktérov, ale, prirodzene, aj veľké úskalia a riziká. Dnes, samozrejme, už v žiadnej
zo stankovských krčiem ani necvičíme, ani nehráme. K dispozícii nám slúži Spoločenský dom s podmienkami, aké
sme k sudom a fošniam prirovnávať nemohli. Práve naopak.
Máme pódium, máme oponu, ochotných :udí
– hercov, no najmä ve:kú osobnos?, ktorá tak,
ako Belopotocký pri vzniku divadla v Liptovskom
Mikuláši, zjednocuje všetkých a zabezpečuje,
aby sme aj pri skromných podmienkach a s malým rozpočtom mohli kolektívne fungova? a hra?.
Tou osobnos?ou je pán Ladislav Žiško.
Nácvik jedného divadelného predstavenia
ochotníkom trvá približne pol roka, aj to iba
v prípade, že sa herci pravidelne stretávajú.
Ak sa všetci stretnú dvakrát do týždňa, môžeme
to považova? pri hektickom spôsobe života
dnešných dní za ve:ký úspech. Pravdou však je,
že ako herecké zoskupenie sa stretávame
väčšinou iba jedenkrát do týždňa.
Finálna divadelná hra by teda mala by?
nacvičená za 6 mesiacov, potom nasledujú
samotné predstavenia. Ideálne je hra? predstavenie šes? až desa?krát. Stalo sa, že ochotnícke zoskupenie hralo nacvičenú hru iba
štyrikrát a prišlo len 26 :udí. A to je pre hercov
obrovské sklamanie, ak sa obzrú spä? a vnímajú
svoj tvrdý tréning, snahu, tvorivé nasadenie,
nadšenie a :udia nakoniec neprídu.

Naš?astie, pozitívne ohlasy dominujú, preto
sa :udia, ktorí sa divadlu v Stankovciach venujú,
nevzdávajú a občasným neúspechom v podobe
malého počtu divákov sa nenechajú odradi?
či znechuti?. Za zmienku stojí spomienka na hru
v Liptovskom Mikuláši, kde stankovských ochotníkov porota náramne vychválila nielen za herecké výkony, aktuálne kostýmy a za dobre
vymyslenú scénu, ale aj za fakt, že sa naši herci
podobali na Rusov (festival I. Stodolu 2016).
Prvý nácvik začína tým, že režisér prinesie
pár hier na ukážku, sadne si s hercami a spoločným čítaním, analýzou a úvahami jednotlivcov sa snaží vybra? taký scenár, ktorý najviac
typovo sedí hercom a mohol by ma? úspech.
Niektoré hry vyberáme dokonca z tých, ktoré sa
už kedysi v Stankovciach nacvičili a hrali.
Takúto renesanciu zažila napríklad divadelná
hra Kubo. Starší herci z kolektívu navrhli pánovi
Žiškovi, aby hru oprášil, ke6že dlho o nej nik
nepočul. Pán Žiško predstavil svoju víziu, v stručnosti popísal charaktery postáv, pár slov venoval kostýmom a scéne. Rozdelili sa postavy
a nácvik sa začal.

Po rozdelení postáv si herci začnú číta?
scenár a robia si dôkladné poznámky. Ke6 už
majú herci scenár načítaný, ide sa na javisko,
pripraví sa scéna a ide sa skúša?. Bohužia:, naši
ochotnícki herci nemajú také vymoženosti ako
herci profesionálnych divadiel, kde scénu
navrhnú a nakreslia študovaní profesionáli.
Ochotnícki herci v našej obci si scénu improvizačne vždy pripravia sami.
Podobne funguje aj výber a vo:ba vhodných
kostýmov. Ideálne zdroje sú. Samozrejme,
domáce šatníky a skrine. V núdzi pomáha spriaznené Mestské divadlo v Trenčíne, výborná
spolupráca je aj so Strednou umeleckou školou
v Trenčíne.
Tvrdi?, že ochotníci môžu fungova? bez
peňazí a len z dobrej vôle či ochoty niekoho
zabáva?, by bol číry nezmysel. O financie sa
v ochotníckom divadle u nás stará pokladník, pán
Vladimír Jančo. Majú zavedený účet, o ktorom
sa všeobecne tvrdí, že na ňom je vždy to:ko
peňazí, ko:ko herci potrebujú. Vý?ažok z predstavení nikdy nie je vysoký, herci teda na svoj
koníček nemôžu pozera? ako na zárobkovú čin-
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nos?. Je síce pravda, že za dobre odvedené

