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Kdeže sú to tie Stankovce?
01/2020

hlas.stankovce@gmail.com

Musíme sa tam ísť pozrieť. Tak takto som začínal svoj prvý príspevok do novín, do prvého čísla Hlasu v októbri 2014.

Bolo to po prvom vystúpení FS Rozvadžan na Večeri autentického folklóru v Bratislave, kde sa mimoriadnym spôsobom

prezentovali aj folklórny súbor, aj obec Trenčianske Stankovce. Odvtedy už uplynulo päť rokov a pred koncom roku 2019

sme si pripomenuli toto malé výročie. Čo sa vlastne za tú dobu zmenilo?

Prečo vlastne robíme nejaké noviny a „zabíjame” svoj drahý čas trápením sa nad článkami? Odpove je čiastočne v nadpise. Chceme da vedie , kde sú tie Stankovce, čo sa
tam deje, a akí udia tam žijú. Chceme zachova svedectvo našej doby, aké máme názory na svet a na našu spoločnos . Chceme
objavi niečo z našej histórie, kultúry, priblíži
čitate om spôsob života v našej obci nás aj
našich rodičov a prarodičov. Chceme zachova
spomienku a pripomenú si našich významných rodákov a osobností z našej obce.
Dnešná doba je strašne rýchla. Mnohokrát
už nečítame ani celé články, ale len titulky
alebo len začiatky článkov. Tvárime sa, že
všetkému rozumieme, a že zajtra je alší
nový deň a budú nové titulky. Že to budú titulky, len aby upútali našu pozornos , nám
ve mi neprekáža, ve my všetko vieme a žiadne múdrosti nepotrebujeme. A ke niečo potrebujeme, tak je tu predsa vševediaci
GOOGLE a po pár klikoch máme problém
vyriešený. Dá sa toto prekona , a prečo je to
vlastne zlé?
Nepotrebujeme sa vráti do reality? Vypoču si názor ostatných, zamyslie sa nad ním
a ak sme s tým stotožnení, tak sa pod a neho

zariadi ? Staré národy mali vždy svoju radu
starších, ktorú rešpektovali, a ktorá rozhodovala o ich alšom osude. U nás na Slovensku je to ale inak. Čo bolo staré a nevyhovuje
dnešnej dobe, tak to treba zbúra a zniči .
Nevadí, že sa zničia aj veci, ktoré boli dobré
a prinášali úspech. Nevadí nám, že svet nám
ušiel dopredu a my sa s údivom pozeráme,
že čo to ten svet robí? Robí presne tie isté veci,
ktoré u nás fungovali pred 30-timi rokmi a my
to od neho kupujeme spä za ve ké peniaze.
Chýba nám kontinuita. Je jasné, že si nemôžeme pýta od našich starších spoluobčanov rady o najnovších trendoch vo výpočtovej technike. Ani o novinkách vo video a audio
technike. Ale vždy sa môžeme spýta na me-

dzi udské vz ahy a na to, akým spôsobom
spolunažíva a tam už dostaneme dostatočné
odpovede. Potvrdia nám len to, čo nám vždy
hovorili oni alebo naši rodičia alebo učitelia.
Najdôležitejšie je zachova si dobré mravy
a vz ahy. Po novom - preukáza rešpekt jeden
druhému. Zmenili sa domy aj budovy, udia
trocha zostarli a spolužitie sa tiež zmenilo. Čo
chýba? Neprináleží mi právo hodnoti , ale
mám pocit, že udia dnes tak nedržia spolu
ako kedysi. Možno chýbajú lepšie susedské
vz ahy, možno nejaký štamperlík, ale možno
aj nejaká menšia povodeň alebo iné neš astie,
pri ktorom sa ukáže, akí sme udia. Možno
chýba záujem o veci verejné. Ve na všetko
máme predsa udí, za všetko platíme, tak
nech sa starajú! My predsa vieme, čo majú tí
druhí robi , tak nech si to robia a nám nech
dajú pokoj. Máme predsa dos svojich starostí.
Tak prečo to aj my v Hlase nezabalíme?
Budeme ma pokoj, viacej času pre seba a svoje rodiny. Prečo prispieva do nášho časopisu
stále viac a viac prispievate ov? Možno je to
tým, že v našej obci ešte žijú udia, ktorým
záleží na tom, aby sa o príbehy z našej obce
podelili s ostatnými. Možno ich tešia mimoriadne ohlasy na tieto noviny od bývalých rodákov,
spolužiakov alebo učite ov. Alebo možno sa
z niektorých stanú aj novinári.
A možno je im sympatická snaha týchto
bláznov, ktorí sú presvedčení, že v Stankovciach
je možné všetko. Ve ke tu dotiahli Elán,
Kopeckého, Markoviča, Haberu, Gaba Zelenaya
a ktovie koho ešte, tak prečo by tu nemohli fungova aj nejaké dobré noviny?
Vendelín Sedláček
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...takto sa prihovárali deti z DFS Lampášik
vo vianočnom období všetkým uom dobrej
vôle. Bezprostredným detským vystupovaním,
srdečným i ke občas nesmelým úsmevom
rozdávali rados v Domove sociálnych služieb
v Novom Meste nad Váhom. Nejednému obyvate ovi domova sa zaleskli slzy v očiach, niektorí si i zanôtili vianočné koledy a všetci boli
potešení detským vystúpením. Bolo to v predvianočnom čase – 11. decembra 2019, kedy
srdcia udí boli viac naplnené láskou človeka

k človeku a potrebou vzájomnej prítomnosti.
Nasledujúce vystúpenie sa konalo 15. decembra 2019 v Spoločenskom dome v našej
obci počas Vianočného koncertu. Hoci deti,
ktorých bolo naozaj dos , nemali celé javisko
pre seba, celé vianočné koledovanie zvládli
ve mi dobre. Výborní speváci i koledníci, mladší
i starší, spravili rados nielen sebe, ale i svojim
blízkym a všetkým zúčastneným divákom.
V evanjelickom chráme dňa 22. decembra
2019 pred službami Božími sme sa všetkým prí-

tomným prihovorili, zaspievali, zavinšovali a deom sa dostalo zaslúženého potlesku. Ve mi
pekne im poakovala i pani farárka Mgr. Jarmila
Petrulová s manželom. I pre deti to bolo hodnotné ocenenie ich snaženia.
Na sviatok Božieho narodenia – 25. decembra 2019 v popoludňajšom vianočnom čase
sme sa zišli v katolíckom kostole v Trenč.
Stankovciach. Spoločne s FS Rozvadžan v hodinovom pásme zvykov, tradícií a vianočných
kolied vystupovali i deti z DFS Lampášik. Pred
zaplneným kostolom sa de om i dospelým
účinkujúcim podarilo rozcíti všetkých prítomných. Z nejedného oka vypadli slzy radosti
a š astia, dojatia z nádhernej atmosféry, ktorá
sa im zračila v tvárach.
Všetkým folkloristom sa po skončení vystúpenia poakoval správca farnosti Mgr. Viliam
Chrastina.
Tak teda – za všetkých vystupujúcich vám
všetkým:

