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Je ve mi dobré, ak máme o čom
písa. A je ešte lepšie, ak sme hrdí na tých,
o kom môžeme sklada slová do viet.
Takmer v každom čísle zverejňujeme
články o mladých talentoch, snaživých
deoch či mládežníkoch. Rovnako
mladých uoch, ktorí nesedia so založenými rukami. Sú takou malou výstavnou skriňou svojich rodičov a aj našej
pospolitosti v obci.
Sme všetci právom hrdí na ich
úspechy, snahy, vedomosti a talent. Je
dôležité ich podporova a stá pri nich.
Máme majstrov sveta, Slovenska,
úspešných športovcov, umelcov, individuality, ktoré nám ostatní môžu závidie.
Aj v tomto čísle píšeme o majstrovi
Slovenska v atletike Máriovi Kadákovi,
majstrovi sveta v lukostre be Samuelovi
Chrastinovi. Písali sme o reprezentantovi Jakubovi Kadákovi vo futbale,
vieme o Lei Tanáčovej, aké dosiahla
úspechy.
Máme šikovných futbalistov žiakov
- Poruban, Sliva, Hrušovský, Sivák,
Martinka a alších, vieme o talentovaných krasokorčuliaroch Orlovských,
máme motocyklistu Denisa Poláša,
chlapcov a dievčatá z karate, gymnastov. Významnú stopu zanechali naši
chlapci pri zisku majstra Slovenska
vo florbale - Žiačik, Šmatlák a alší.
Nesmieme zabudnú na talentované deti vo folklóre, hudobníkov Červeňana, Petra, Kavana, Sládeka a alších. Poznáme nadané deti v spoločenských tancoch, výtvarníkov a programátorov, mladého chovate a Klinčúcha.
Vidíme denne deti a mládež dokazova svoje zručnosti na ihriskách,
bicykloch či v bazénoch. Ďalší robia
parkúr, čítame o mladom tenistovi ahkom i stolnom tenistovi Dohňanskom.
Proste, čitatelia, je ich ešte ove a
viac, ako vieme vpísa do tohto malého
stĺpčeka. Všetkých podporujme. Sme
na nich hrdí !

Dušan Pevný

Trenčianske Stankovce

hlas.stankovce@gmail.com

Budeme mať svoj festival? (epilóg)
Tak túto otázku sme si dával i, keď sme sa rozhodoval i, či sa pokúsi me
p o n ú k n u ť k r á s u f o l k l ó r u n a š i m s p o l u o b č a n o m a p ri n e s i e m e i m j u p r i a m o
na stôl - do stredu obce. Stôl sme prestreli a ponúkli mimoriadne bohaté menu.
Veď nikdy v histórii obce sa nestalo, aby sa u nás predstavilo 12 folklórnych
súborov a svoje umenie prezentovalo 333 účinkujúcich zo si ed mi ch dedín.
Ponúkli sme aj zák usok v p odobe spri evodu v šetkých f ol kloristov od Mal ostankovskej zvoničky po Spoločenský dom.

Ako chutilo ponúknuté, sme sa dozvedali
od všetkých, čo boli prítomní a tí si ve mi pochvaovali. Sme ve mi radi, že nás takto podporili
a vytvorili priaznivú atmosféru. Ve na náš festival boli zvedaví prítomní diváci a ke k nim
prirátame 333 účinkujúcich, ktorí sa schovávali
pred pá avou v Spoločenskom dome, tak môžeme by nadmieru spokojní. Presvedčili sme sa,
že dokážeme zvládnu aj takúto mimoriadne
náročná akciu. Preto ve mi pekne akujeme
všetkým, ktorí sa podie ali na príprave tejto
akcie. Ďakujeme ve mi pekne vedeniu obce, TSK
a jeho predsedovi, ktorý prevzal nad naším festivalom záštitu, všetkým sponzorom a dobrovo ným pracovníkom, ktorí sa mimoriadne
obetovali pre niečo, čomu hovoríme zachovávanie tradícií.
Nedá mi nespomenú a nepoakova sa
dvom vzácnym udom, ktorí majú na svojom
chrbte už osem krížikov a môžu ís príkladom
pre nás všetkých ostatných. Ďakujeme preto

Františkovi Letkovi, ktorý nás všetkých ohromil
svojím majstrovským zvonením na dvoch zvonoch v Malostankovskej zvoničke, a kapelníkovi
Stankovskej dvanástky Štefanovi Dobiášovi za jeho pekné a povzbudivé slová na záver festivalu.
Zostáva nám len dúfa, že si Stankovčania
ob úbia a zoberú za svoj Stankovský festival –
Stankovské zvony tak, ako to robia aj ostatné
obce a dediny na Slovensku. Ve každá dedina si
zachováva svoj rázovitý charakter, zvyky, históriu,
každá má svoju identitu. Naši predkovia nám
vytvorili vzácne dedičstvo a my sa s ním stretávame až dodnes. Je ve a dedín na svete, ale len
jedna jediná je tá naša, rodná. Bohatá odvekým
talentom, umením svojho udu, bohatá so ou
zeme. Často pripomína babkinu truhlicu, ktorú,
ke otvoríš, zrazu ti v srdci zavonia materina
dúška, suchý kvet lipy a majoránu. Zachovajme si
toto krásne dedičstvo, opatrujme a chráňme ho
pre naše nasledujúce generácie.
Vendelín Sedláček
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Zamyslenie

Vieme to všetci veľmi dobre. Život – to je voda. Bez vody neprežijú rastliny, neprežije žiadny živý tvor. Z vody vznikol

život na zemi. Na Slovensku sa hrdíme tým, že sme zásobárňou podzemných vôd. Bolo tu (a ešte stále je) veľa prameňov
nielen pitnej vody, ale aj termálnych a minerálnych. A veľa ľudí to stále berie ako samozrejmosť, nemennú skutočnosť.
No je to tak?