predstavenie hercom nejakú tú „korunku” posunú, ale ke6 nie je z čoho rozdáva?, herecká par-

tia sa spoločne vyberie na Inovec, posedí si, dá

si obed a :udsky sa zabaví. Pravdou je, že všetci
v našom malom divadelnom zoskupení vystupu-

jeme a pracujeme z lásky, s nadšením a vášňou.
Náš ochotnícky súbor pozostáva z členov

rôzneho veku. Ak sa vytvorí kolektív :udí s rov-

nakými zá:ubami, ktorí sú schopní tvori?, inšpirova?, uči? sa nové herecké role, číta? a vyjadro-

va? svoje názory, vek je úplne nepodstatný. Porozumenie sa dostaví napriek vekovému rozdielu.

Zo všetkých predstavení sú najlepšie tie,

v ktorých Stankovčania hrajú Stankovčanom. Ak

sa vydaria, pocit z úspechu sa nedá vyváži? ani

peniazmi, ani žiadnymi vyznamenaniami. Takou

bola napríklad premiéra divadelnej hry Kubo
od Jozefa Hollého, ktorá sa uskutočnila v Spo-

ločenskom dome dňa 22. Júna 2014. Počet di-

vákov bol pre ochotníkov zaväzujúci, sledovalo
ich až 260 párov očí.

Kolektív ochotníkov viedol režisér Ladislav

Žiško. Pod jeho taktovkou vznikla scéna, vybrali

Michal Rychlý, Zuzana Sivová, Kristína Pšejová,
Dušan

Staňák,

Šimon

Stopka,

Vendelín

Sedláček, Lenka Jančová, Vladimír Jančo, Juraj
Ján Gabriš. Vypomáhali a kolorit hry dotvorili

váci boli nadšení, herci unavení, ale pyšní na

váckej skupiny dôchodcov z našej obce. Zvuk

sa môže nájs? zmysel existencie ochotníckych

Mojžišová, Anita Bolechová, Helena Gabrišová,

drea Mojžišová, na kostýmy dohliadala pre-

Múdra a Eva Stopková.

V hre sa predstavili všetci skalní divadelní

ochotníci: Pavol Múdry, Terézia Kadáková,

Poďakovanie

júci obišli celé h:adisko ako svadobný sprievod

mladého páru Aničky a Pa:ka. Po návrate na

aj členky folklórneho súboru Rozvadžan a spe-

dovšetkým Anna Ďurišová.

divadelných ochotníkov. Na záver všetci účinku-

Kubiš, Pavol Kadlec, Adriána Rožníková, Andrea

sa kostýmy aj piesne, jeho harmonika nemohla
chýba?. Autormi scény boli Michal Rychlý a An-

1,5 hodiny skvelých hereckých výkonov a hudby

sledoval Jaroslav Turek a text šepkárky O:ga

javisko celý súbor zožal „standing ovation”. Di-

svoj herecký výkon. A práve v takých chví:ach

divadiel.

Mali by pobavi? a poteši?, zblíži? :udí jednej

Na začiatku hry celý herecký súbor so spe-

obce svojou nápaditos?ou, kreativitou a chu?ou

h:adisko a vyšiel na javisko. Potom nasledovalo

Sabina Bočáková

vom v sprievode harmoniky obišiel zaplnené

niečo odovzda? svojim spoluobčanom.