Vinšujeme v roku novom
teplé slnko nad domovom,
milý úsmev s dobrým slovom,
zdravia, š astia akurát,
aby vás mal každý rád!
Deti z DFS Lampášik a ich vedúce
T. Kadáková, A. Letková, Z. Červeňanová

FS Rozvadžan vo sviatočnom čase
Vianočné sviatky sú pre každého čarovným obdobím. Sú to predsa tie naj-

krajšie sviatky roku. Sú spojené s množstvom tradícií. S cieľom priblížiť tieto

tradície pripravil FS Rozvadžan nové vianočné pásmo.

Chválime

Počas zlatej nedele sme mali možnos

prispie do programu na Mierovom námestí
v Trenčíne. Vinšami a koledami z našej obce
sme sa pridali k folklórnym súborom Kornička,
Škrupinka, Kubra a Melenčár. V závere programu sa všetci folkloristi zhromaždili na javisku
a spoločne zaspievali koledu „Nesiem Vám novinu”. Čarovným okamihom bolo, ke sa pridalo
celé námestie.
25. decembra 2019, v Prvý sviatok vianočný malo premiéru v katolíckom programe vianočné pásmo „Prišli ku Vám koledníci”. Tento
program bol úžasným spojením dospelého FS
Rozvadžan a detského FS Lampášik. Na úvod
sme predstavili predvianočný „dieviatnik”. Je to
devä dňová pobožnos deviatich rodín, ktoré sa
spoločne pripravujú na oslávenie Ježišovho narodenia. Prišli aj koledníci s vinšami, ktorí
všetkým prítomným priali tie najkrajšie veci.
Nechýbala ani ukážka štedrej večere. Fantastický výkon detičiek v detskom programe
vyčaril úsmev v každom z nás. Svojimi krásnymi hlasmi nás potešili v spoločnej piesni aj
Helenka Gabrišová a Janka Bočáková.
Záverom sa kostolom niesla pieseň „Tichá
noc, svätá noc”, ktorá umocnila v každom z
nás vianočnú atmosféru.

Zuzana Bučková
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Aktivity

Aj tento rok sme sa v hojnom počte zišli, aby sme na ihrisku odohrali tradičný vianočný futbalový zápas. Vzhľadom

na fakt, že drvivá väčšina z nás už patrí do skupiny „ženatých”, nemohli sme aplikovať zaužívaný kľúč - ženatí/slo-

bodní, a tak prišiel na rad - mladí/starí. V tomto prípade sme mali problém určiť hraničnú vekovú hranicu, ktorá
nakoniec bola 35 rokov. Pani zima nám priala, keďže po snehu ani stopy, dokonca nám aj slniečko svietilo.

Zápas prebiehal vo vysokom tempe, vede-

nie sa striedalo z jednej strany na druhú, no po

konečnom hvizde sa radovali „starí”, ktorí

zví azili o 1 gól. Dôležitejšie než ví azstvo bol
však zápas samotný, a to, že sme sa stretli

v dobrej nálade a pobehali si na čerstvom
vzduchu.

Po zápase sme posedeli v šatni a podeba-

tovali, čo nové. Nechýbalo ani občerstvenie
a malý prípitok.

Tešíme sa už teraz na alší zápas o rok!

Stretnutie v parku Jána Lipského

Matúš Beňovič

Zaujalo nás

Tak, ako aj po minulé roky, keď nastal čas vianočný, stretli sme sa v Lipského

parku pod lipami. Tentokrát to bolo však trošku iné, a to vďaka nepriaznivému

počasiu.

Ráno musel zasadnú krízový organizačný

štáb a dohodnú , či to má vôbec zmysel, ke

Už tradične nám „kolečko” okolo parku

urobili kamaráti policajti a „blikačkami” so si-

nemôžeme začatú tradíciu poruši . Zabezpečili

rénou pozdravili naše podujatie, z čoho mali

robil problémy. Pri poryvoch musela väčšina

stálice tohto podujatia, no privítali sme aj

nám počasie nepraje. Povedali sme si, že

sme stan, čo bol síce dobrý nápad, ale vietor

zúčastnených stan prichytáva rukami... O zá-

bavu bolo postarané, ke zafúkal silnejší vie-

tor... To sa kričalo - „autobuuus” a všetci už

vedeli, že treba drža plachtu stanu.

najväčšiu rados deti.

Na koniec všetko dobre dopadlo, stretli sa

nové tváre, za čo všetkým akujeme!

Dúfam, že o rok sa vidíme znovu, a zase

aspoň o jedného viac.

Pavol Kurtiš

Zimný nohejbalový turnaj

Všimli sme si

Po úspešnom letnom nohejbalovom turnaji sme sa začali pohrávať s myšlienkou usporiadať niečo podobné aj v zime.

Dátum padol na 4. januára 2020 a miesto konania telocvičňa základnej školy. Keby nebolo chorôb, už aj tak bohatá účasť

(24 hráčov) mohla byť ešte vyššia. Na rozdiel od letného turnaja sa hralo v trojiciach a nie vo dvojiciach, kvôli rýchlejšiemu priebehu.

Súboje sa zvádzali najskôr v skupinovej fáze

a následne v play-off. Tretie miesto získalo muž-

stvo „Belovec” – P. Bogár, M. Kurtiš a P. ahký.

Na druhom mieste skončili „Rybári” – J. Šabík,

J. Surovský a M. Janíček. Celkovými ví azmi sa

tak, ako aj cez leto, stali naši ochrancovia zá-

kona „Žandári” – J. Zverbík, R. Ďuriš a J. Berko.
Po celú dobu sa o nás staral M. Tanáč, za čo

mu touto cestou úprimne akujeme. Po skon-

čení turnaja sme sa presunuli do miestneho pohostinstva, kde na nás čakali už perfektne
upečené kolená (akujeme p. ahkému, že
nám ich pripravil), na ktorých sme si pochutili.

Tomáš Sliva, Pavol Kurtiš
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Určite si mnohí z vás, vážení čitatelia, viete spomenúť na totalitné obdobie rokov sedemdesiatych a osemdesiatych.

