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Som zaľúbená!
Trvá to už nieko ko rokov. Dá sa poveda,

že od narodenia. Veríte v lásku na prvý poh ad?

Ja už áno. Bolo to silnejšie ako ja, hne od začiatku. Aj ke

som sa tomu občas bránila

Trenčianske Stankovce

Posolstvo dnešnej doby
(zamyslenie čitateľa)

hlas.stankovce@gmail.com

a h adala som odreagovanie inde, nakoniec
som sa vždy vrátila. A aj ke

možno sem-

tam podvediem, vždy mi je odpustené, a opä
ma víta otvorená náruč.

MILUJEM STANKOVCE. Trvá to už nie-

ko ko rokov, v mojom prípade konkrétne 27.

Stankovce sú láska na prvý poh ad. A aj na-

priek tomu, že ich už nieko ko rokov aktívne

podvádzam s Trnavou a Bratislavou, vždy sa
najradšej vraciam DOMOV – do Stankoviec.

A verím, že je to opätované. Tiež to tak máte?
Tu som vyrastala. Tu ma vychovali. Tu mi

vštepili to najlepšie, čo mohli, tí najlepší,

ktorých poznám. Tu som prežila to najkrajšie detstvo, v aka najlepším rodičom a sta-

rým rodičom. Neby vás, to kej lásky do Stankoviec vo mne nie je.

Tu som si našla prvých kamarátov a do-

životné kamošky. Ako tie zo seriálu „Sex

v meste”, len ony sú ozajstné. Tu som si za-

žila prvé lásky, rozchody, šastia, sklamania,
úspechy, pády alebo aj brigády. Tu som sa
naučila pokore, porozumeniu a úcte.

Materská škola, základná škola, evanje-

lická fara, kultúrny či obecný dom, hasičská

zbrojnica - aj tieto miesta ostali môjmu
srdcu ve mi blízke. A mnoho
sú naše tajné. Odvšadia

alších. Ale to

mám krásne

spomienky, ktoré sa mi spájajú s jedným

menovate om – DOMOV.

Ja viem, že každý povie, že jeho rodná

obec je tá najlepšia. Ale tá moja, dámy a pá-

ni, tá naozaj je! Ve sa pozrite a presvedčte
sa sami.

Možno je teraz môj čas niekde inde. Ale

nezabúdam. Som hrdá, vždy budem, že som
Stankovčanka. A možno sa raz vrátim

nastálo a náš vzah naberie úplne iné
obrátky...

úbim vás, Stankovce moje. S láskou,

vaša Lenka.

Lenka Ďurišová

Premýš am v tomto čase často nad tým,
aké je posolstvo dnešnej doby, čo si z nej
môžeme a máme odnies? Vychádza mi z toho
to, že ten, ktorý to tu celé stvoril, nám jasne
dáva najavo, že on je ešte stále ten, ktorý má
v rukách opraty. Ten, čo stvoril teba a mňa, sa
na nás dnes díva a pýta sa nás: „Kto si a kam
kráčaš?” Pýta sa, či sme si istí naším smerovaním a zmyslom nášho pachtenia pod slnkom.
Dnes v dobe celosvetovej „pandémie”,
v dobe, ke každý z nás má v tejto vynútenej
izolácii čas sa zastavi a zamyslie, čo sa to tu
vlastne deje a o čom to celé je. V tom istom
čase sa nám celý svet snaží nahovori, že môžeme by COOL a máme by IN, predostiera nám
jedno zinscenované divadlo, v ktorom každý hrá
svoju rolu, každý z nás raz bude na 10 minút
hviezda, ako povedal prorocky Andy Warhol.
Sociálne siete dokázali nemožné. Okradnú
nás o samotu, aj ke sme celkom sami. A tak
sa celé generácie fotia, každý sám na svoje
digitálne „protézy” a naháňajú sa za „lajkami”
a komentármi. Len aby to vyzeralo COOL, aby
to bolo IN, aby to bolo nové, svieže, prosperujúce, krásne, bohaté. Celá tá bublina však
sp asne ako domček z karát a privedie nás