Počasie a hlavne človek mení stáročiami
zabehnuté pravidlá. Produkovaním skleníkových
plynov človekom sa mení klíma na celom svete.
Prší čoraz menej a ke naprší, sú to zväčša prívalové dažde, ktoré spôsobia povodne. Žijem
v Malých Stankovciach pri potoku a voda v ňom

bola stále. No v roku 2016 potok na jeden mesiac úplne vyschol, v roku 2017 to už boli dva
mesiace a minulý rok už v ňom nebolo vody
takmer celé štyri mesiace. Ako bude tento rok
a alšie roky, aj sa bojím pomyslie. Studničky
po chotároch i studne po dvoroch začínajú vysycha, pramene strácajú vodu. A je to len počasím?
Nie, je v tom zasa aj človek. Na konci totalitného zriadenia sme sa hrdili tým, že našu krajinu z dvoch tretín pokrývajú lesy. A kam sme sa
dostali za 30 rokov? Je to stav takmer na zaplakanie. Áno, severným Slovenskom sa prehnali víchrice a spôsobili polomy v Tatrách,
na Orave, Kysuciach. A keže je demokracia,
tak môže každý rozpráva do všetkého. Strana
zelených je proti vyaženiu kalamitného dreva
v chránených krajinných oblastiach, ve si
príroda poradí sama. Tým sa ale premnoží
lykožrút a zasa sú proti postrekom, ve samo
sa to vyrieši.
Boli sme minulý rok na Orave a v okolí Zuberca je alarmujúci stav. Hora, ktorá nepadla
polomom vysychá od lykožrúta. A miesto toho,

aby sa bolo vyažilo kalamitné drevo, rúbe sa
zdravá hora a vyváža sa do Nemecka, do Rakúska. Za lacný peniaz. Oni si chránia a zveaujú svoje lesy a my devastujeme tie naše.
Predávame surové drevo, kmene, bez žiadnej
pridanej hodnoty. Ve ke už aj nie nábytok, či
výrobky z masívu, ale predáva by sme mohli
aspoň rezivo – hranoly, fošne, dosky.
Lenže to by chcelo postavi píly, zamestna
udí, ma okolo toho trochu starostí. To na vývoz dreva stačí firma s jedným človekom, ktorý
si v teple obývačky objedná 5 pilčíkov, ktorí
za dva-tri týždne spília hektár hory, objedná si
autá, ktoré to všetko odvezú, vyplatí ich a čo
zostane, to je čistý zisk. Najhoršie je však to,
že všetci by horu len rúbali, ale skoro nikto novú
nesadí. Teda čes výnimkám. Zasa je to
ponechané len na tých dvoch Japoncov - SAMO
a SATO. Ale už za čias Márie Terézie sa hory začali vysádza. Dôkazom toho je aj Jozef Dekret
– Matejovie, ktorý sa dostal do prvej tridsiatky
Naj Slovákov práve tým, že pochopil, aké
dôležité je hory vysádza.
Asi pred dvanástimi rokmi sme šli zo Stankoviec peši na Inovec cez čerstvé rúbanisko.
Prešli sme v pohode. Minulý rok sme sa vybrali tou istou cestou znovu, ale už sme
neprešli. Na bývalom rúbanisku kríčie, chrastie,
malinčie, lieština, len začínajúca hora nikde.

Ak sa do piatich rokov po výrube hora nezačne
obnovova sama, treba ju zača vysádza.
Vždy sa chodilo aži do hory, ke bolo
sucho, nie po daždi. Boli na to dva dobré
dôvody: bezpečnos pri pílení a sahovaní dreva – nešmýkalo sa, a druhý dôvod bol ten,
že sa nezničil lesný podrast. Dnes je to jedno.
Po daždi sa naženú ažké stroje, traktory
do lesa a potom to tam vyzerá ako oráčina.
Aj polmetrové ko aje a všetko rozryté ako
od divých svíň. A zničený podrast, všetky mladé
výhonky.
Za naše hory, lesy, akujeme našim predkom, ktorí sa držali jednej českej udovej múdrosti: „Sázej stromky pro potomky”. Nikto
nikdy nerúbe tú horu, ktorú zasadil. Naši predkovia boli síce možno jednoduchí, ale múdri
udia. My ako by sme osprosteli, akoby sme
nikto nemali potomkov. Peniaze nadovšetko.
Rúba hlava-nehlava (strom-nestrom). A po mne
potopa.
Tá potom aj prichádza, lebo voda, čo
naprší, zbehne z rúbanísk rovno do dedín.
Jeden dospelý 50 - 80 ročný strom dokáže
v prírode zadrža až 500 litrov vody. Ke nebude stromov, nebude studničiek, prameňov,
potokov. A čo myslíte, udia, bez vody – prežijeme?

Pavol Múdry
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Historické budovy

Zvonica v Sedličnej stojí po ľavej strane cesty vedúcej smerom na Veľké

Bierovce. Patrí do celonárodného registra Pamiatky na Slovensku a v zozname
je zapísaná medzi Ostatnými pamiatkami. Už je ťažko zistiť, kedy stála
v Sedličnej prvá zvonica, ale v roku 1866 bola postavená drevená verzia.
Pôvodný zvon bol počas 1. svetovej vojny v roku 1916 zrekvirovaný a nový zvon

bol kúpený v roku 1926 cestou verejnej zbierky, na ktorú prispeli občania
bez rozdielu vierovyznania.

Stará, pôvodná drevená zvonica bola v roku

príspevky, ktorými prispeli na výstavbu svojej

nová murovaná zvonica vežového typu. Celkový

V rôznych publikáciách, článkoch, ale aj na we-

1935 odstránená a na jej mieste bola postavená

stavebný náklad činil 2 125,35 korún. Na túto

sumu prispeli občania Sedličnej bez rozdielu

náboženstva dobrovo nými príspevkami v sume

621 korún. Stavbu previedol Ján Porubský,
murársky pomocník zo Sedličnej. Po dokončení

stavby bola dňa 12. novembra 1937 slávnostná
posviacka zvonice. Posviacku previedol za rím-

sko-katolícku cirkev František Bartáček, rímsko-

katolícky farár v Trenčianskej Turnej, a za
evanjelickú cirkev a.v. Ján Škára, ev.a.v. farár

v Malých Stankovciach. Slávnos zakončil

starosta Sedličnej Ján Staník, ktorý vo svojej reči poakoval občanom za ochotu a dobrovo né

zvonice.

bovej stránke obce sa nesprávne uvádza, že
zvonica v Sedličnej bola v roku 1937 renovovaná.

Informácie v tomto článku sú čerpané zo zápisov
z kroniky obce Sedličná, ktorú v týchto rokoch

viedla pani Alojzia Bacová. Ona bola kronikárka
i učite ka v jednej osobe a zapísala skutočné

fakty, ktoré sa stali v čase, ke žila a pôsobila

v Sedličnej. Preto sa informácie uvedené v tomto
článku dajú považova za autentické a pravdivé.
Posledná rekonštrukcia zvonice v Sedličnej

bola vykonaná v druhej polovici roka 2016.
Rekonštrukciu vykonala stavebná firma, ktorej
majite om je Peter Mahrík.