V tej dobe vládla pevnou rukou komunistická moc s jej vyhranenou diktatúrou jedinej politickej strany, Komunistickej

strany, pod propagandistickým vedením neomylného a podľa komunistov vo svete jediného pokrokového myslenia

v duchu marxizmu-leninizmu, voči ktorému nebola alternatíva, a ak aj niekto zdieľal iný názor, tak riskoval doslova kriminálny lynč. Pre každý prípad sme tu mali prítomnú vyzbrojenú sovietsku armádu.

V tej dobe som sa pripravoval na maturitu
a ako jeden z povinných gymnaziálnych maturitných predmetov bola Občianska náuka – teda
vyučovací predmet, ktorý zabezpečoval komunistickému režimu ideologickú masáž každému
študentovi. Krátko pred maturitou som bol (ako
každý) na pohovore s profesorom o tom, ako
som pripravený a hlavne či ideologicky „správne”, marxisticko-komunisticky. Keže od polovice osemdesiatych rokov sa už začala prejavova „glasnos ” alebo „perestrojka”, dovolil
som si profesora spýta na toto: „Je v spoločnosti nutná diktatúra proletariátu?” Takto sa v tej
dobe oficiálne nazývala komunistická diktatúra.
Profesor ma okamžite zahriakol a doslova
povedal: „Budem sa s tebou bavi o čomko vek,
ale o vedúcom postavení proletariátu pod vedením komunistickej strany a jedinej správnej
ideológii marxizmu-leninizmu sa s nikým bavi
nebudem!!!” Jednoducho povedané, INÉ NÁZORY AKO VÝLUČNÁ PODPORA-ODDANOSŤ
KOMUNIZMU SÚ NEAKCEPTOVATENÉ a dodám, že v tej dobe aj trestné.
Povedzme si, aká je doba teraz. Vakabohu
už tu nevládne diktatúra jednej strany. Je tu sloboda názorov, ktorú sme získali Nežnou revolúciou, a toto si nesmierne vážim a mal by si to váži každý. Sloboda vyjadrenia názoru znamená
a v slušnej spoločnosti sa očakáva, že ak niekto
má nejaký názor, môže ho slobodne prejavi a ktoko vek ho môže vypoču . No je tomu naozaj tak?
Aktuálne vládne Slovenskom jeden fenomén,
a to je popularizácia jedného ideologického
smeru, ktorým je LIBERALIZMUS. V princípe nič

proti tomu, ve stále sa spolieham na pluralitu
názorov, avšak povedzme si úprimne, nako ko
pluralita názorov na Slovensku funguje? Stalo
sa ve kou módou nálepkovanie nálepkou „SOM

ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO”, čo je ve mi sympatické gesto charakterizujúce túžbu vyrieši korupčné, súdne a iné nespravodlivosti, ktoré
na Slovensku nastali a hlavne, čo je aj v texte
nálepky, dosiahnu slušné pomery na Slovensku. V drvivej väčšine, hlavne u verejne
známych osobností, sa takto nálepkujú osoby,
médiá, inklinujúce práve k liberalizmu.
Za posledných nieko ko mesiacov sme prešli
ve kými turbulenciami na demonštráciách,
odstúpeniach politikov alebo emočne vyhrotených prezidentských vo bách. Strašia nás
ekologické a iné hrozby, migračné napätie at.
Bežní udia, ale aj politicky alebo verejne aktívne osobnosti a médiá vyjadrujú svoje názory,
ktoré ale spôsobujú selektívne posudzovanie.
Uvediem pár príkladov: ak niekto vyjadrí názor,
že nesúhlasí s riešením migrácie a rozdelením
kvót a radšej by riešil problematiku migrácie
v mieste pôvodu migrantov, tak je považovaný
za „xenofóba”. Ak niekomu vadia cudzie vojská
na Slovensku – tak je nálepkovaný za „rusofila”.
Ak niekoho ob ažujú „gay-lesbo pride” pochody
alebo nepovažuje za správnu adopciu detí LGBT
párom – tak sa správa diskriminačne. Ak je
niekto hrdý Slovák a je hrdý na svoj slovenský
pôvod, slovenskú kultúru, tak sa onálepkuje
za „nacionalistu”. Ak nedôveruje novovzniknutým politickým stranám (liberálnym...) - je onálepkovaný za „ficofila”... Napriek tomu, že každý

uvedený názor môže ma reálnu racionálnu
podstatu, o ktorej sa dá vecne diskutova .
Toto nálepkovanie mi hrozivo pripomína totalitné obdobie, o ktorom som písal na začiatku,
pretože podobne ako za totality, sa aj dnes
stáva populárne presadzovanie len jednej
pravdy a slobodné vyslovenie vecnej kritiky
toho, čo nám médiá jednostranne podsúvajú už
prestáva by až tak slobodné. Vtieravá popularizácia liberalizmu sa pomaly stáva takmer diktatúrou a pri vyslovení svojho názoru, ktorý
ak nie je v zhode s „mainstreamovou masážou”,
môžete by v lepšom prípade „onálepkovaný”.
Žia , zachádza to tak aleko, že to už začína
narušova udské vz ahy, pretože tento trend
„nálepkovania” sa stal ve mi lacným spôsobom
ako by moderný. Jednoducho, ak nie si liberál,
tak si „neslušný” a „nejdeš s dobou” podobne
ako za komunistickej totality – ak nie si komunista, nemáš nárok na nič... a tak sledujem, ako
sa nám pomaly vracia obdobie, kedy sa človek
obával poveda svoj názor a pomaly sa príjemnou sánkovačkou posúvame do totality. Žia ,
generácia liberálov si toto obdobie nepamätá.
Ja osobne uznávam konzervatívne hodnoty,
vyslovene ma ob ažuje obscénne predvádzanie
sa na PRIDE pochodoch, kde akoby nikomu
nevadilo, že je to za bieleho dňa a vidia to aj
malé deti. Tiež som hrdý Slovák, som hrdý na slovenskú kultúru, a napriek tomu sa necítim by
neslušný Slovák.
Preto som presvedčený, že každý občan Slovenska má právo „BYŤ ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO”.
Gabriel Kadák
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Niekto by ho mohol považovať za extrémizmus, aj keď mne je to jedno,

Môj názor

a možno sa to nebude niekomu páčiť. Ale na tému inak orientovaných ľudí
(LGBT) alebo „PRIDE” pochodov mám svoj názor. Ak si nebol na „PRIDE” alebo

nesúcítiš s ním, tak si automaticky otitulovaný ako „homofób”.