do tvrdej reality nášho okolia, kde „ved a teba
ticho drieme stará známa dáma” ako spieva
Riško M. v jednej z jeho pesničiek.
Dnešná technológia je fascinujúca, ja sám
som techno-optimista, ale precitnutie do sveta
bez siete by pre mnohých vyzeralo ako prebudi
sa v temnom stredoveku. Zrazu by sme asi
mnohí precitli a zistili, že „Cisár je nahý”. Že tá
pretvárka na sociálnych sieach nie je realita,
ktorá odpovedá pravde našich životov, a že život je ešte stále o niečom inom. Je aj o tom, čo
je vôkol nás a o u och, ktorí sú vôkol.
Nikto nedokáže da to ko lásky ako človek
človeku. Preto je práve v tomto čase dôležitejšie ako kedyko vek pred tým sa upokoji, rozhliadnu sa po svojom okolí a načiahnu ruku
k blížnemu. Práve teraz je čas venova sa
deom, čas pomôc susedovi, čas urovna staré
spory, napravi pokrivené ploty a obnovi
zbúrané mosty.
Ten, ktorý to tu celé stvoril, to stvoril pre nás
a my sami tu nie sme sami pre seba, ale pre
druhých. Vyjdime im v ústrety teraz, ke je čas.
Niečo mi hovorí, že už potom taký časový luxus
možno ma nebudeme.
ubomír Krška
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Aj v našej obci sa konalo v dňoch 31. 10. až 1. 11. 2020, a v dňoch 7. až 8. 11. 2020 plošné testovanie na prítomnos vírusu Covid 19 medzi obyvate stvom.

Bez oh adu na to, kto si čo o tomto testovaní
myslí, nebola by sa táto aktivita uskutočnila bez
zásadnej pomoci vedenia obce a udí, ktorí dobrovo ne pomohli v rámci testovacích jednotiek.
Pevne veríme, že štát si splní voči obci a uom, ktorí riskovali najviac, teda testovaciemu
personálu, svoje záväzky. Bez ich zaujatia a rozhodnosti vedenia obce by akcia dopadla nezdarom.
Obyvatelia Stankoviec zo strachu i obáv nad
svojou hlavou a rodinou, či už z choroby, či avizovaným obmedzeniam vládnej moci voči svojim
občanom, či nebodaj postihnutiam od správnych orgánov, absolvovali testy masovo, ale bez
rušivých elementov.
O prvom kole údaje nemáme. V druhom kole
sa na troch odberových miestach otestovalo
2382 udí, z toho bolo 10 pozitívnych.
A ako „vrabce čvirikajú”, čakajú nás vraj
alšie kolá testovania...
Redakčná rada

Rozdávať úsmev nikoho nič nestojí

Prečo by sme si mali pripomínať v decembri Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím?

„V decembri sú Vianoce, a to je sviatok
pokoja a lásky. V tomto období myslíme viac
na svojich blízkych. A o to viac na udí, ktorí to
nemajú ahké. Preto si zaslúžia ma takýto deň.
Nemajú to v živote ahké a našu pomoc
potrebujú celý rok. Ich život je náročnejší. To,
čo je pre zdravého človeka bežné, môže by pre
nich neprekonate ný problém. Preto by sme sa
mali pozastavi a uvedomi si, aké to majú

ažké. A aké to my máme ahké a pritom si
myslíme, že život je náročný.
Myslím, že takýto deň si zdravotne postihnutí udia zaslúžia.” - Lea Zelníková, 6.A
„Popravde? Nevedela som, že takýto sviatok
existuje. Je to pre mňa novinka. Každopádne je
to vynikajúci nápad. Je to šanca ako zvidite ni
zdravotne znevýhodnených a pomôc im.
Určite nestačí len jeden deň v roku, ale potre-

Klub dostal nový život

„Pandémia” koronavírusu spomalila život okolo nás. Všetky podujatia,

na ktoré sme boli zvyknutí a na ktoré sme sa tešili, sme museli odložiť. No tento

čas, kedy sa svet spomalil, sme využili a zrekonštruovali priestory nášho klubu.