Bobor v Seleckom potoku

V jarných mesiacoch bol opakovane zaznamenaný výskyt bobra v Seleckom

potoku v časti obce Rozvadze. Bolo ho možno vidieť pod posledným mostom
oproti bývalému areálu PD, tak tomu bolo aj pred troma rokmi. Svoju prítom-

nosť však zvečnil aj na viacerých stromčekoch vedľa potoka, ktoré zanechal

v rôznom štádiu poškodenia.

Štefan Šmatlák

Zaujímavosť
K zabezpečeniu ochrany alších stromče-

kov bolo potrebné obali stromčeky oce ovými
siekami. Našli sa občania, ktorí v skorých ran-

ných hodinách chceli sledova príchod bobra.

V ten deň, ako aj nasledujúce, sa však bobry
už neobjavili.

Svoju prítomnos však dali na vedomie v dol-

nej časti nezregulovaného potoka. V oblasti pri čističke odpadových vôd. Na viacerých miestach boli

vybudované malé hrádze. Jedná sa o celkom
pevnú stavbu, ktorá v mnohých prípadoch pod-

statne znižuje prietok vody do Bodovského ryb-

níka. Stavbu hrádze si buduje spolu párik bobrov,
ktorý na utesnenie hrádze z konárov využíva rôzne
materiály, ktoré sa nachádzajú v potoku a okrem

bahna dokonca aj plasty či handry. Z výskytu bo-

brov majú rados ochranári, žiadnu však asi rybári.

V prípade prívalových dažov nemajú rados ani

po nohospodári, pretože môže dôjs k vyliatiu vody

z koryta potoka. Ďalšiu hrádzu sa pokúšali bobry

vybudova pri sútoku Turňanského potoka a no-

vého ramena Seleckého potoka (odbočka pri ZS).

O tom, že sú bobry dlhodobo prítomné

v našej lokalite sa možno presvedči i na viace-

rých stromoch pri brehoch rieky Váh a v oblasti
Bodovského rybníka.

Kadák Jozef

HLAS 3:Sestava 1

23.6.2019

17:35

Page 4

Spitfire na Tankových dňoch
4. strana

HLAS - nezávislé občianske noviny . 5. ročník - júl 2019

Na tohoročných Tankových dňoch Laugaricio 2019, ktoré sa budú konať

koncom júna v katastri našej obce aj so spomienkou na 75. výročie SNP sa di-

Aktualita
je určený pre filmy a výstavy. Prevedením a

imatrikuláciou zodpovedá roku 1944 a 312.

váci môžu tešiť na zaujímavý program. Okrem dňa s Pozemnými silami OS SR

Čs. peruti v RAF. Pilotom bol S/Ldr. Otto Smik,

legendárny letecký stroj Spitfire. A na túto dobovú „lahôdku” chceme upriamiť

A ešte pár slov ku konštrukcii. Kovová kos-

a ukážkou rôznych vojenských mechanizmov vrátane tankov diváci uvidia aj
zraky a záujem návštevníkov.

V tomto prípade sa bude jedna o Super-

marine Spitfire Mk.IXc. Je to jednomotorový

jednomiestny samonosný dolnoplošník vybavený rôznymi typmi motorov a krídiel pre stíha-

cie a stíhaco - bombardovacie účely. Má jednoduché chvostové plochy a klasický zaahovací
podvozok. Tento typ lietadiel slúžil V britskej

RAF a v letectve alších spojeneckých armád

v priebehu druhej svetovej vojny. Boli základom
britského stíhacieho letectva.

Spýtali sme sa pána Mariána Simeona,

hlavného organizátora podujatia, čo nám vie

stal časom, aj vaka úspešnej propagande, le-

gendou bitky o Britániu a bol určite jedným z najlepších stíhacích strojov svojej doby. V dobe
bitky o Britániu, však neboli perute RAF vy-

bavené dostatočným počtom strojov tohto

typu, a tak sa delil o úspechy so svojim kole-

gom lietadlom od firmy Hawker. Obe stíhačky

mali pri nemeckých náletoch úlohy rozdelené.
Výkonnejší a obratnejší Spitfire zamestnával

stíhačky nepriate a a odolné Hawkery rozbíjali
zväzky bombardérov. Mali oproti nemeckým

strojom výhodu v navigácii. Tú im zabezpečoval

poveda bližšie. Tu sú jeho slová: „V tomto prí-

vtedajší pomerne nový vynález – radar. Ten

darený model 1:1 a bude vystavený v rámci

gova svoje stroje k nepriate ovi.

pade nejde o originálny kus, ale o ve mi vy-

dobových táborov. Spitfire bude súčasou tá-

bora britskej RAF. Majite om lietadla je Czech

vedeli Briti ve mi účinne použi a výborne navi-

O samotnom stroji, ktorý bude súčasou

expozície na Tankových dňoch sme sa po skon-

Spitfire Club.”

taktovaní sa s Czech Spitfire Club, prostred-

robených 5665 lietadiel tohto druhu. Spitfire sa

„Nejde o lietajúci stroj, ale o vernú kópiu,

Ako sme alej zistili, počas vojny bolo vy-

níctvom pána Zdeňka Sádeckého dozvedeli:

DFC. Lietadlo reprezentuje Czech Sptifire Club,
spolek letecké historie, Česká republika.”

tra krídiel, pevných chvostových plôch a trupu
bola pokrytá duralom, kovová kostra pohy-

blivých chvostových plôch plátnom. Motor bol

poháňaný kovovou alebo drevenou štvorlis-

tovou vrtu ou s nastavite ným uhlom nábehu.
Mimo vstavanej výzbroje mohli nies bomby

o celkovej hmotnosti 339 kg alebo prídavnú

nádrž (viz. český film Po strništi bos...).

Rozpätie krídiel – 11,23 m, dĺžka - 9,54 m,
výška - 3,84 m. Hmotnos prázdneho lietadla je
2630 kg, vzletová hmotnos 3450 kg. Pohonná
jednotka – Rolls-Royce Merlin 66. Maximálna
rýchlos 650 km/hod. Dolet 698 km.

Veríme, že okrem bojovej techniky bude aj

toto lietadlo, na ktorého origináli lietal aj le-

gendárny česko-slovenský vojnový hrdina a pilot Otto Smik, lákadlom pre divákov na toho-

ročných Tankových dňoch Laugaricio v Trenčianskych Stankovciach.