No vo svete je ve a udí, ktorí sú nespokojní, cítia sa utláčaní a nie sú adaptovaní v spoločnosti. Tí udia pracujú, častokrát v hrozných
podmienkach, za mizivý plat „na jeden rožok”.
Tí udia však mlčia. Boja sa a majú strach aj o to
málo, čo majú. Pracujú bez prestania na „európske” zadky, aj na naše, na „luxusné” handry,
na najnovšie technológie.
Nie som na vlne amerických noviniek. Tobôž
nie, že potom všetci „bum”, Amerika... Tam sa
udia strednej a vysokej vrstvy napchávajú
Mc Donaldom či inými „poživinami”. Tak sa
nečudujem, že po prejedení množstva chutných
„chemických” látok si povedia: „A dos ! Nájdime si chybu v systéme, však mame to ko vo nosti,
že sa zbláznime od nudy. Chcelo by to niečo, čo
je šialené?! Vymyslíme pochody, kde sa môžeme predvies a prezliec za niečo, na čo ostatní

udia budú pozera s nechu ou. Ale my si to
budeme užíva a budeme uom ukazova , ako
moc sú zakomplexovaní...!”
Pár rokov predtým. udia si vo ne kráčali
po uliciach, aj mladý pár dvoch chalanov sa
spontánne držal za ruky. Niektorí udia si ich
všimli a pozerali na nich viac, iným to bolo
jedno. Sme tolerantný národ. Väčšina áno, kto
si myslí opak, prosím, navštívte niektorú z arabských zemí. A tu sa presúvame k súčasnosti.
udia milujúci rovnaké pohlavie majú vlastný
„merch” (reklamnú propagandu), vlastnú komunitu (LGBT), vlastné „emotikony” (symboly).
Mám pocit, že chcú silou mocou u udí rozpúta
hnev, ve doteraz žili slobodne. No chcú sa dosta do popredia a silou mocou da pocíti
jedinečnos , s ktorou sa narodili. Ale to sa
každý z nás....

Žiaci v malostankovskej škole

Chcú ve a, no dávajú málo. Nie sú skromní,
ale zbláznení do „noviniek”. Sú sebeckí, premotivovaní bi sa za svoje práva a neh adia
na udí, ktorí trebárs spia na uliciach, neh adia
na starých udí a dôchodcov, na ich požiadavky
o starostlivos , neh adia na sestry a doktorov,
ktorí sú pre nás dôležití, neh adia na iné... Ak
by áno, odpustili by si latex, umelý vreskot v uliciach, umelú vojnu názorov a hlavne nesnažili
by sa rozde ova .
Dominika Mojžišová

Historické foto
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Pokračujeme v sérii článkov o živote ľudí, ktorí poznačili život v našich
bývalých samostatných obciach Sedličná, Rozvadze, Malé Stankovce a Veľké
Stankovce svojou zručnosťou, vplyvom na spoločenské dianie. Dodnes na nich
ľudia spomínajú a pri spomienke na nejedného z nich sa im vybavia paralely
ich života v spojení so životom v týchto obciach. O jednom z nich, Štefanovi
Pevnom z Veľkých Stankoviec, nám porozprávala jeho dcéra, pani Darina
Ikášová, za čo jej úprimne ďakujeme (pozn. redakcie).

Štefan Pevný sa narodil 18. augusta 1910
v ro níckej rodine Ondreja Pevného a Evy, rodenej Valkovej z Bodovky. Mal súrodencov Ondreja, Jána, Adama a sestru Zuzanu.
Ke mal Štefan osem rokov, zomrela mu
mama na tetanus. Mala 39 rokov. Štefan a jeho
súrodenci vyrastali ako polosiroty.
Neskoršie sa jeho otec oženil, vzal si ženu
zo Selca, slobodnú matku. Mala dcéru, ktorá sa
neskoršie vydala za Štefana Dobiáša. Prezývali
ich „Kvítkéch”. Z toho manželstva sa narodila
dcérka Zuzana, ktorá v pätnástich rokoch išla
slúži do Čiech k jednému statkárovi. Za jeho
syna sa tam neskôr vydala. Meno mala po mužovi Vaňurová.
Po skončení školy dal otec Štefana do služby
pánovi farárovi Bálentovi do Beckova ako pastiera kráv. Ale Štefan nebol s pasením kráv dlho
spokojný. Raz, ke sedliaci išli na trh do Trenčína, zviezol sa s nimi na voze až tam, do mesta.
Pozeral sa po výkladoch, či tam nezazrie nejaký
inzerát, ktorý by ponúkal prácu.
Naabil na pekárstvo Messerschmidt, kde
bol inzerát na pekárskeho učňa. Vošiel do pekárstva. Pán Messerschmidt si ho obzrel a vyhlásil: „Možno bude z teba dobrý pekár!” Ako

učeň každé ráno v zime aj v lete vozil na bicykli
v krošni na chrbte pečivo, rožky, žemle do kúpe ov v Trenčianskych Tepliciach.
Po skončení vojenskej služby (na vojne bol
kuchárom) istý čas piekol u pána Messer-

schmidta. Potom sa rozhodol, že postaví
pekáreň doma, a že bude piec chutné pečivo
pre Stankovčanov a udí z okolitých obcí. Zo začiatku piekol rožky a žemle na objednávku
občanov.
V roku 1940 sa oženil s Máriou Valovičovou
z Kálnice, ktorá pochádzala z chudobného zemianskeho rodu Valovič-Palkech. Ich predok
pochádzal z bývalého územia Juhoslávie. Narodili sa im tri deti, Darina, Dušan a Slavomír.
Aj vaka Štefanovej zručnosti poznali susedia
a občania Stankoviec túto rodinu ako Pevných
– „Pekáréch”.
Svoju muzikantskú kariéru začal v roku 1934.
Založil jazzovú kapelu s pánom Jánom Viktorym, kde hral na husle. Hrali všetky šlágre,
napríklad aj od Františka Krištofa Veselého, ako
„Hej, Zuzka Zuzička” či „Miluška moja” a iné.
Ako samouk ovládal hru na štyri hudobné
nástroje: trúbku, husle, bicie a harmoniku. Bol
aj hasičom, vtedy bol velite om hasičov pán
Tehlár. Ke v našom susedstve nad ránom
horela chalupa Štefana Chudého, vyskočil z postele, bežal bosý po dedine a trúbil: „Horí! Horí!”
Svoj hudobný talent zdedil po svojom otcovi, ktorý hral v prvej dychovej hudbe v Stankovciach, ktorú založil Štefan Ďuriš, prezývaný
Amerikán. On hral na basu a prezývali ich
Pevných – „Basistéch”.
V januári 1947 sa založila druhá dychová
hudba v Stankovciach. Viedol a učil ich pán

Historické postavy

Štefan Šmatlák

Michal Hanin z Trenčína. Kapelníkom sa stal
Štefan Pevný, hral na trúbku krídlovku. Svoju
muzikantskú činnos ukončil koncom pä desiatych rokov. Zomrel 5. júla 1995.
Darina Ikášová, Dušan Pevný
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Z archívov

V dobe, v ktorej žijeme, patrí celosvetovo k veľkým a naliehavým problémom riešenie cestnej dopravy. Stavajú,

obnovujú a rekonštruujú sa diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty 1. triedy, ale aj miestne a prístupové komunikácie

a chodníky, Slovensko v tomto smere nevynímajúc. Lenže toto nie je problém len dnešnej doby, ale aj v minulosti sa naši

predkovia museli podobnými problémami zaoberať. Aj keď automobilová doprava bola v minulosti len v počiatkoch, prí-

stupové komunikácie boli potrebné. V tomto článku sa dozviete, ako sa s podobnými problémami popasovali obyvatelia

Malých Stankoviec krátko po 2. svetovej vojne.