Dva roky sme sa tešili nášmu klubu, ktorý
sa nachádza v suteréne obecného úradu. Tento
rok nám však obec poskytla aj susednú miestnos. Naši muži nezahá ali a pustili sa do búrania priečky. Týmto krokom sa náš klub priesto-

rovo užasne otvoril a presvetlil. Búracie práce
neboli tou najažšou prácou, akoby sa zdalo. To
najažšie nás ešte len čakalo. Postupne sme
zvládli vyrovnanie podlahy, osadenie nových
dverí, výmenu elektroinštalácie, nové stropné

Bleskovka

Názory

bujú nás celý rok.
Tí, ktorí sa im venujú, si zaslúžia ve kú pochvalu, ale hlavne robia to s láskou a radosou
k svojim blízkym. Tento deň im patrí právom
a mali by o ňom všetci vedie, aby im mohli
pomáha. Rozdáva úsmev a rados nikoho nič
nestojí, hlavne zdravých, tak prečo to neurobi?
Ďakujem za túto úlohu, inak by som o tomto
dni nevedela.” - Sára Kolláriková, 7.A

Chválime
svietidlá, výmenu radiátorov, vyma ovanie a položenie drevenej podlahy. Áno, všetko sú to
práce hlavne pre mužov, ktorí strávili v klube
nemálo hodín. Nechali tam nielen množstvo
potu, ale aj kus svojej duše. No ani ženy nezahá ali. Hne , ako to situácia umožnila, sme sa
pustili do upratovania, lakovania stolov a lavíc či
iných prác, kde bol potrebný ženský jemnocit.
Postupne sa klubu „vdýchol” nový život. Ešte
nás čakajú posledné detaily a ak nám to
pandémia dovolí, tak v klube môžeme zaháji
našu doteraz prerušenú činnos.
Spoločne sa nám podarilo vytvori ve mi
pekný priestor, ktorý plánujeme využi na tanečné tréningy a skúšky nášho FS ako aj
DFS Lampášik. V aka podpore vedenia obce
a sponzorov máme tak ve mi potrebný priestor
pre naše aktivity, ktorými môžeme na alej
rozvíja folklór v našej obci. Za všetkých folkloristov, malých aj ve kých, ve mi pekne akujeme všetkým, ktorí sa podie ali na tomto
peknom a potrebnom diele.
Zuzana Bučková
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Žijeme v dobe, kedy sa internet stáva čoraz viac nevyhnutnou súčasťou
našich domácností, skoro ako voda, plyn a kanalizácia. Bohužiaľ, častokrát sú
možnosti k pripojeniu už zastarané a aj občania našej obce obvykle nemajú
inú možnosť, ako si zvoliť z úzkeho výberu pripojenia na internet – v podstate
sú to DSL internet a rádiové pripojenie na najbližší vysielač.

Zaujalo nás

Optická infraštruktúra je v súčasnosti naj-

stabilnejšie a najrýchlejšie pripojenie k inter-

netu. Navyše v aka optickým vláknam môže

koncový zákazník využíva aj alšie služby, ako
napr. IPTV (televízia cez internet). Okrem vyššie

uvedených služieb pre koncových zákazníkov
ponúka obecným samosprávam bezplatné

využívanie budúcej optickej trasy pre pripoje-

nie kamerového systému v obci, „Wifi hotspo-

tov”, prípadne pre potreby iných tzv. „smart”

riešení.

Technické riešenie vybudovania optickej sie-

te sa ponúka v dvoch variantoch:

Variant č. 1 uvažuje, že ak je v okolí vzdušné

vedenie NN alebo verejného osvetlenia, prí-

padne obecného rozhlasu, tak to je v zmysle

smernice európskeho parlamentu a rady č.
2014/61/EÚ z 15.5.2014 možné využi práve

pre zavedenie vysokorýchlostných telekomu-

nikačných sietí. Rovnako to je v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej re-

publiky č. 532/2002 Z.z. V prípade vzdušného

vedenia môže by teda inštalovaný na hlavnej
trase závesný optický kábel.

Variant č. 2 sa uvažuje v prípade novej výs-

tavby optickej infraštruktúry do ulíc a obytných
Ilustračné foto

zón, prípadne presúvania existujúcich vzdušných vedení NN či verejného osvetlenia

do zeme. Rovnako sa používa pri realizácii prác

DSL internet je zastaraná technológia, ktorá

Je taktiež obmedzené kapacitou pripojených

neustále narastajúcom počte obyvate ov -

Ponúka sa preto možnos vybudovania

komunikačnej siete sú zvyčajne hradené

riešením pre každého občana. Čas obce je

optickej siete po obciach a mestách. Súhlas so

bola svojho času nadčasovou, no dnes pri

zákazníkov.

v extraviláne.