Dušan Pevný

Zdroje: www.czechspitfireclub.cz, www.cs.wikipedia.org
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V dnešnom čísle pokračujeme v ďalšom predstavovaní podnikateľov z našej

obce a predstavujeme vám prvýkrát úspešnú ženu z podnikateľského prostredi a v cestovnom ruchu, ktorou je Zuzana Porubanová, majiteľka Cestovnej
kancelárie Motýľ.

Ako vlastne vznikol nápad založiť si
vlastnú cestovnú kanceláriu?
„Všetko sa dá poveda aj citátom: „Svet je
ve ká kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba prvú
stranu," St. Augustine. V minulosti som dlhodobo pracovala v bankových a poradenských
službách, kde bolo treba nielen efektívne
nachádza najlepšie riešenia pre klientov, ale aj
klientom vysvetli, prečo je ponúkané riešenie
pre nich to najlepšie a v čom spočívajú
nevýhody ostatných riešení.
Skôr ako som si otvorila Cestovnú kanceláriu Motý , pracovala som ako certifikovaný
sprievodca v cestovnom ruchu vo viacerých
metropolách Európy (Londýn, Viedeň, Praha...)
a roky ako delegátka vo viacerých prímorských
letoviskách. Vaka tomu som mohla porozumie nástrahám a najmä čaru cestovného
ruchu. Keže som vždy túžila pracova s umi,
práca v cestovnom ruchu bola pre mňa jasná
vo ba, ktorú ne utujem a každý deň sa
presviedčam, že táto práca ma skutočne
napĺňa a baví.”

Vašu CK môžu ľudia navštívi v OD
Tesco v Trenčíne. S akými zákazníkmi sa
najčastejšie stretávate?
„Najčastejšie sa stretávame s klientami, ktorí majú určitú predstavu dovolenky, avšak
potrebujú poradi, kde by bola ich predstava
naplnená do bodky. Klienti tiež zvyčajne vedia,
akú emóciu si chcú z dovolenky prinies, avšak
vzh adom na nespočetné množstvo ponúk
nevedia identifikova tú najvhodnejšiu. Práve
vaka našim službám vedia klienti komfortne
a rýchlo nájs svojho favorita. Mnohí klienti
prichádzajú do Cestovnej kancelárie Motý ako
naši priatelia a z mnohých klientov sa naši priatelia stávajú, ke prichádzajú po dovolenke
a delia sa s nami o svoje fotografie, zážitky
a spomienky.
Ve kou výhodou Cestovnej kancelárie Motý
je, že máme „kamennú” prevádzku, kde máme
s klientmi osobný kontakt. Cestovná kancelária
Motý je v hypermarkete Tesco otvorená denne
od 10:00 hod do 19:00 hod., t.j. v čase ke
majú klienti už vo no a môžu si v pokoji vybra

Predstavujeme
svoje vysnívané výlety a dovolenky. Naši klienti
teda vždy vedia, kde a kedy nás nájdu, čo nie
je v dnešnej elektronickej dobe bežné.”
V kokých krajinách sveta sa vaši
zákazníci rekreovali a aká bola vaša najvzdialenejšia a najzaujímavejšia destinácia.
„Naši klienti navštívili viac ako 100 krajín
celého sveta, či už bežné dovolenkové destinácie ako Španielsko, Taliansko, Francúzsko,
Chorvátsko, Grécko, Turecko, Albánsko, Čiernu
Horu, Turecko, ale aj USA, štáty Južnej Ameriky,
Zanzibar, Omán, Maledivy, Mexiko, Maurícius,
Kapverdy, Izrael, Čínu či Indiu.
Slovenské wellness pobyty sú rovnako ve mi
vyh adávané, pričom záujem o ne významne
vzrástol teraz po zákonnej úprave rekreačných
poukazov, ktoré si vedia klienti u nás uplatni.
Najzaujímavejšou cestou našich klientov bola
Cesta okolo sveta loou, kde naši klienti
navštívili na 4 kontinentoch 32 krajín sveta
za 122 dní.”
Čo by ste poradili začínajúcim podnikateom?
„Ja som sa spo ahla na svoju rodinu –
manžela, synov a ich manželky. Od začiatku
stáli pri mne, povzbudzovali ma, podporovali
nielen finančne, no najmä svojimi kvalifikovanými radami, či už z oblasti techniky, práva
a manažmentu. Vždy hovorím, že prácu si treba
„pri úbi”, vloži sa do svojho biznisu a potom
môžete by spokojní aj s výsledkom. Ke dáte
do práce svoje srdce, vlastnú energiu,
skúsenosti a nadšenie, môžete sa spo ahnú,
že sa vám bude vždy dari.”
Čo plánujete v najbližšej dobe a aké
podnikateské ciele si dávate do budúcnosti?
„Snažíme sa propagova hlavne náš región
a udalosti v okolí. Spolupracujeme s nieko kými
správcami hradov – intenzívnu spoluprácu
máme s vedením Hradu Beckov - vystavujeme
im v našej výveske pozvánky na podujatia,
ktoré organizujú. Tiež spolupracujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu a MAS Inovec.
Spolupracujeme so Strednou odbornou školou
v Novom Meste nad Váhom, ktorá má úspechy
v oblasti duálneho vzdelávania aj v medzinárodnom meradle. Pod a možnosti prispievame rôznymi cenami do súaží, na plesy a spoločenské akcie. Našu ponuku sme rozšírili o ponuky českých, rakúskych a nemeckých tour-operátorov, s ktorými úzko spolupracujeme.
„Každé cestovanie má svoje výhody. Ak cestovate navštívi lepšie krajiny, môže sa nauči
ako tú svoju zlepši. Ak ho osud zavedie
do horších, aspoň sa naučí si tú svoju užíva,”
Samuel Johnson.
Vendelín Sedláček
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Nedávno vyrástla v našom priemyselnom parku v Sedličnej nová budova,

Firmy u nás

areál. Je postavený hneď za novými bytovými domami, vedľa spoločnosti Empíria. Chceli sme vedieť, aká spoločnosť si zvolila za jedno zo sídiel pre svoju
činnosť aj našu obec Trenčianske Stankovce. Pátrali sme ďalej a zistili, že svoju

ďalšiu prevádzku si v našej obci postavila spoločnosť S2E.
„S2E je priemyselná skupina, založená

v roku 1982, ktorá pôsobí v regióne Rhône-

Alpes, v srdci Plastics Vallée a v meste Trenčín

slová prezidenta spoločnosti a zároveň majite a
Philippa Cracchiola.