Výzva s poďakovaním
Výbor TJ OŠK Trenčianske Stankovce 6akuje
všetkým účastníkom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 60. výročia vzniku organizovaného futbalu v našej obci, za skvelú
atmosféru, ktorú vytvorili na tomto stretnutí,
sponzorom, ktorí zabezpečili všetko potrebné,
a dobrovo:ným organizátorom, ktorí sa postarali o bezproblémový chod celého podujatia.
Rovnako chceme po6akova? Igorovi Kulichovi
a Michalovi Csillagimu, ktorí nám celú akciu
ozvučili a osvetlili.
Pri príprave tohto podujatia sme sa však
stretli s nedostatkom fotografického a písomného materiálu zo začiatkov futbalového diania
v našej obci. Dovo:ujeme si vás preto poprosi?,
ak by ste mali nejaké písomné alebo fotografické materiály, ktoré sa viažu k začiatkom
futbalu v našej obci alebo aj v pôvodných dedinách Trenčianskych Stankoviec, aby ste ich
poskytli redakcii alebo funkcionárom OŠK. Tieto
materiály si skopírujeme a vrátime nepoškodené majite:om. Prispejete tak do pripravovanej
knihy Encyklopédia futbalu v Trenčianskych
Stankovciach. Ďakujeme.
Výbor OŠK Trenčianske Stankovce
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Desať i viac otázok nášmu rodákovi, horolezcovi Jozefovi Opatovskému, ktorý sa o svojich nevšedných
zážitkoch rozhovoril pri našom stretnutí zo ZDŠ-ky po päťdesiatich rokoch a chce sa s nimi o ne podeliť.
V úvode nevšedného rozhovoru sa poďakoval, že môže porozprávať svoje zážitky z hôr a nezainteresovaným
priblížiť, čo vlastne to horolezectvo je, o aký šport ide, čo človeku prináša, ale niekedy aj berie.

Horolezectvo – koníček, záľuba, túžba
po nepoznanom, či preverovanie svojej sily?
„Horolezectvo je pre mňa ako fenomén, životná filozofia, koníček, ve:ká zá:uba, taktiež
túžba po nepoznanom a ke6 som bol mladší,
možno i dokazovanie schopností a kondície.
S pribúdajúcimi rokmi to všetko zostalo, okrem
toho dokazovania si svojich schopností. Teraz
po rokoch sa na určité veci, ktoré som na horách prežil, pozerám úplne z iného uhla, hlavne
však všetko hodnotím triezvym poh:adom, čo
je asi prirodzené.”
Čo ťa viedlo k takémuto náročnému
koníčku, ako si začal, kto bol tvoj vzor...?
„Šport bol vždy môj život . Či už to bol futbal, hokej, basketbal, volejbal, pohyb v prírode
– jednoducho pohyb , lebo pohyb je život.
Prirodzeným vývojom som sa dostal k :u6om,
ktorí natrvalo ovplyvnili môj život . Boli to :udia,
ktorí sa venovali prírode, turistike a hlavne
horolezectvu. Prvé vážnejšie kroky som absolvoval na túre v Nízkych Tatrách pri výstupe v severnej stene Ďumbiera. To bolo niekedy pred
45 rokmi. Potom to už išlo. Jedno po druhom
a stále náročnejšie až do dnešnej podoby.
Vzorov som mal viac. Ako prvý a najväčší bol
samozrejme Reinhold Messner. Nie je kniha,
ktorú by som od neho neprečítal. Z našich

slovenských to boli naši predchodcovia ako
Jozef Psotka, 6alej Jozef Just, Peter Božík, Jaro
Jaško, Dušan Becík, ktorí v roku 1987 ako druhí
v poradí, a pokia: sa nemýlim, aj poslední, vystúpili na Mount Everest naj?ažšou Boninngtonovou cestou prezývanou i Hard Way.
Zo žijúcich mi bol a je vzorom Zolo Demján,
ktorý sa venuje tejto zá:ube už len rekreačne.”
Čo ti osobnostne priniesol tento koníček, ak môžem v tvojom prípade
horolezectvo nazva ?
„Tento šport mi dal ve:mi ve:a, či už hodnotovo, alebo mentálne. Je v tom ve:a strádania, odriekania a úplne niekde na vrchole je
morálka a pevná vô:a. Úplne som zmenil poh:ad na svet, poh:ad na hodnoty, ktoré určujú
kadia: a akým spôsobom by sa mal ubera? život
človeka a pod. Dnes je moderné mera? kvalitu
života bohatstvom jednotlivca alebo množstvom
peňazí za každú cenu aj na úkor prírody. Inak
povedané, žijeme konzumným spôsobom života a nad pomery, čo spôsobuje devastáciu
životného prostredia a zmenu klímy. Nechcem
unavova?, ale spomeniem nieko:ko údajov
z verejne dostupných informácií. Najväčším
znečis?ovate:om životného prostredia na svete
je USA, kde sa tvorí až 23 % oxidu uhlíka
a CO2., nasleduje Rusko s 19 % ,Čína 18 %,