Všetky náklady spojené s vybudovaním tele-

odberate ov, je jeho rýchlos a kapacita na

optickej infraštruktúry, ktorá je dlhodobým

čoraz viac udí pracuje z domu a potrebuje sta-

pokrytá, no ve ká väčšina funguje v zastaranom

samotnou výstavbou dáva vždy obec a toto

nedokáže pripojenie cez DSL internet plnohod-

miesto na bývanie, neustále sa v obci niečo

modernizuje a ve a iných obcí ju považuje za

cemu objednaniu alebo odberu služieb.

hrane možností. Najmä v týchto časoch, kedy
bilné pripojenie. Taktiež tzv. „E – learning” pre

školákov (teda pri dištančnej výučbe z domova)

notne zabezpeči výučbu a často vypadáva
signál. Naopak rádiové pripojenie je výkon-

nejšie, no v zlom počasí môže ma problémy.

Oprava údajov

Po zverejnení fotografie a identifikácii udí
na fotografii v minulom čísle z druhej strany
novín sa nám do redakcie ozval náš spoluobčan
Emil Ďuriš z Ve kých Stankoviec, ktorý nám
spresnil niektoré údaje.
Pod a jeho slov sa tejto brigády počas žatevných prác zúčastnil i on. Zhodou okolností
bol práve v čase zhotovenia fotografie poslaný
staršími chlapmi pre potrebné veci.
Fotografia sa vznikla na dvore rodiny u Dobiášov, ktorým sa hovorilo „Sýkorčinéch”.

režime. Trenčianske Stankovce sú však krásne

inšpiráciu. Možno nám aj trošku závidia.

Spravme teda krok, ktorý našu obec opä po-

sunie vpred.

spoločnosou, ktorá realizuje rozširovanie

rozhodnutie nezaväzuje jej obyvate ov k budúMožno je teda na čase aj v našej obci pre-

debatova tieto možnosti a rozšíri kvalitu pripojenia na internet. Doba k tomu smeruje.

Marek Beňovič

Poznámka
Chlap s f ašou na snímke je pán Rudolf
Maňo. Rovnako nás Emil Ďuriš upozornil, že je
na fotografii aj pán Jaroslav Ďuriš, ktorého nám
iní občania identifikovali ako pána Štefana
Gareca.
Na fotografii je aj pán Pavol Záhumenský,
ktorého všetci poznali pod prezývkou „Zago”.
V tiráži je označený nesprávne ako Ján Záhumenský. Takže dávame všetko na správnu
mieru.
Redakčná rada

Rudolf Maňo a Jaroslav Ďuriš
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Postreh

Ilustračné foto

Žijeme v období „pandémie”, na ktorú reagujeme rôzne. Jedni s trpezlivosťou
a poslušnosťou plnia nariadenia, zákazy a príkazy našich štátnych predstaviteľov. Iní reptajú, rozčuľujú sa, nadávajú na všetko a všetkých - vrátane
vzduchu, ktorý dýchajú, žiadne nariadenia nerešpektujú, príkazy neplnia...
Strednú líniu tvoria tí, ktorí síce nie sú stotožnení s opatreniami, karanténou,
testovaním a pod., ale napriek tomu idú sa testovať, dodržiavajú karanténu,
vyhýbajú sa konfliktným situáciám...
Tak a čo s tým? My, Slováci, sme národ
mierny, pokojný. Bolo to vidno i na priebehu
testovania obyvate ov na jednotlivých stanovištiach. Ale povraz sa môže napína iba dovtedy,

kým sa nepretrhne. Dúfam, že to si uvedomujú
i zodpovední, ktorí majú moc a právo rozhodova o fungovaní obyčajných udí. Takže dovtedy, dokia sa situácia nezlepší, budeme musie