Ako sme sa už dozvedeli zo slov prezidenta

(Slovensko), ktoré sa nachádza v strede

spoločnosti, jeden z najdôležitejších faktorov

bilového priemyslu". S2E sa špecializuje na na-

hovorí pán Jaroslav Martiš, vedúci prevádzky:

bovej stránke.

čuje zásobovanie, respektíve expedíciu.”

stránkach – kvalita odborníkov, reaktivita na po-

sel. V súčasnosti zamestnáva cca 65 osôb.

riadenia projektov.

bente a na Slovensku v Trenčíne a okolí. Ako

cu s vedením obce a ko ko udí z nej u nich

robcov komponentov kategórie 1 a 2 pracujú

„V rámci spolupráce s obcou sme boli v osob-

"zlatého trojuholníka európskeho automo-

pre výber lokality bolo dopravné spojenie. Ako

účely, rozvíja svoje odborné znalosti poskyto-

„V Stankovciach je blízko na dia nicu, čo u ah-

bilových dielov kategórie 1 tým, že ponúka

nych strojov najmä pre automobilový priemy-

S2E je uznávaná pre svoju spo ahlivos

Pôsobí v dvoch lokalitách – vo Francúzsku v Ar-

vrhovanie a realizáciu strojov na špecifické

vaním služieb významným výrobcom automoprostriedky pre finalizáciu plastových dielov.

a schopnos riadi projekty ako celok. Poskytuje

pridanú hodnotu tým, že svojim klientom
ponúka riešenia "na k úč" v oblasti zvárania ul-

trazvukom, dierovania, finalizácie čalúnenia,

konštrukcie a vyhotovenia montážnych liniek,

Zameranie spoločnosti je v dizajne špeciál-

hlavný dodávate finalizačných zariadení pre výpredovšetkým v sektore plastov určených pre auto-

mobilový priemysel. Vaka ich 35 ročným

integrácie robotov... Transparentná právna

skúsenostiam

tívnym manažovaním vytvárajú dnes zo skupiny

niky 4.0 (automatizácia, priemyselná infor-

štruktúra a jasná stratégia v kombinácii s efek-

S2E významného partnera v Európe, ktorý je

schopný asistova svojím zákazníkom na medzi-

národnej úrovni (Európa, Turecko, Rusko,
Maroko, Brazília...). Spoločnos S2E s podporou
svojho nedocenite ného udského kapitálu (in-

terného a externého) odhodlane napĺňa svoje

ciele rastu, rentability a udržate nosti,” to sú

zvládajú

tradičné

techniky

a globálnej podpory,” uvádzajú na svojej weSpoločnos S2E si zakladá na týchto silných

žiadavky, neustále napredovanie v oblasti
výskumu a vývoja, schopnos a spo ahlivos

Zaujímalo nás ako sa pozerajú na spoluprá-

pracuje. Pán Jaroslav Martiš nám povedal:

nom kontakte zatia iba s pani Tanáčovou

a pani Pavlíkovou, spoluprácu hodnotím ve mi
pozitívne, ústretovo. Z obce máme zatia iba

(rezanie, zváranie a montáž) a moderné tech-

jedného zamestnanca, ktorý nastúpil už v našej

matika a interface). Sú pripravení ponúknu

behu tohto roka.”

svoje know-how v oblasti predprojektovej
prípravy, prototypov alebo špecifického vývoja.

„Naše partnerstvo so spoločnosou BRAN-

pôvodnej prevádzke v Kubrej. Uvidíme v prieSpoločnos S2E chce neustále napredova

a odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti.

Preto neustále h adá serióznych a motivo-

SON nám umožňuje by vždy o krok vpred v im-

vaných záujemcov a záujemkyne o pôsobenie

disponujeme prostriedkami vývoja, testovania

Vedenie spoločnosti S2E, Dušan Pevný

plementácii ultrazvukovej technológie. Taktiež

v jej štruktúrach.
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Spýtali sme sa
Samuel nám ochotne povedal: „Momentálne sa pripravujem na maturitné skúšky
(v čase uzávierky novín ich bude ma - veríme,
že úspešne – za sebou, pozn. redakcie) a na prijímacie skúšky na vysokú školu, takže som v máji vypustil nieko ko pretekov.”
Ďalej sme sa od neho dozvedeli, že 29. júna
2019 organizuje jeho materský klub TJ Sokol
Trenčianske Stankovce 3. kolo lukostreleckých
pretekov pod názvom West Cup pri chate
na Ostrom vrchu.
A aké sú jeho plány v rámci medzinárodných podujatí? Sám nám povedal: „Najbližšie
ma z ve kých podujatí čakajú Majstrovstvá Európy 2019 HDH IAA vo Varíne, ktoré poriada
Slovenská lukostrelecká asociácia v spolupráci
s LK Varín. Budú prvýkrát v histórii na Slovensku. Preteky budú prebieha v okolí chaty Fatranka vo Varíne v dňoch 18. 8. - 24. 8. 2019.”
Samuelovi prajeme ve a úspechov v športovej i osobnej rovine.
Redakčná rada

Sledovať úspechy mladého športovca a keď je k tomu ešte z našej obce, to

l ahodí našim očiam i ušiam. Hov or íme o Samuelovi Chrastinovi , úspešnom

lukostrelcovi (v 3D Archery). Nedalo nám, a tak sme sa ho spýtali, čo má nové
vo svojom športe, ale aj v osobnom živote, ako sa mu darí.

Skaut Rieger

Zaujalo nás

V našej obci pôsobi lo v minul osti veľa zaujímavý ch a nadaných ľudí , ktor í

časť svojho života spoji li s pôsobení m v nej a ovpl yvňovali živ oty obyvateľov
n aš i c h o b c í . J e d n ý m z t a k ý c h t o b o l aj G a b r i e l R i e g e r , j e d e n z p rv ý c h
trenčia ns kych sk autov .

Gabriel Valentín Rieger sa narodil 21. marca
1903 v Trenčíne, korene jeho rodiny však boli
z Kálnice. Počas gymnaziálnych štúdií vstúpil
do skautského oddielu vtedy ešte uhorskej
skautskej organizácie „Magyar cserkesz szovetség”. Bol to prvý skautský oddiel v Trenčíne.
V roku 1919 bol už Rieger členom obnoveného
1. odd. skautov v Trenčíne.
V roku 1923 založili v Trenčíne 52. Klub oldskautov. Pri vzniku mal oddiel 10 členov a Rieger bol jedným z nich. V roku 1924 bol už
vodcom oddielu a býval v Istebníku. Po skončení vojenskej služby absolvoval notársky
„náukobeh” v Bratislave, ukončený štátnou
skúškou. Ako notár pochodil rôzne miesta
Slovenska. To ho priviedlo k množstvu zaujímavých stretnutí a aktívne sa zúčastňoval po ovačiek, na ktorých sa zblížil s Vavrom Šrobárom.