India 17 %, Brazília 15 %. Niekde na konci
je celá EÚ, ktorej sme členom, a tu je to len
2,5 %. Teda aký to nepomer. Tu niekde treba
h:ada? a rieši? problémy, pokia: je ešte čas.”
Aké pocity máš pri dosahovaní vytúžených kopcov a cie ov?
„Nepredstavite:né. Ke6 sa podarí nejaký ten
náročný výstup, je to úžasný pocit. Človek
zabudne na všetky prekážky, príkoria, zdravotné
problémy. Ten pocit sa dá ?ažko opísa?. Vždy
však treba myslie? i na návrat, ktorý je možno
dôležitejší, než výstup. Človek je pri zostupe
už vyčerpaný, hromadia sa chyby a ani tých síl
už nie je nazvyš. Najviac neš?astí sa stáva pri
zostupoch.”
Vznikajú na výpravách aj nové priateľstvá?
„Vznikajú a sú to priate:stvá na celý život.
Mám ve:a priate:ov z hôr v Čechách, Slovinsku,
Rusku, Peru a, samozrejme, na Slovensku.
S niektorými si voláme, píšeme a taktiež spomíname a plánujeme.”
Ako sa prejavujú charaktery ľudí
pri nepredvídateľných okolnostiach počas
výstupov?
„O charakteroch :udí by sa dala i kniha
napísa?. Osobne ja už v posledných rokoch
chodím na hory len s :u6mi, ktorých aspoň
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trocha poznám, u ktorých viem, čo môžem
od nich čaka?. I tak sa sem-tam stane,
že pri vzniku vážnej situácie sa prejaví charakter dotyčného človeka úplne inak, než som
predpokladal. Potom vznikne problém a všetko
sa to musí nejakým spôsobom „ukočírova?”.
Treba s tým počíta?.”
Jozef Opatovský v závere 1. časti nášho
rozhovoru podotkol, že ich Vysokohorský klub
Trenčín, ktorého je členom, vykonáva okrem
horolezectva i pedagogickú činnos?. Na letných,
zimných a iných kurzoch VHT sa zúčastňujú tak
členovia Slovenského vysokohorského spolku,
ako i nečlenovia. Teda všetci, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich odborných znalostí
a pohybu v prírode. Za 22 rokov tejto činnosti
prešlo rukami ich inštruktorov VHT viac než 550
účastníkov. A ako sám hovorí: „Som pyšný
na to, že sme tam mali taktiež i ve:a mladých
:udí z Trenčianskych Stankoviec. Činnos? nášho
spolku je možné vidie? na našej stránke
www.svts.sk.”
V budúcej časti vám priblížime Jozefove
úspechy v zdolávaní vysokohorských štítov,
o radostiach, ale aj strastiach na týchto výstupoch.
Eva Beňovičová

Hovoria nám „tichí blázni”

Viete, aký je rozdiel medzi rybárčinou kedysi a dnes? Čistá voda, upravené
brehy jazier, potokov, riek a v neposlednom rade počet rybárov! Ale aj - prídem k vode a musím si upratať po „tiež” rybároch.

Ohniská plné odpadkov, plechovky od piva,
kukurice, nehovoriac o plastových nádobách
a f:ašiach. Napriek tomu je pre mňa rybolov

najlepší relax. Je to útek pred stresom a v neposlednom rade niekedy aj pred manželkou či
priate:kou...