Bol to ale ve mi dôležitý prístup na polia,

ku vzdialenej bani (kameňolomu) a tiež k Ráko-

cziho studni, keže v obci bol nedostatok vody.

Pri studni bolo napájadlo, kde chodili gazdovia

napája dobytok a niektorí si vodu vozili vo ve kých
nádobách do svojich dvorov. A ke zapršalo,

tak to bol teda problém.

To trvalo ve mi dlho a až raz v roku 1947

sa chopil iniciatívy riadite

udovej školy Štefan

Štukovský, bez dlhých príprav vypracoval plány,

rozpočty a žiadosti. Potom intervenoval na ONV

v Trenčíne a na Povereníctve vnútra v Bratislave
a výsledok bol, že sa previedla rekonštrukcia

obecnej cesty na hornom konci Malých Stankoviec ako 1. etapa zriadenia obecnej vozovky.

Obec Malé Stankovce tvorili v minulosti dva
„domorady” ahajúce sa od Belovca smerom
k Inoveckému pohoriu. Uprostred sa rozprestieralo a rozprestiera doteraz koryto občas vysychajúceho potoka, slabo živeného studienkou,
nachádzajúcou sa asi 500 m nad obcou, ktorú za-

čiatkom 18. storočia vykopali Rákocziho vojská.
V hornej časti obce bola miestna cesta, ktorá
sa len ažko dala nazva cestou, bol to vlastne len
taký úzky rigol a hlavne na jeseň, v čase dažov, tadia neprešiel ani prázdny voz a horko ažko gazda v čižmách zamazaný vyše kolien.

Túto rekonštrukciu podporilo Povereníctvo vnú-

tra sumou 100 000 Kčs a ONV Trenčín sumou

70 000 Kčs. Tieto financie stačili na to, aby sa

vozovka v dĺžke 450 m a v šírke 4 m vyrovnala,
riadne podsypala štrkom a zavalcovala. Pritom

sa urobil betónový priepust (9 m) a 150 m vykladaný rigol. Miestami bolo potrebné vyrovna
zbytočné zatáčky, skopáva
a zaváža zbytočné jamy.

vybehnutý svah

Pôvodne plánované jednoduché práce pre-

viedli sa dôkladne a precízne, takže sa konečne

odstránilo to „večné blato” na hornom konci.

Ku cti celej obce a občanov treba pripísa , že znač-

nú čas prác previedli občania v naturálnom
plnení, čo vo finančnom prepočte činí 105 000
Kčs. V naturáliách povozníci i „kravičkári” dovie-

zli značnú čas kameňa z malostankovskej bane

i z Ve kých Stankoviec, vozili hlinu, piesok, štrk

a vodu. Robotníci zas odpracovali od 20 do 36

hodín bezplatne. Na začiatku prác si jednotlivci
zahundrali, no potom každý pracoval ochotne

a s výsledkom bol každý spokojný. Práce (lá-

manie kameňa v bani) začali 4. augusta a 27.
septembra bola cesta už zavalcovaná. Práce išli
tak pekne a dôkladne, že okolité obce videli

v Malých Stankovciach vzor hodný nasledovania. Práce viedol Štefan Štukovský, riadite

u-

dovej školy a Ján Rozvadský, predseda MNV.

Kolaudáciu previedol Ing. Češka zo Štátneho

stavebného úradu a konštatoval vzorné preve-

denie prác a presné prevedenie vyúčtovania.

Pôvodne špatná, neschodná, k ukatá a cesta

plná jám bola riadne vyrovnaná (miestami sa

dávalo až 70 cm štrku) a zvalcovaná v šírke 4 m,
po každej strane bol 1 m chodník pre chodcov.

Štefan Šmatlák
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Už v minulom čísle sme uviedli prvú časť rozhovoru s naším rodákom Jozefom Opatovským, ktorý nám
opísal svoje pocity zo zdolávania veľhôr, o tom, čo k tomu viedlo, čím ho naplnila táto neobyčajná záľuba.
V dnešnej časti vám priblížime jeho športové úspechy i spomienky.

Ktoré hory – vrcholy sveta si zdolal?
„Ja som vždy na vrcholy hôr vystupoval.
Nemám rád slová ako: zdola horu a podobne.
Teda, vždy som na horu vystúpil, pokia mi to
bolo v rámci všetkých možných okolností dopriate, a to vždy s pokorou a ve kým rešpektom. I sebavedomie je treba, taktiež správny
ah na bránu, ako sa hovorí. Všetko má však
svoju mieru a všetko má tú povestnú hranu,
ktorá by sa nikdy nemala prekroči . Bol som
doteraz organizátorom a členom 24 expedícií,
ktoré sme organizovali vo vysokých horách
po celom svete okrem Antarktídy, Arktídy
a Severnej Ameriky, ktorú akosi nemusím a mám
na to svoj dôvod.
Výstupov bolo doteraz ve mi ve a (vrátane
Vysokých Tatier), spomeniem najkrajšie a pre mňa
najdôležitejšie:
- Nový Zéland: výstupy na vrcholy hôr Mont
Egmont, Mont Cook, Mont Tasman
- Rusko, Kaukaz: výstupy na vrcholy hôr Elbrus, Džan Tugan, Donguz Orum
- Kirgistan, Kazachstan, Afganistan, Pakistan:
výstup na horu Mustaghata v Pamíre
- Himaláje v Nepále , Číne a Indii 3 - krát, výstupy na: Mount Everest BC, Kala Patthar,
Mera Peak, Šiša Pangma, Dhaulágiri Trek,
Dhampus Peak