Za svoje aktivity bol v priebehu Homolovho
puču (vojenský zásah česko-slovenských ozbrojených síl na území Slovenskej krajiny v noci
z 9. na 10. marca 1939) zatknutý a väznený
v Brne na Špilberku.
Potom pôsobil v Dolnom Kubíne, Hornej
Porube a od septembra 1942 bol vedúcim
notárom v Sedličnej. Počas pôsobenia v Sedličnej sa oženil.
Po skončení vojny pôsobil vo viacerých
funkciách a mestách do doby, kým ho v pädesiatych rokoch minulého storočia začali prenasledova ako verejného činite a minulej doby.
Bol zbavený zamestnania, pracoval ako
sústružník v strojárskej fabrike v Kubrej a aj
odtia bol „uvo nený”. Ťažko si nachádzal nové
zamestnanie. Zomrel 19. februára 1961.
Redakčná rada

Zdroj: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín febr. 1991-2013 – apríl 2015
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Historické postavy

Naša obec môže byť hrdá na množstvo významných osobností, ktoré sa

v nej narodili, pôsobili či žili. Je dobré pre pamäť všetkých pripomínať

históriu a aj ľudí, ktorí ju formovali či priamo ovplyvňovali dianie v obci, či

v rámci celého Slovenska. Jedným z takýchto osôb bol aj Michal Kišš. Básnik,

učiteľ, evanjelický kňaz a národný buditeľ, častokrát Stankovčanmi oslovo-

vaný „baťko” Kišš.

Michal Kišš sa narodil 5. decembra 1846
v Uhrovci. V rokoch 1860 – 61 študoval na gymnáziu v Modre, 1861 – 67 na evanjelickom lýceu
v Banskej Štiavnici. V období 1867 – 87 pôsobil
ako učite na evanjelickej udovej škole v Podlužanoch, 1887 – 1910 v Malých Stankovciach
v miestnej farnosti, od r. 1910 žil na penzii v Trenčíne. V našej obci dodnes žijú jeho príbuzní.
Literárne činný bol už od banskoštiavnických
štúdií, ke pod vplyvom poézie Jána Botta písal
post - romantickú, epigónsku občiansku lyriku,
ktorú neskôr uverejňoval spolu s krátkymi prózami
v periodikách Junoš, Sokol, Národný hlásnik, Slovenské poh ady a iných periodikách. Používal rôzne
pseudonymy – Bebravín, Lubský, Lužanský, Malý
Mišík, Miško Stankovský, Tarabovský, Uhroveský.

Po roku 1918 bol často frekventovaný ako
populárny prostonárodný básnik, jeho staršie
i novšie básne s tematikou boja za národnú slobodu vychádzali takmer vo všetkých periodikách a stali sa súčasou čítankovej literatúry.
Knižne debutoval až roku 1922 básnickou
zbierkou - Kytka citov srdca slovenského
(1922), alšie verše vyšli vo výberoch - Kišš
mládeži (1924) a Výber z básní Michala
Kišša (1926). Venoval sa aj publicistike, uverejňoval spomienkové články na významné
udalosti, najmä však na osobnosti slovenského
národného a literárneho života. V rukopise
po ňom zostali rozpracované diela Kaktusové
kvety a Rozpomienka na pekné dni
v Banskej Štiavnici.

Stankovské béčko postúpilo

Michal Kišš zomrel 3. marca 1927 v Trenčíne,
pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Trenčíne na Hornom Šianci.
Štefan Šmatlák

Všimli sme si

Futbal is ti O ŠK Tr enči anske S tank ov ce „ B” zaži l i vo sv ojej krá tk ej his tóri i dr uhý p ostup, tentokr át d o VI. li gy (Maj-

s tr ov stvá ok resu). Ten spečatil i v ýra zným ví ťazstvom 9:1 na pôd e B obota. H oci na čele mal i sp oločne s Dubodi elom
r o v n a k ý p o č e t b o d o v 6 6 , v i c h p r o s p e ch h o v o r i l a l e p š i a b i l a n c i a v z á j o m n ý c h z á p a s o v .

V celkovom súčte v 28 stretnutiach vyhrali
až 21-krát, tri razy sa duel skončil nerozhodne
a štyrikrát schádzali z ihriska ako porazené
mužstvo. V súaži strelili najviac gólov zo všetkých tímov – 120 a mali druhú najlepšiu obranu
s 32 inkasovanými gólmi.
Strelecky sa najviac darilo Lukášovi Breznickému. Ten sa v zime vrátil z Ve kých Bieroviec/
Opatoviec a počas jarnej časti strelil 20 gólov.
Odvetná čas vyšla našim chlapcom nad očakávania. V 14 stretnutiach stratili body iba je-

diný raz, ke remizovali na pôde Dolnej Súče
(1:1), a tak im ani sedembodová strata z jesene
nezahatala cestu za titulom.

„Jarná čas nám vyšla. Takto nejako som si
ju predstavoval, hoci môj tajný sen bol, aby
sme vyhrali všetky stretnutia. Ve ké šance sa
nám po prvej časti sezóny nedávali,” povedal
po záverečnom stretnutí ročníka tréner Michal
Hrbas.
Ten výrazné zmeny v kádri neočakáva. Bol
by rád, aby všetci hráči zostali a spoločne bo-

jovali v najvyššej oblastnej súaži o čo najlepšie
umiestnenie.
„Už sa nám ozvali niektoré kluby z okolia.
Boli radi, že sme z tria adeptov na prvé miesto
postúpili práve my. Tešíme sa najmä na derby
s Ve kými Bierovcami/Opatovcami alebo Melčicami-Lieskovým. Skúsenosti s mužstvami zo šiestej ligy máme. Verím, že pre nás bude reálne
pohybova sa v strede tabu ky,” doplnil Hrbas.
Trenčíne na Hornom Šianci.
Martin Jurčo
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Každý rok opakovane končí je dna generácia chlapcov v žiackych
kategóriách futbalového života. Chlapci, ktorí obetovali svoj voľný čas
a našli záľubu v tomto športe, prešli všetkými žiackymi kategóriami.
Od prípravky až po starších žiakov. Aj tento rok bolo tomu tak. Podujatie sa uskutočnilo 14. júna 2019.