Aktivity
Dnes má však rybolov aj množstvo vymožeností. Rozmanitos? návnad je taká, že rybárom môžu závidie? aj hostia v reštauračnom
zariadení prvej cenovej skupiny. Ďalšou
obrovskou výhodou dneška je boj proti
komárom. Rôzne druhy repelentov, ako ich
dnes poznáme, neboli v minulosti dostupné.
Takže, my rybári, sme museli h:ada? iné spôsoby ako sa chráni? pred týmto hmyzom.
Napríklad listy z rajčín zavesené na ušiach...
No pre mňa bol najlepším spôsobom
ochrany nemenovaný kamarát (Peter), ktorý mi
pri rybolove asistoval tak, že tuho fajčil a tým
odpudzoval komárov. Malo to však aj nevýhodu,
lebo okrem návnad na ryby, som musel kupova?
aj škatu:ku cigariet zn. MARS.
Na záver však musím poveda?, že športový
rybolov bol kedysi, a je aj dnes, krásny relax
v prírode. Je to útek pred dnešnou uponáh:anou dobou. Za všetkých „tichých
bláznov”, ako nás niektorí volajú, pozdravujem
čitate:ov týchto novín.
P.S.: A ako pripravujem vianočného kapra
ja? Odrežem hlavu. Vypitvem od hlavy po spodnú plutvu. Ke6 ho chcem vypráža?, tak stiahnem z kože. Ďalej ho pripravujem ako bravčový
rezeň. Narobím „podkovičky”. Pri jedení postupne s?ahujem mäso z „podkovičky” v smere
od chrbtovej kosti. Kosti tak zostanú v nej.
Takto sa ve:mi zníži riziko, že by kos? ostala
v ústach. Dobrú chu?!
Juraj Šabik
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V Trenčianskych Stankovciach býva už skoro rok. Martin Ďuráči si za ten čas
našiel v obci mnoho priateľov. V októbri na seba navliekol reprezentačný dres.
Pod vedením trénera Ladislava Borbélyho sa spoločne s Jaroslavom Repom
predstavili na svetovom šampionáte v malom futbale. Slováci sa v Austrálii prebojovali medzi osmičku najlepších.

Martin Ďuráči

Nie každý futbalista sa môže pochváliť, že na seba natiahol reprezentačný dres. Aký je to pre vás pocit?
„Ide o niečo výnimočné, hoci sa jedná iba
o amatérsku úroveň. Som v6ačný za túto možnos?. Dúfam, že sa taká príležitos? ešte naskytne. Napríklad o rok na európskom šampionáte.”

Jaroslav Repa

Prekvapilo vás, že ste sa stali súčasťou reprezentačného výberu?
„Ako sa to vezme. V roku 2016 som reprezentoval Slovensko v Prahe v malom futbale
na Eure do 21 rokov, kde sme skončili na tre?om mieste. Do vtedy som bol vždy v širšej
reprezentácii. Len na amatérskej úrovni je

Prekonať sám seba – Parkour

Medzi chlapcami našej školy v Trenčianskych Stankovciach je obľúbený
jeden z nových športov, ktorý si vyžaduje vynikajúcu kondíciu, vitalitu, ohybnosť tela a správnu mieru posúdenia rizika spojeného so zdolávaním
prekážok. Jedná sa o Parkour a Freeruning.

Jedným z chlapcov, ktorých tento šport zaujal, je aj štrnás?ročný Samuel Fabián, ktorý
navštevuje ôsmy ročník miestnej školy. Ako sám
hovorí: „Mojím prvým akrobatickým prvkom,
ktorý som zvládol, bolo salto dopredu s doskokom do piesku.” Ale čo je to Parkour?
Samuel nám vysvetlil, že Parkour je beh
z bodu A do bodu B čo najefektívnejším spôsobom cez rôzne prekážky ako sú schody,
strechy, múry, lavičky, brány, steny a taktiež
i lesy. Miesta, kde sa tento šport trénuje,
sa nazývajú „spoty”, tie sa zdolávajú rôznymi
technikami ako „vaulty”, skoky, kotúle, stojky
a podobne.
„Ke6 som bol menší, tak mi moja sesternica Dianka ukázala video s týmto športom, to
ma úplne dostalo,” hovorí Samuel Fabián. Pod:a
neho je ona tým človekom, ktorý v ňom zobudil