- Škandinávia, Nórsko - 3 krát, výstupy na: Galdhoppigen, Glittertind, Kebnekaise
- Island, výstup na nieko ko sopiek a najvyšší
Hvannadalshnúkur
- Afrika, Maroko, Líbya, výstup na Jebel
Toubkal
- Južná Amerika 4 krát, Peru, Argentína, Chile,
výstupy na hory: Aconcagua, Huascaran, La
Sfinga, Machu Picchu, Dúhová hora,
Nevado Pisco, Alpamayo
- Pyreneje, Francúzsko, Španielsko, Andorra,
výstupy na hory: Pico de Aneto, Choma Pedrosa
- Alpy, nieko kokrát vo všetkých alpských štátoch, výstupy na: Mont Blanc 2x, Matterhorn 3x, Bare de Ecrins, La Dibona 2x, La
Meje, Polux, Castor, Gran Paradiso, Grossglockner 5x, Breithorn, Monte Rosa –
Dufourspitze, Zumsteinspitze, Signalkuppe, Alphubel, Lyskamm, Balmenhorn a
iné.”
Ktorý výkon hodnotíš za najažší, koľko
trvá taká výprava?
„Ťažko hodnoti , ktorý výstup bol pre mňa
naj ažší. Všetko závisí od náročnosti, teda či sa
jedná o technické lezenie v ade, v skale, mixe
a podobne. Všetko je tiež ovplyvnené výškou, či
sa jedná o výškové horolezectvo. Ak spätne

hodnotím, tak asi výstup na Peruánske Alpamayo (5 974 m) bolo pre mňa asi to najnáročnejšie čo som doteraz liezol. Na tomto
kopci bolo pri lezení všetko ad, skala, mix, firn,
výška, teda úžasné technické lezenie. Výsledkom tej povestnej „čerešničky na torte” bol
pre mňa a kolegu na lane po výstupe na vrchol
výstupovou cestou „Ferrari Route”, úžasný poh ad
z vrcholu (len asi 20 min) na celý masív Ánd.
Poh ad do Brazílie na Amazonský prales a na rieku Maraňón, ktorá pramení pod horou a následne sa vlieva do rieky Amazonky, to bol zážitok.”
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Aký zážitok zanechal v tebe najkrajšie
spomienky?
„Asi už ten spomínaný Peruánsky výstup
na Alpamayo. Cesta pod kopec trvala s nosičmi
3 dni a následne do základného tábora alšie
2 dni. Ako som už spomenul, išlo o ažké technické lezenie, 12 lanových dĺžok, čo predstavuje
asi 450 výškových metrov. Samotný výstup trval
asi 12 hodín a museli sme ho s partnerom
absolvova za menej než 12 hodín, lebo v odpoludňajších hodinách, ke sa do steny oprelo
slnko, padali vo výstupovej ceste lavíny. Teda
žiadna sranda. Nakoniec sa to podarilo.”

Ktorý zážitok zanechal v tebe hlbokú
jazvu a nočnú moru?
„Bolo toho nieko ko. To všeobecné, že neš astie nechodí po horách, ale po uoch
niekedy neplatí – chodí aj po horách. Na horách
som prežil ve a krásnych, ale aj ve mi trpkých
chví . Vzali mi nieko ko dobrých priate ov, skutočných chlapov. Niektoré veci sú ešte pomerne
čerstvé a ažko sa mi o tom hovorí i ke čas je
najlepší liek. Pravú „nočnú moru” som však zažil
nieko kokrát v Himalájach, napr. ke sme boli
v základných táboroch pod Everestom, Dhaulágirí, Šiša Pangama a iných osemtisícovkách. Ten
neuverite ný neporiadok – nehanbím sa poveda bordel, ktorý tam zostáva po expedíciách,
treba vidie . V Nepále, Pakistane pôsobí nieko ko
agentúr, ktoré doslova lanária zbohatlíkov zaži
dobrodružstvo a za 70-80 tisíc dolárov ich doslova
ahajú na nejakú osemtisícovku. Toto nemá už
s horolezectvom nič spoločné. Ani sa nečudujem,
že tam počas sezóny (pred monzúnom a po monzúne) príde o život nieko ko desiatok takýchto dobrodruhov. Je to jeden obrovský biznis
a je to pre tie hory totálne dehonestujúce.”

Čas

Už ako malé deti, ke zomrel niekto známy, či z rodiny, starý či mladší, sme sa svojich
rodičov pýtali: Prečo? Prečo sa jeden dožije
vysokého veku a iný zomrie mladý?
Prečo sa jeden trápi roky na posteli a iný
zomrie v okamihu? A náš otec mal na to jedinú
odpove. Pri narodení sa každému jednému
z nás zapáli jeho sviečka života a každý ju má
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Aké sprievodné zdravotné javy sprevádzajú horolezca pri prekonávaní výškových rozdielov?
„V prvom rade, ak chcem robi tento šport,
tak sa musím stara o svoje telo, svoje zdravie.
Ve mi dôležitá je kondícia a celková príprava.
Polovica úspechu sa tvorí už doma, ke sa expedícia pripravuje. Priamo na hore je najdôležitejšia adaptácia a aklimatizácia. Je to
doslova alfa a omega každého výstupu.
Správne aklimatizovaný je človek, ktorý svoje
telo postupne pripravuje na život vo výškach.
Teda jeho telo si postupne vytvorí dostatočné
množstvo červených krviniek, ktoré sú nosite kami kyslíka v potrebnom množstve, bez ktorého
dlhodobo ži v nadmorskej výške nad 5 000 me-

rov je nemožné. Snažil som sa to vysvetli
pomerne jednoducho, ale aklimatizácia je ve mi
zložitý proces a jeho podcenenie môže ma
fatálne následky.
Napr.: proces aklimatizácie na výšku cca
4 000 metrov trvá priemerne 7 až 10 dní, 5 000
metrov 10 až 14 dní, 6 000 metrov 14 až 21 dní,
7 000 metrov 21 až 28 dní a na 8 000 metrov
okolo 5 až 6 týždňov. U každého je však tento
proces individuálny. Všeobecne platí, že pokia
sa začnú prejavova sprievodné javy nedostatočnej aklimatizácie, je nutné okamžite poda
postihnutému špeciálne lieky a hlavne jeho
transport o 500 až 800 metrov nižšie. Je to v tom
i kus alchýmie.
V samom závere by som ešte chcel pripomenú , že tak náročný šport, ako je horolezectvo sa nedá v žiadnom prípade robi bez správneho rodinného zázemia a neodmyslite nej
podpory v práci. Ja som to š astie mal, za čo všetkým úprimne akujem.
Prajem všetkým Stankovčanom všetko dobré,
ve a zdravia a š astia!”
Ďakujem Jozefovi, že nám priblížil atmosféru
náročných výstupov a za čas, ktorý nám venoval týmto príspevkom. Prajeme mu ve a síl,
energie a pri dobrom zdraví splnenie alších
vytúžených výstupov. Ďakujem za rozhovor.
Eva Beňovičová

Zamyslenie

inak dlhú. Ke sviečka dohorí – zhasne, tak je
po človeku.
Ako deti sme sa tomu smiali, neverili sme
v niečo také. A až rokmi prichádzame na to,
že nejako tak to môže by . Ve ako sa píše
v biblii, nevieme dňa ani hodiny. Náš čas je
obmedzený. Do hrobu si nevezmeme nič – žiadne statky, žiadne majetky.