Chlapci sa stretli na ihrisku v Rozvadzoch a vyzvali do súboja svojich otcov. Na výsledku možno
až tak nezáležalo, zvyčajne sa celky rozišli zmierlivo po remízach. Aj ke tomu tak tentokrát nebolo

a otcovia chlapcov porazili. No rados a zápolenie
na ihrisku bolo vidno na každom pohybe. Rešpekt,
uznanie a pochvala patrí všetkým, čo podujatie zorganizovali či sa ho v tej ve kej pá ave aktívne zúčastnili.

Slovensko Gasshuku 2019

Ján Vaško - najlepší strelec IV. ligy
Nová postava v drese štvrtoligového OŠK Ján Vaško vyhral korunu kráľa
strelcov v IV. lige Severozápad. Rozhodlo o tom až posledné kolo. Stankovčania na domácej pôde rozstrieľali Boleráz 5:1. Vaško strelil hetrik, ktorý potreboval na to, aby sa osamostatnil na čele kanonierov. O jediný presný zásah
zdolal Štefana Kučeru z Partizánskeho.

Na skvelý nástrel 29 gólov mu stačilo o takmer 400 minút čistého hracieho času menej
ako mal na svojom konte Kučera. Po prvom zápase sa totiž nešastne zranil a so zlomenou
rukou chýbal v zostave trénera Romana
Pevného v nasledujúcich šiestich majstrovských
stretnutiach.
„Popravde, chcel som ich streli tridsa. To
bola moja méta. Mohol som sa presadi aj
viackrát. Mal som na to šance, no niekedy mi
chýbala väčšia koncentrácia v zakončení,

inokedy zas energia. V konečnom dôsledku som
však spokojný. Ďakujem celému mužstvu, ktoré
mi k tomu dopomohlo. Bez nich by som to nedokázal,” povedal 27-ročný zakončovate .
Vaško do OŠK prišiel z Dubnice nad Váhom,
kde okúsil druhú a tretiu ligu. Rodák z Novej
Dubnice zamieril do Trenčianskych Stankoviec
pred začiatkom nedávno skončenej sezóny.
Vzdal sa statusu profesionálneho futbalistu
a športu sa venuje už len popri práci.
Martin Jurčo

Chválime
Tento ročník končí vo vekovej kategórii
starších žiakov 5 chlapcov a tí, už od júla, budú
svoje zručnosti dokazova v dorasteneckom
mužstve. No za snahu, výsledky a reprezentáciu
klubu a obce im patrí vaka.
Menovite končia v žiackej kategórii títo
chlapci: Jakub Polhorský, Patrik Mojžiš, Michal
Szabo, Denis Pazdera a Vratislav Sliva. Všetci
majú predpoklady alej futbalovo rás. Možno
bude treba zapracova na športovom sebavedomí, lebo toho, čo prislúcha ich veku a nimi
teraz lomcuje, majú habadej. Dôležité však je,
že základy majú a teraz by ich mali ukáza vo
vyššej vekovej kategórii.
Poakovanie patrí všetkým trénerom, vedúcim
a rodičom. A ostatným chlapcom, ktorí pod a veku
pokračujú v súaži za starších žiakov, prajeme ve a
úspechov, sebazaprenia vo chví ach, ke sa nedarí,
víazstvá na hracom poli a úsmevy po dobre
odohratých zápasoch.
Dušan Pevný

Bleskovka
II. ročník seminára „karate Do” sme presunuli tento rok na prvý májový víkend. Naše
pozvanie prijali sensei Paul Nolan 8. dan, sensei
Peter Galer 8. dan a sensei Nicola Harris 3. dan
z Liverpoolu. Akcia bola nízko nákladová a určená len pre domácich cvičencov. Deti mali
každý deň 2-hodinové tréningy, na ktorých sa
im venoval vždy jeden zo senseiov.
Začali sme s plánovaním výmenných
tréningových pobytov pre deti z našej ZŠ v spolupráci s pani riadite kou Mgr. Gabrielou Trnavskou a anglickými demi.
Tréningy pre starších a pokročilých cvičencov boli rozdelené pod a technických stupňov.
Desa hodín aktívneho cvičenia posunulo naše
hranice „karate Do” opä alej.
Karol Krejči

Príklady
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Mladé talenty

Pred rokom ani netušil, že začne s atletikou. Hrával basketbal, ktorý však

už v Trenčíne zanikol a podľa vlastných slov mal obrovské šťastie, že natrafil
na trénera atlétov Suletyho zo Slávie Trenčín, kde našiel výbornú partiu ľudí.

O kom hovoríme? O Máriovi Kad ákov i, čerstvom dorasteneck om majstr ov i
Slovenska v desaťboji. Rodák zo Sedličnej, šesťnásťročný študent, brat nášho
mládežníckeho reprezentanta vo futbale Jakuba Kadáka.

Keže s atletikou začínal pomerne neskoro,
chcel s ním tréner Sulety vyskúša všetky disciplíny, aby videl, v čom je dobrý. Zistil, že má
potenciál vo viac než len jednej disciplíne,
a preto sa ho snažil navies trénova desaboj.
A Mário získal na svojich prvých vážnych
pretekoch, ktoré sa konali koncom mája na atletickom štadióne v Trnave, titul majster Slovenska medzi dorastencami. Rozhodli sme sa mu
položi zopár otázok:
Mário, aká bola účasť atlétov priamo
na majstrovstvách, čo si musel splniť, aby
si sa na ne kvalifikoval?
„Účas na majstrovstvách bola ve ká, aj
kvôli ved ajším disciplínam, ktoré sa diali počas
prvého dňa a bežne sa v nich nesúaží. Napríklad sa bežalo 150 m šprint, kde sa zúčastnil
aj Ján Volko. Desaboj má špecifikum v tom,
že pretekov nebýva ve a kvôli náročnosti, preto
sa ažko plnia rôzne limity (aj medzinárodné).
Preto sa medzi tým chcem zameriava na jednotlivé disciplíny. Preteky mám teraz každý
víkend, čiže budem ma ve a príležitostí
na zlepšenie.”
Samotná súťaž trvala 2 dni – každý
deň po 5 disciplín? Nie je to veľa v rámci
dvoch dní?