Osobnosti športu
ve:akrát náročné skĺbi? aj prácu s reprezentáciou. Do momentu, kedy som dostal prvú
reprezentačnú pozvánku, som absolútne
neočakával, že by som mohol by? súčas?ou
akejko:vek reprezentácie.”
Majstrovstvá sveta boli medializované. Cítili ste, že sa na vás Slováci pozerajú a sledujú so záujmom malý
futbal, o ktorom mnohí z nich predtým
poriadne ani nevedeli?
„Určite áno. Už pred odletom mi ve:a :udí
držalo palce. Dokonca musím poveda?, že kolegovia sledovali priame prenosy v práci.
Ihne6 po zápase mne aj spoluhráčom gratulovali. Nielen oni. Bolo to krásne, spoluhráčom chodili fotky ako ich učitelia na školách
prerušili učenie a pozerali futbal naživo.”
Čo chalani z OŠK? Podporovali vás?
„Áno, držali nám palce a podporovali nás.
Ale za to nám to aj pekne spočítali a oboch
nás čaká pekný príspevok do pokladničky,
ktorú drží Martin Nosek. Aj tento článok ma
bude niečo stá?.”
Ako dlho ste už obyvate om Trenčianskych Stankoviec?
„O chví:u to už bude rok. Vo futbalovom
klube pôsobím už približne pä? rokov. Páči sa
mi tu. Za ten čas som spoznal ve:a :udí. Viacerí z nich sú kolegovia z práce alebo
spoluhráči. Dobre vychádzam aj so susedmi.
Stankovce sú krásna obec plná milých a úžasných :udí. Cítim sa tu dobre, ale za Stankovčana sa ešte nepovažujem.”
Martin Jurčo

Mladé talenty

záujem o Parkour. Po čase začal trénova?
s bratom Patrikom a kamarátom Ondrejom. Ako
sám hovorí: „Bol som strašne rád, ke6 som

spravil svoje prvé salto vzad.”
Trénuje doma na záhrade, na žinenkách.
Ako nám povedal, je v6ačný svojim rodičom
Milanovi a Andrei za to, že ho v tom podporujú.
Najzákladnejšia technika pochádza z učenia
„Méthode naturelle” a vedie cvičiaceho k psychickému a mentálnemu učeniu súzvuku s prírodou. Samuel nám vysvetlil, aký je rozdiel
medzi Parkourom a 6alšou formou tohto
športu. Ten sa volá Freerunning.
Freerunning je vo:ný pohyb, ktorého základy pochádzajú z Parkouru. Prekážky sa nezdolávajú iba fyzicky, ale aj psychicky. Nie je to len
hocijaká aktivita, hobby. Pre niektorých :udí je
to vášeň a životný štýl. Základný rozdiel je však

v tom, ako nám vysvetlil, že pri Parkoure sa

prekonávajú prekážky bez salta, pri Freerunningu sa robia za behu saltá.

Samuel Fabián nám na záver povedal: „Som
rád, že som sa dostal v tomto športe tam, kde
som teraz. Snažím sa zdokona:ova? viac a viac,
prekonáva? sám seba.”
Samuel Fabián, Dušan Pevný
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Vážení priatelia, pred časom som vás pozval na výlet za hranice všedných dní. Otázka znela: „Sme vo vesmíre sami?” Povedali sme si, že len
v našej galaxii existuje 100-200 miliárd hviezd, okolo každej obieha až
5 planét. Naši vedci objavili už vyše 5000 planét v „zóne života”, čiže
planét, na ktorých sú podmienky pre existenciu života vo forme, ako
ho poznáme. Popísali sme tiež javy evokujúce existenciu života mimo
našej slnečnej sústavy. Stručne si ich zopakujeme.