Čas je naším najväčším pokladom, nedokážeme si ho vyprosi , vyprodukova viac ako
nám je dané. Venujme svoj čas svojim rodičom,
svojim de om, priate om a známym. Je to ten
najlepší a najväčší dar, ktorý im všetkým
môžeme da . Náš čas je náš život – žime ho s tými, ktorých máme radi, a ktorí majú radi nás.
Pavol Múdry
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Šikovné ruky

Remeselníctvo bolo na území dnešného Slovenska veľmi rozšírené hlavne

v 18. a 19. storočí, ale aj v 1. polovici 20. storočia. Existovalo veľa remesiel,

remeselníkov a medzi nich patrili aj výrobcovia hudobných nástrojov. V súčas-

nosti ruky týchto bývalých majstrov nahradili stroje a veľkovýroba. Ale
nezanikli remeslá. V dnešnej dobe už nie je vykonávanie niektorých remesiel

a zhotovovanie výrobkov ako zdroj obživy, ale je to skôr záľuba, koníček a vnú-

torná potreba realizovať sa aj v niečom inom, ako v svojom zamestnaní, a to

vo voľnom čase.

V našej obci existuje ve a šikovných udí,
ktorí svoj vo ný čas trávia zmysluplne a medzi
takýchto patrí aj Janko Sládok. Ten sa v poslednej dobe venuje remeslu, ktoré v minulosti
nebolo typické pre náš kraj a to výrobe fujár.
Položili sme mu nieko ko otázok.
Aké je tvoje pôvodné povolanie a v čom
si sa vyučil?
„Po skončení základnej školy som sa vyučil
za mechanika banskej prevádzky a nieko ko
rokov som sa venoval svojmu remeslu a pracoval som v bani. Momentálne pracujem v jednej
firme, kde si zarábam na živobytie.”
Akému koníčku si sa venoval v minulosti a čo si vyrábal?
„V minulosti som sa vo vo nom čase venoval výrobe kotlíkov na guláš. Bol to vtedy ve mi

žiadaný tovar a vlastne stále je, ale už sú dostupné v obchodoch a za prijate nú cenu.”
Ako a prečo si sa dostal k výrobe fujár?
„K myšlienke vyrába fujary ma priviedol
nepriamo môj otec, ktorý ich chcel kedysi vyrába , mal k tomu pripravené aj drevo, ale nakoniec sa k tomu nedostal. Po jeho smrti som si
na jeho myšlienku spomenul, zobral som drevo,
ktoré už mal nasušené nieko ko rokov a začal
som s ním pracova . Najskôr som vyrobil nejaké
píš alky a keže tie hrali, to ma povzbudilo
a skúsil som fujaru. A aj fujara hrala a už to išlo.”
Z akého dreva vyrábaš fujary?
„Fujary vyrábam z dobre vysušeného bazového dreva. Naj ažšie pri výrobe fujár je vyrobi okienko, drážku a klátik, ktorým smeruje
prúd vzduchu na hranu okienka.”
To, čo si vyrábal a vyrábaš si aj niekde

vystavoval alebo to bolo iba pre poteše-

nie, prípadne na predaj?

„Gulášové kotlíky, ktoré som vyrábal, som aj

predával, pokrylo mi to náklady a bolo aj niečo

na prilepšenie k rozpočtu. Fujary ale vyrábam

hlavne preto, lebo ma to baví, ale už som aj

predal.”

Koľko času ti zaberie výroba fujary?

„Výroba jednej fujary trvá približne 30 hodín,

všetko záleží od toho, či je zdobená alebo nie.”
Máš podporu v rodine s tvojimi záľu-

bami a pomáha ti niekto?

„Svoje výrobky zhotovujem úplne sám, nik-

to mi nepomáha a podporu v rodine mám,

manželka mi ten čas, čo strávim v garáži,

toleruje.”

Aké náradie používaš pri výrobe fujár?

„Nepoužívam žiadne špeciálne náradie, len

bežné stolárske náradie ako dlátka, pilníky, nôž,

hoblík a nebožiece rôznych priemerov.”

Ako si sa vlastne dostal k svojmu ko-

níčku?

„Inšpiroval ma a príkladom mi bol môj otec.

Dlhé roky som túžil vyrobi fujaru, vedel som,
že to bude ažké a dlho mi trvalo, až som sa

k tomu odhodlal. Nakoniec som sa odhodlal,
skúsil som a podarilo sa. Stále ma to baví a tiež

ma teší, že sa to uom páči.”

Ďakujeme za rozhovor, ve a zdravia a ve a

tvorivých nápadov!

Štefan Šmatlák
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Športové ozveny

Za vznikom futbalového družstva dievčat boli podľa mňa spolužiačky
a kamarátky okolo Moniky Pevnej z Rozvádz. Mňa oslovil člen vtedajšieho výboru OŠK pán Dušan Pevný: „Janko, neskúsil by si to ako tréner
s našimi dievčatami?” Dostal som priestor a v zime 2001 som to s dievčatami v telocvični našej školy skúsil.

Bol som milo prekvapený, ko ko dievčat
prišlo na prvé tréningy. Boli to žiačky 7. až 9.
ročníka školy. Myslím si, že Monika mala na tom
ve kú zásluhu. Neskôr prišli dve - tri staršie.
Medzi nimi Katka Janišová, ktorá bola medzi
dievčatami jediná dospelá. Vybral som si ako
pomocníka Michala Mutňanského. Potom prišlo
nieko ko dievčat z Trenčína, ale na druhej
strane niektoré prestali chodi . Za polroka sa to
ustálilo na cca 18 dievčat.
Po polroku tréningovej činnosti sme sa prihlásili do majstrovskej sú aže žien trenčianskej
oblasti, ktorého súčas ou boli družstvá Ilava,
Trenč. Teplice, Omšenie, Bánovce n/B, neskôr
Prievidza či Dolná Súča. Odohrali sme 3 ročníky.
Ke to zrátam, trvalo to celé asi 3 a pol roka.
V zimnom období sme trénovali v škole, v lete na ihrisku OŠK. Potom nastala prestavba
ihriska v Rozvadzoch, tak sme trénovali na školskom ihrisku. Vtedy sme majstrovské zápasy
odohrali v Selci. Za ročník sme odohrali približne 8 zápasov v jednom polroku. To záviselo od počtu prihlásených družstiev.
Vodcovskou osobnos ou bola určite kapitánka
Katka Janišová, alej Monika Pevná a na ihrisku
bola lídrom Iveta Bočáková. Musím spomenú
aj najmladšiu Elišku Husárovú, ktorú by som označil ako vyspelú futbalovo-technickú osobnos .
Myslel som si, že skúsenosti, ktoré som mal,
mi u dievčat postačia. Bolo to trošku iné ako
pri žiakoch a dorastencoch. Museli sme ís úplne
od nuly. Nauči správne kopaciu techniku, spracova loptu, at. Individuálne činnosti, prejs
na hru v kolektíve, vysvetli , čo je ofsajd, faul...