„Desaboj je proste rozložený takto, do
dvoch dní po 5 disciplín. V prvom dni sú okrem
mojej „krá ovskej“ disciplíny, skoku do výšky aj
alšie moje silné disciplíny, a preto v prvom dni

najviac bodujem. V každej musíte poda svoj
najlepší výkon, a preto je potrebná fyzická zdatnos a vytrvalos.”
Je každá disciplína bodovaná rovnako,
myslím tým maximálny počet bodov a podobne? Popíš našim čitateom v čom
spočíva bodovanie, sú tam nejaké špecifiká, ktorými sa odlišuje napríklad trojboj
od desaboja?
„Každá disciplína je bodovaná úmerne pod a
výkonu, preto musím v mojich silných disciplínach získa čo najviac a v slabších strati čo najmenej oproti súperom. Každý pretekár má inú
svoju dominantnú disciplínu.“
Uviedol si, že tvojou najobľúbenejšou
disciplínou je skok do výšky, nás by zaujímalo, ktorá je tou najmenej obľúbenou?
„V desaboji nie je disciplína, ktorú by som
nemal rád. Každá je v niečom zaujímavá. Najradšej mám, samozrejme, výšku, v ktorej sa mi
darí. Aktuálne mám osobný rekord 195 cm. No
viem, že musím stále čo dobieha.”
Športuješ popri škole. Akú navštevuješ? Zvládaš skĺbiť štúdium a tréning?
„Ešte pred atletikou som sa dostal na SPŠ
Stavebnú v Trenčíne, na ktorej študujem obor architektúra. Úprimne, táto škola je naozaj
náročná, pokia chcete popri štúdiu aj aktívne
športova. Keže ma baví aj architektúra
i atletika, tak sa to dá zvládnu, aj ke je to
dos ažké.”

Ako sa k tomu stavajú tvoji rodičia?
„Moji rodičia sú pre mňa obrovskou podporou, sledujú každý môj úspech aj neúspech
a vždy sa mi snažia pomôc. Bez nich by to bolo
takmer nemožné.”
Ako ťa vnímajú spolužiaci a tvoje okolie po tomto úspechu? Zmenilo sa niečo?
„Samozrejme, že každému dobre padne
pochvala a gratulácia, za čo som vačný a dáva
mi to motiváciu posúva sa alej. No som iba
na začiatku a viem, že je toho ešte ve a,
na čom sa zlepši.”
Mário sa aktuálne pripravuje na juniorské
Majstrovstvá Slovenska v Košiciach, kde by si
chcel zlepši osobný rekord v skoku do výšky
na 200 cm. Tak mu držíme palce.
Tomáš Sliva
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Nastalo obdobie le tných fest ivalov a koncertov. A mláde žníci zo

Stankoviec boli v minulo sti vždy organizátorom ne jakého po dujatia,

ktoré poznamenalo okolie a dodnes sa na tieto akcie spomína, prípadne
majú nepriamych pokračovateľov v dnešnej dobe.
Tak sme v dobách minulých (dobách socializmu) pripravili a zorganizovali trojkoncert
významných hudobných skupín. Považie zastupovala populárna Hoja Ďuna v zložení
Vlado Hrnko, Jožo Hajšo, Vilo Tarabus. Slovenskú scénu Tublatanka v tradičnej zostave Mao
Ďurinda, Pa o Horváth, Ďuro Černý. Českú
scénu zasa legendárny Citron, ktorý v tom čase
patril k absolútnej českej, ale aj stredoeurópskej špičke rockového žánru a hral v zložení
Standa Hranický, Radim Pařízek, Vašek Vlasák,
Jindro Kvita, Jarda Bartoň.
Ako to už býva, výborná pohoda a dobrá
nálada sa aj po koncerte preniesla do zákulisných sedení a končilo sa niekde nad ránom
a v nejakom podniku. Chalani z Hoja Ďundi a Tublatanky sa rozutekali po Slovensku a chalani
z Citronu spali v kempe na Zelenej vode.
V sobotu, niekedy po jednej hodine popoludní, ešte oddychujúceho po náročnej noci, ma
preberá môj tato: „Vstávaj, vo ajaké auto tu

pred nás zastavilo, ostravské značky má...!” Čo
by ma tu kto z Ostravy h adal... Nedošlo mi
hne, kto to môže by. „Počúvaj, však to sú nejakí hašišáci, koho nám to tu vedieš! Čo nemajú
na holičov...?”, tatko hromžil a ani najmenej
netúžil po zoznámení sa s nimi.
Pozriem z okna a pred našim domom, české
„máničky”, pruhované metalové gate, tričká,
rockerky... Do „prkínka”, ve to je Citron. Klátiaci sa Vašek Vlasák, za ním večne usmiaty
Jarda Bartoň, a alší, a alší. „Ahoj, Dušane,
co ty ještě vyspáváš ...?!”, veselo s valašským
prízvukom „mluví” Vlasák. „Čaute, chlapi, no
pote alej!!!”, vyhŕklo zo mňa a nepýtajúc sa
otca som ich pozval k nám do domu.
Čakal som na reakciu tatu, no ke zbadal
prívetivých chalanov, dal sa s nimi do reči.
Onedlho bola na stole f aška slivovice, po chvíli
druhá a čas neúprosne utekal. Chalani z Citronu
mali večer koncert v Púchove, no ešte okolo
štvrtej popoludní boli u nás. No môj tatko a cha-

Príbehy pre všedné dni

lani z Ostravy boli zrazu kamaráti a každým pohárikom kamarátskejší. Videl som na kapelníkovi Radimovi Pařízkovi, že už chce kolegov
zobra preč, no márna snaha.
Nadišiel však čas a stav, v akom sa
nachádzali muzikanti, bol zjavne iný ako triezvy.
Basák Vašek Vlasák sa zhmotnil v statický stojan, gitarista Jindro už plietol dve na tri „ogarským” prízvukom a spevák Standa, slová ešte
nenašiel, rovnako ako hlas. Čo teraz?
Radim dostal nápad. „Poj, dáme Vaška
do vany a celého ho slejeme studenou vodou,
snad jse procitne...!?” A tak sme ho traja odniesli
do kúpe ne, postavili do vane, predtým vyzliekli
a celého prebrali studenou sprchou. Ako tak prebratého naložili do auta. A Citron, hybaj do Púchova. To ešte tato dal f ašku na rozlúčenie.
O rok sme robili koncert znovu. Až tam som
sa dozvedel, že Vašek koncert zvládol, priviazali
ho o bedňu „reprákov”, naladili basu... a dohral.
Spolu sme zaspomínali na tie časy a dodnes
mám v Ostrave partiu priate ov (aj ke Kvita
a Hranický už nie sú medzi nami), s ktorými
som nielen ja, ale aj partia Stankovčanov zažila
nejeden nevšedný zážitok. Steny klubu Nestor
by vedeli spomína...
Dušan Pevný
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