Fenomén UFO. O ňom existujú tisícky
svedectiev. V tajných, nedávno sprístupnených
dokumentoch NASA o nich otvorene hovoria aj
viacerí kozmonauti. Tí videli vesmírne plavidlá
zo stanice ISS. Písali sme o kruhoch v obilí,
ktoré by mohli by? piktogramami, teda zašifrovanými odkazmi našich vesmírnych bratov. Tiež
sme sa dozvedeli, že kmeň Saganov z afrického
Mali poznal hviezdu Sirius skôr, než ju objavili
naši astronómovia. Môže existova? iné vysvetlenie, a to, že sa už museli s civilizáciou Sirius
stretnú?. Písali sme tiež o pyramídach a vyslovili
domnienku, že i ony musia by? dielom mimozemš?anov. Tu pridám 6alšie informácie. Hlavný
egyptský archeológ Zavi Havas píše, že prvú
a najväčšiu Cheopsovu pyramídu projektoval
architekt a stavite: menom Hemiunu. Jeho
socha je uložená v múzeu v nemeckom
Hildesheime. Moje informácie hovoria, že to bol
mimozemš?an z civilizácie Alfa Centauri. Druhú
najväčšiu Rachefovu pyramídu staval Hemiunov
najlepší žiak - Egyp?an Ankhaf. Jeho socha je
uložená v múzeu v Bostone.
Pridám ešte dva fakty, ukazujúc prítomnos?
mimozemských civilizácií na Zemi. V indickom
Delhi (Dillí) existuje železný stĺp, ktorého vek je
viac ako 5000 rokov. Nie je na ňom ani len náznak hrdzavenia. Vieme, že hrdza vzniká prítomnos?ou kyslíka v železe. Takže to musí by?
absolútne čistý kov, ktorý ešte ani dnes nie sme
schopní vyrobi?. Ďalšou známkou prítomnosti

mimozemš?anov u nás je existencia tunelov
popod pohorie Andy, v juhoamerickom Peru
a Ekvádore. Sú vytesané do skaly, oba v dĺžke
cca 200 kilometrov. Sú v nich tiež haly rozmerov
110 x 100 metrov a tiež artefakty, kresby postáv
v skafandroch, hviezdne mapy a tiež kniha z kovových fólií s neznámym písmom. Myslím si, že
tunely staré viac ako 4000 rokov nemohli vytvori? pozemš?ania svojimi vtedy bronzovými dlátami.
Na základe uvedených skutočností dnes už

aj mnohí vedci veria v existenciu vyspelých mi-

mozemských civilizácií a pripúš?ajú, že nás naši

Úvaha
vesmírni bratia navštevujú už mnoho tisíc rokov.
Existujú dôkazy o havárii UFO v americkom
Roswelle z roku 1947. Vtedy sa začali zvláš? intenzívne o nás zaujíma?, ke6že v roku 1945
bola prvýkrát použitá atómová bomba a začali
ma? vážne obavy, že smerujeme k samozničeniu. Odvtedy nás pozorne sledujú.
Niektoré pramene hovoria, že nás už mohlo
navštívi? okolo 80 mimozemských civilizácií.
Osobne viem o osemnástich. O ich prítomnosti
na Zemi informoval v televízii, okrem iných,
kanadský exminister obrany P. Hellyer, v náznakoch sa o kontaktoch s nimi v ruskej televízii
zmienil predseda ruskej vlády D. Medvedev i ruský prezident V. Putin.
A nakoniec, ak dovolíte, jednu z mimozemských civilizácií vám predstavím. Je to civilizácia
Gliese 581d. Písmeno „d” znamená, že je štvrtá
v poradí od svojho Slnka. Je to Superzem, asi
7-krát hmotnejšia ako naša. Nachádza sa v súhvezdí Váhy. Jej slnko je „červený trpaslík”.
Je vzdialená od Zeme 22,3 svetelného roka. Je
o dve dimenzie vyspelejšia ako my. My sme
teraz v 3. dimenzii. Vyspelos?ou sa myslí nielen
technologická, ale hlavne duchovná vyspelos?.
Neexistuje u nich zloba, závis?, nenávis?, nepriate:stvo. Nikto tam neklame a nepodvádza.
Neobohacuje sa na úkor iných. Neporušujú sa
morálne a etické princípy. Všetci pracujú pre
spoločné blaho. Nie je tam žiadna kriminalita,
nevedú sa tam vojny. Ich priemerné IQ je 300.
U nás je to okolo 110, výnimočne 160. Dožívajú
sa 300 rokov. Žijú absolútne ekologickým spôsobom života, regulujú pôrodnos?. Celá civilizácia žije v harmónii a láske.
Záverom znak ich civilizácie. Modrý polmesiac znamená, že žijú na mesiaci planéty Gliese,
zelený šíp vyjadruje ich ekologický spôsob života. Tak, ako i my svoju planétu voláme Zem,
oni svoju civilizáciu nazývajú Largo.
Ivan Beňovič
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K sviatočnému stolu