Sedačka v prírode

vydrža. Verím, že to už nepotrvá dlho.
A teším sa konečne na to, že budem môc
ís slobodne kdeko vek. Bez pocitu hanby a
viny, že obmedzujem práva iných. Tak ako
prednedávnom v supermarkete. Ke že moje
právo ís na nákup bolo medzi 9.00 – 11.00
hod., tak sme to dodržali. V posuvných dverách
bolo potrebné uskoči pred mladou ženou bežiacou z obchodu a hromžiacou na starých, ktorí
sa motajú po obchodoch a ona má doma deti a
nemôže si nakúpi, kedy chce. Bolo nám to
trápne a ten pocit hanby, že ona musela odís
bez nákupu a vinu za to nesieme práve my...
Ale skutočne sú vinní udia staršieho veku?
Ve toto si oni nevymysleli, toto nenariadili!
Iba sú zvyknutí správa sa slušne, dodržiava
pravidlá a nariadenia. Kto za to teda môže?
Odpovedzte si sami. A podobne je to so všetkým. Akosi sme si odvykli by tolerantní a empatickí voči nedostatkom starších - voči pomalosti v ich pohyboch, v reakciách, v neznalosti
techniky a technológií, at .
Ale „na každého raz dôjde” – tak, ako to
hovorila moja mama. Raz bude každý vo veku,
na ktorý sa teraz u iných udí hnevá. A možno
aj nie. Nik nevidí do budúcnosti. A práve v tomto období - v čase blížiacich sa vianočných sviatkov, by bolo potrebné zamyslie sa nad skutočnými hodnotami vlastného života. Trpezlivos,
tolerancia, úcta, vzájomné pochopenie, empatia,
oh aduplnos, úsmev, láskavos ... A nie sú to
iba slová, ale skutočné naplnenie ich významu
by sa malo premietnu do života každého z nás.
Krásne Vianoce a šastný vstup do Nového roka!
Ján Hlások

Všimli sme si

V novinách Hlas často píšeme o dobrých ako i nesprávnych prípadoch správania sa ľudí k prírode ako i k ostatným ľudom. Napriek tomu, že sa postupne
mení náš postoj k prírode, stále sú medzi nami takí, ktorí uprednostňujú iba
svoje ego, neberú ohľad na ostatných. Jednotlivci ako i obec sa snažia, aby
príroda nebola smetiskom, ale stačí, aby niekto vyviezol pre neho už
nepotrebné veci a hneď majú odvahu ďalší, aby danú kôpku navýšili a vytvorili nové smetisko.

Viem, že táto téma sa ve mi nehodí na tento
predvianočný čas. udia sa snažia v tento čas
svoje príbytky poupratova a pripravi pre svojich najbližších darček. Možno aj náš, doteraz
neznámy, si chcel sviatky pokoja spríjemni
novou sedačkou. Ale čo už spraví s tou starou?
Tak ako doteraz, ani teraz nevidí žiadny problém, však má prívesný vozík a večer, ke sa
trochu zotmie, starú sedačku naloží na vozík
a pekne uloží v prírode. Vie presne, kde ju má
zloži, dané miesto dobre pozná a je tam i dobrý
prístup s autom. Nie je tu predsa prvýkrát.
Možno mal neznámy človek iba dobrý úmysel. Prednostne myslel zaiste iba na pohodlie
udí, však dotyčná sedačka nie je vôbec poško-

dená. udia si predsa potrebujú v prírode i trochu oddýchnu, posedie, prípadne i pospa...
Sedačku položil tak, aby ve mi nevytŕčala
a bola v peknom zátiší, aby ju ani ve mi nebolo
vidie. Je to asi šikovný človek, ve to spravil
iba pre pohodlie ostatných. Prečo ho hne iba
kritizova? Možno mal ten človek nejaký podnikate ský zámer na danom priestore a zatia
tam aspoň doviezol sedačku. Treba asi trpezlivos, či tam ešte niečo pribudne, prípadne si
sedačku odvezie na iné miesto. Slovenský jazyk
má pre tento typ udí, ktorí vidia iba seba,
viacero výrazov, od tých slušných až po vulgarizmy. Nechám na čitate och, aby si pomenovali daného človeka.

Predpokladám, že bývalý majite sa poteší,
ak uvidí opä tú svoju sedačku, ktorú doviezol
koncom októbra tohto roka do priestoru za hrádzou – na lokalitu, kde bývajú Tankové dni.
Myslím si, že je potrebné a vhodné, aby sa
na problém poukázalo i v tomto predvianočnom
čase, ke je prípad ešte aktuálny.
Jozef Kadák
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Na vlastné oči

Každý rok v decembri píšeme so synmi list Ježiškovi. Tak to bolo aj minulý rok. Sadli sme si za stôl v jedálni, tanier

s koláčmi na stole, koledy vyhrávali k našej pohodovej atmosfére. Keďže z rodiny píšem čitateľne len ja, úloha písania

listu pripadla mne. List sme začali oslovením: „Milý Ježiško!” V úvode som napísala pár slov o tom, ako sme všetci štyria
poslúchali celý rok, konali dobré skutky, deti sa v škole dobre učili (druhák ma hneď upozornil, nech tam nepíšem, že
dostal z posledného diktátu trojku „s odretými ušami”).