Chcelo to len trpezlivos a ochotu od dievčat.
Myslím si po čase, že ke sme sa po polroku
práce postavil na prvý zápas, bolo to ako odmena (aj ke sme prehrali). V zápasoch sa dievčatá striedali ako na hokeji, bolo treba viac menej
iba usmerňova . Viac som dával na pochvalu, ke
hráčka urobila niečo dobre. Chyby sme sa snažili
po zápase rozobra a vybral som len tie zásadné.
Ak sme chceli v zápase niečo poveda hráčke, ktorá je na druhej strane ihriska, tak sme
museli zakriča , no tak to na futbale býva. Inak
sme neboli nejakí hluční. Niekedy bolo treba na
tréningu zvýši hlas, ke hráčka nepočúvala
alebo nechcela poču .
Myslím, že najväčší úspech bolo to, že dokázali odohra aj pekné zápasy s takými družstvami ako boli Trenč. Teplice, ktoré hrali 1. ženskú
ligu. V sú aži sme uhrali nejaké remízy a zo dvakrát vyhrali, ale boli sme nováčik sú aže a iné

družstvá už hrali nieko ko rokov. Bolo treba
rieši aj nejaké disciplinárne priestupky, ale vždy
sa to vyriešilo, teda ak sa chcelo.
V stanovách bolo, že rozhodcu muselo zabezpeči domáce družstvo. A stalo sa nám to,
že pri zápase u súpera prišla za mnou moja
hráčka: „Tréner, rozhodca má vypité!!!” To sa
potom ažko rieši...
Ako som spomínal, tých výhier ve a nebolo.
No spomínam si na tretí zápas, hrali sme
v Trenč. Tepliciach. Autobus nám zastavil po zápase pri krčme „Pod Orechom” a dievčatá vyšli
z neho spevom. Bývalý funkcionár OŠK ich stretol a pýta sa ich: „Čo ste vyhrali?” A ony
odpovedali: „Nie! Prehrali sme 11:1. Ale dali
sme gól!!!”
S odstupom času si myslím, že sme mohli
vydrža trošku dlhšie, ale problém bol v dopĺňaní kádra. Možno bolo treba dotiahnu
mladšie dievčatá, robi s nimi všetko od začiatku, a tak postupne družstvo dopĺňa .
Myslím, že to všetko by malo zmysel aj dnes.
Všetko, čo sa robí pre mladých, má zmysel. No
neviem, ke teraz je problém už aj u chlapcov
(žiakov, dorast), či by sa našiel dostatočný
počet dievčat, aby to fungovalo.
Vzalo mi to síce ve a času, tréningy, zápasy. Išli sme do niečoho nového. Ja som ve mi
rád, že som bol pri tom. Možno som dievčatám
dal pocíti , že futbal je aj drina a sláva sa nerodí
tak ahko.
Záverom chcem spomenú jeden zážitok.
Hrali sme v Bánovciach. Domáce hráčky nás
„bili ako žito” prvých dvadsa minút. Bolo nemožné, čo pochytala naša brankárka Veronika
Jančová. Čo pozachraňovala stopérka Iveta
Bočáková, no i alšie. To sa len tak nevidí. Bol
stav 0:0 a lopta sa prvýkrát dostala na polovičku domácich. No tam sa dlho neohriala a už
znovu letela na našu polovičku k stopérke Ivete
Bočákovej. Tá ju s jedom odpálila a na prekvapenie všetkých skončila v bráne súperiek.
Vyhrávali sme 1:0, no i tak sme náporu domácich neodolali.
Ján Kadák
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Príbeh pre všedné dni

V rokoch 1986 až 1987 sme prerábali budovu bývalej školy v Malých Stankovciach na mládežnícky klub.
Keď nad tým tak premýšľam, vlastne sme jej vdýchli život a minimálne vnútro budovy dali do poriadku.
Zadnú časť využívali chovatelia, a tí tiež udržovali budovu vo funkčnom stave.
Do nášho klubu Nestor sme chodili na bri-

gády. Pamätám si na jednu z brigád v začiatkoch.

Bolo nás tam zo desa . Pracovali sme na hrubých veciach vnútri budovy. Vedúcim rekon-

štrukcie či prestavby priestorov budovy na klub

bol Dušan Pevný, a ten nás veru nešetril.

Nám sa nedarilo, nešlo všetko pod a plánu

a Dušan chodil nervózny po klube, sem tam

„preklínal duchov” a my sme z toho boli

nervózni. Tak sa nám nedarilo ešte viac.

Ke už bolo toho ve a, potrebovali sme ne-

jako pusti „ventil”. Tak nás napadlo s kamará-

tom Janom Opatovským, že mu dáme auto

na „špalky”. Biela Škoda 100 bola odstavená

pri potoku a vonku totálna tma. Posvietili sme si
s baterkou, vytiahli hever. Auto dali na „špalky”

a vrátili sme sa do klubu. Akože sa nič neudialo.
Čakali sme, kedy Dušan pôjde k svojmu

autu. Mal vo zvyku odís , vydýcha

napätú

atmosféru, a potom sa vráti autom spä . Tak aj
bolo.

To sme však už s napätím sledovali, čo sa

bude dia . Čakali sme v tme za rohom budovy

a počúvali pretáčajúci sa motor na plný plyn,
auto sa ani nepohlo... Samozrejme, ihne na to

prišiel a s ve kým krikom prišiel do vnútra
klubu. Všetci sme už naplno „makali” a v tom

výkrik: „Kurňa, okamžite mi tie gumy dajte

spä !!!”
V tom momente sa nám stretli oči, nebolo
treba viacej nič hovori , atmosféra okamžite
zmenená a v ten večer sme všetci „makali”
v klube ako nikdy.
Jozef Kuník, Dušan Pevný
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