Už sa blížia. Deň za dňom, hodina za hodinou... Zapálim ďalšiu sviečku na adventnom venci a vzápätí od-

chádzam do špajze pre cesto na medovníky, aby som sa posunula v prípravách ďalej. Cítim sa inak, taká

nesvoja. Čosi vo vnútri ma zožiera a nedovoľuje mi užiť si ten pokoj, ktorý vyžaruje z plameňa sviečky. Ani

vločky snehu za oknom voľne padajúce na zem ma nevedia od nepozvanej myšlienky oslobodiť.
Tá stará pani, čo postáva pri bufete na uli-

táto žena nie je z ulice, čosi mi nahovára, pôsobí

ve pri káve, ktorú jej urobila „pani bufetárka” .

vyslovujem aj druhé želanie: „Vlastne dvakrát.”

ci, mi neschádza z mysle. V predstavách sa vra-

ciam spä?. Stojí tam pokorne s ručníkom na hlaA čaká... Nezostalo jej už ve:a z dôchodku, teda
sa vlastne aj sama pred sebou hanbí prizna?,
že takmer nič, ak neráta posledné mince v pe-

ňaženke, ktorú jej kúpil ešte jej nebohý manžel
k narodeninám.

„Ondrej, Ondrej,” pomyslí si v duchu, „keby

si ešte žil, nemusela by som sa takto pretĺka?

poslednými rokmi v živote.”

Zastavím sa pri nej. Chví:u ob6aleč pozoru-

jem, či si nevšimnem niečo nekalé, čo ma

odradí kona?, ale ke6 sa nám stretnú poh:ady,

cítim pokoru sálajúcu z jej očí, aj obavy. Nie,

síce trošku zanedbane, ale inak.... „Menu 3,

prosím zabali?,” a v tej chvíli bez zaváhania
Zaplatím a jeden balíček podávam pani ved:a
mňa, áno, tej žene z ulice. Prekvapene, ale

o to hlasnejšie mi po6akuje. Precitám do súčasnosti.

Čo asi teraz robí... Nie je hladná, ke6 je

všetko zatvorené? A vlastne, čo ma to má trápi?,

napokon, určite niekoho má, snažím samu seba

do auta a veziem sa k bufetu. Presne k tomu,
kam som chodila celý tento rok. Mám š?astie, je

tam, neznáma, pre mňa bezmenná, ale predsa
dôležitá.

Pozdravím a odovzdám jej „vianočnú tašku”.

Po6akuje sa ako už nieko:kokrát v pred-

chádzajúce dni a ja spokojne sadám do auta

so silnejúcim pokojom v duši, ktorý nezastavite:ne vytláča ten desivý pocit z predchádza-

júcej chvíle, a ktorý sa nedá slovami opísa?.

Zažívam naozajstné Vianoce v srdci, pred

očividne oklama?. Ale nedá mi... niečo mi stále

Vianocami. Som š?astná. Mám rodinu, strechu

Dokončujem prvú dávku medovníkov a úpl-

som, človek ako mnohí iní, ktorý človeku ved:a

nahlodáva vnútro....

ne automaticky ich ukladám do papierovej tašky,
ešte prihadzujem pár kusov ovocia, sadám

nad hlavou a rados? z dobrého pocitu. Som kto

seba podal pomocnú ruku.
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