Úvod listu dlhý nebol. Hne sa prešlo k jadru. Najstarší člen má prvý právo poveda, čo by
si prial pod stromček. Najstaršia som ja, mama.
Doteraz synovia nechápu, ako si tatino vybral
staršiu ženu ako je on. Vraj muž má by starší
(každý rok im vysvet ujeme, že som staršia od
tatina len o pár dní).
Ja si každý rok prajem knihu. Samozrejme,
to synovia okomentujú, že tatino by si mohol
pria knižnicu, aby sa mamine knihy mali kam
uklada. Tatino si prial nejaké náradie do dielne.
Náš starší syn sa s úsmevom nadýchol a jedným dychom povedal asi pä vecí. Po našom
upozornení, že Ježiško každému z nás prinesie
len jeden darček, sa kyslo usmial a jeden z nich
povedal. Len jeden.
Náš mladší syn, druhák, zahlásil hračku. Ja
som to s úsmevom napísala (to som ešte
nevedela cenu). Manžel sa hne zahniezdil na
stoličke a zabehol mu koláč v krku. Hne sa
„gúglilo” a zistilo sa, že hračka stojí viac než 300
eur. Veru, takto dlho sme ešte list nepísali ako
minulý rok. Manžel mi kázal hračku vyškrtnú.
Šimon sa rozplakal. Nechcel iný darček. Nechcel ani dva iné. Znova som napísala drahú
hračku a znova som ju musela vyškrtnú.
Prvýkrát v živote sme išli spa všetci akísi podráždení. Šimon, že mu Ježiško nesplní naj-

tajnejší sen. Matúš, lebo mu bráško zaspával
uplakaný. Manžel, pretože si synáčik zmyslel takú drahú hračku. Ja, že manžel nakričal na syna.
Šimona myšlienka na drahý darček neopúšala. Raz pri nede nom obede nám povedal,
že on tajne dúfa, že to drahé skladacie auto
dostane. Že on verí v Ježiška. Zasa sa pokojná
atmosféra rozplynula ako domček z karát.
Manžel sa rozhneval a po stýkrát mu povedal,
že taký drahý darček si nemôžeme dovoli
(„Tato, to a vôbec nemusí trápi, že my
nemáme naň peniažky, to donesie Ježiško, my
s tým nič nemáme.”). Zasa sa syn rozplakal,
prvýkrát odišiel od nedojedeného obeda. Ešte

pred odchodom nám povedal, že on dúfa
a modlí sa každý večer za darček. A všetci
budeme pri stromčeku len pozera, ke to auto
pod stromčekom bude. A ke budeme v niečo
aj my niekedy ve mi dúfa, tak sa to stane. Nielen deom, ale aj dospelým.
Stále sme s manželom nevedeli, čo robi.
Teda vedeli, pretože to ko peniažkov sme na darček odmietali da. Ja som si, veru, aj poplakala.
Tak som túžila synovi splni jeho sen. Ale ako?
V práci som chodila ako mátoha, manžel v noci
nespával.
O mojom probléme som povedala kolegyniam. Behom minúty bol problém vyriešený.
Kolegyne sadli k PC a zistili, že presne to auto
majú aj v lacnejšej verzii. Auto je to isté, len
krabicu nám k tomu nedajú. Hne som volala
manželovi, rozhodil siete aj on a ešte v ten deň
sa auto objednalo. Za 80 eur. No nekúp to. Teraz som sa modlila denne so synom aj ja. On za
auto, ja za to, aby sme sa kúpou neoklamali:).
Dva dni pred Vianocami nám auto priviezli.
Spolu to bolo 2500 malých dielikov. Krabicu sme
zohnali, vrch krabice manžel potlačil obyčajným
kancelárskym papierom. Hotovo.
Počas rozba ovania darčekov plakal od radosti nielen syn, ale aj my dvaja s manželom.
Pokojná atmosféra pri vianočnom stromčeku
dlho nevydržala, pretože Šimon zahlásil, že ke
mu Ježiško splnil taký drahý sen, tak o rok sa
bude modli o 700 - eurový.
P.S.: Auto skladal Šimon dva týždne vkuse.
Po týždni skladania prišiel na to, že sa niekde
pomýlil. Celé ho rozobral a začal odznova. Po
jeho zložení dal všetky knihy z poličky do krabice a položil tam auto. To auto je tam dodnes,
každý deň sa s ním hrá.
Vianoce sa blížia, som zvedavá, ako to
dopadne tento rok.
Alžbeta Jurigová
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Historicke postavy

Vedel by som písať o mojom, a nielen mojom, duchovnom učiteľovi On-

drejovi Prostredníkovi staršom donekonečna, toľko vecí si pamätám z hodín

jeho učenia. No nechám radšej hovoriť ostatných spoluobčanov. Nechám

spomínať jeho syna Ondreja. Nechám plynúť spomienku na jeho život v emócii

riadkov, ktoré povedia o ňom, aký bol človek. Lebo v prvom rade bol ním, až
potom otcom, farárom, kantorom, mentorom. Jeden z jeho žiakov Milan Pevný
spomína: „Moja prvá spomienka na pána farára Prostredníka sa viaže na jedno

nedeľné, hmlisté, zamračené popoludnie, keď som s bratom došiel na „be-

siedku” ešte do budovy vedľa starej fary. „Kušnierovec” sa jej tuším hovorilo.

Niekoľko detí tam už ticho sedelo. Pán farár Prostredník, čakajúc na ďalších,

čítal akúsi knihu. Chvíľu mi trvalo, kým som začal vnímať dej. Zaujalo ma to.
Potom nám povedal, že aj nabudúce bude pokračovať. Návnada bola

nasadená.” Pani Brigita Ľahká to povedala stručne a presne: „Získal si za malý
čas všetkých ľudí!”

Ondrej Prostredník st.

Ondrej Prostredník st. s manželkou a synom
Eva Beňovičová hovorí: „Vniesol do našich
životov akýsi nový rozmer. Učil nás h ada
pravdu, neprebera bezmyšlienkovite názory,
ale vytvára si vlastné. To nám prinášalo nový
poh ad na život.” V kronike Malých Stankoviec
čítame: „Slávnostná inštalácia farára Ondreja
Prostredníka bola prevedená 3. septembra 1967
na slávnostných bohoslužbách za ve kej účasti
občanov i udí zo vzdialenejších obcí...”
Ondrej Prostredník starší sa narodil 21.
januára 1931 v Hornej Mičinej rodičom Ondrejovi Prostredníkovi a Eve rodenej Kubišovej.
Ako 11-ročnému mu zomrel otec, na jeho výchovu zostala iba matka. Jeho syn Ondrej
spomína: „Najrozhodujúcejší bol, myslím, vplyv
miestneho učite a Jána Ferjančeka. Otec často
spomínal aj vplyv evanjelického farára
Mičovského na Hornej Mičinej. Spomínal tiež na
letné tábory evanjelickej mládeže v Čechách,
na ktoré chodil počas gymnaziálnych štúdií.
Tam sa zoznámil so svojim neskorším kolegom
a kmotrom Igorom Kiššom. Myslím, že rozhodujúci impulz k štúdiu teológie prišiel práve od neho.”

Na radu učite a Jána Ferjančeka ho mama
dala do meštianskej školy v Banskej Bystrici.
V roku 1943 prestúpil na gymnázium Andreja
Sládkoviča v Banskej Bystrici. Po maturite v roku 1950 sa prihlásil na Teologickú fakultu v Bratislave, kde štúdium ukončil v roku 1954.
Ordinovaný bol v Modre 18. júla 1954 gen.
biskupom Jánom Chabadom.
Ako kaplán pôsobil v Trenčíne, v Nitre,
vo Zvolene. Zborovým farárom bol v Podlužanoch. Tu sa počas jeho pôsobenia opravovala
stará fara a začala budova nová. Faru v Podlužanoch však nedokončil, lebo jeho budovate ské aktivity sa stali tŕňom v oku štátnej
vrchnosti a dali mu na výber - bu odíde za farára do malého zboru Nová Lehota pri Piešanoch, alebo mu zoberú štátny súhlas ku vykonávaniu duchovenskej služby. On, verný svojmu poslaniu, si zvolil Novú Lehotu.
Tu je opä potrebné citova slová jeho
syna, tiež evanjelického kňaza Ondreja,
ktorý na moju otázku, ako vnímal vtedajšiu
moc, povedal: „Myslím, že bol opatrne kritický.

Uvedomoval si, že cirkev je pod prísnym doh adom štátnej moci. Spomínam si, ako ažko
znášal kontroly okresným cirkevným tajomníkom. Ale vždy h adal možnosti, ako existujúci
priestor pre prácu v cirkvi využi v maximálnej
miere. Nespomínam si však, že by niekedy
otvorene konfrontačne vystupoval proti vtedajšiemu režimu. Nepatril k otvorenému odboju
a medzi disidentov. Asi aj v aka tomu mohol
robi to, čo robil, ke v Stankovciach vlastne
nikdy nebolo zastavené vyučovanie náboženstva na základnej škole, stále bežala besiedka,
konfirmačná príprava a najmä biblické hodiny
mládeže.”
Jeho budovate ský duch neustal ani v novom
pôsobisku v Trenčianskych Stankovciach (1967
– 1991), kde organizoval stavbu novej fary
a zborovej siene, generálnu opravu kostola
a kúpu nového organa. Budovate ské aktivity
boli vždy sprevádzané dôslednou kazate skou
a pastorálnou prácou. V srdci mal ve kú lásku
k Božiemu slovu, ktoré vedel nádherne a pritom
zrozumite ne vysvet ova. Vo svojich kázňach
vedel nadchnú udí k tomu, aby sa podie ali na budovaní vonkajších podmienok pre prácu cirkvi.
„Ondrej Prostredník svojím prístupom k nám,
vtedy mládeži, si získal ve ký rešpekt a mnohých z nás nasmeroval správnym smerom na
ceste životom. Vraciam sa mnohokrát do minulosti a spomínam na „mládežnícke” stretnutia a filozofické či psychologické úvahy, ktorými sme
sa zaoberali po skončení biblickej hodiny,”
spomína Eva Beňovičová. A Milan Pevný
dodáva: „Vedel zaujímavo rozpráva o rôznych
veciach, nielen náboženských. Mal pokojný,
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7. strana
prívetivý a kamarátsky tón. Bol schopný priblíži
sa všetkým vekovým skupinám a „netlačil na pílu”. Šikovne a pútavo prenášal staroveké príbehy a morálne odkazy tých čias do súčasnosti
tak, že boli prijate né každému. Bolo to o všeudských, stále platných hodnotách, ktoré nám
vedel vysvetli v širšom kontexte. Zhrnuté do zlatého pravidla: Nerob druhým to, čo nechceš aby
iní robili tebe; čiň druhým tak, ako chceš, aby
oni činili tebe.”
udia ho mali radi predovšetkým pre jeho
optimizmus a to, že vedel rozdáva nadšenie
a motivova ostatných udí. Mal ve kú vieru v talent udí. Najmä v spoločenských hrách, ktoré
boli neoddelite nou súčasou jeho práce s demi a mládežou, vedel ve mi rýchle odhali, kto
je v čom dobrý. Neúnavne povzbudzoval mladých udí a ich rodičov v Stankovciach, aby sa
vzdelávali, išli na gymnázium a vysoké školy. Bol
ve mi spoločenský a dokázal udí oslovi nielen
ako farár vážnym slovom, ale aj ako človek
vtipom, piesňou a prostou udskou blízkosou.
Na druhej strane ve mi pozorne sledoval medzinárodné dianie. Aktívne sa zapájal do činnosti
tzv. Modlitebného bratstva, čo bolo neformálne
združenie evanjelických farárov, ktorým záležalo
na tom, aby sa alej vzdelávali. Bol tiež zapojený do distribúcie literatúry, ktorá do Československa prichádzala ilegálnymi kanálmi.
Pán farár Prostredník zažil v čase pôsobenia v Stankovciach významné spoločenské udalosti. Rok 1968 a okupáciu sovietskymi
vojskami, rok 1989 a zmenu spoločenského
režimu, ale aj začiatkom sedemdesiatych rokov
spojenie obcí u nás. Syn Ondrej hovorí: „Z rozprávania si pamätám, že otec Pražskú jar prežíval s ve kým nadšením. Najmä preto, lebo sa
vtedy ve mi uvo nili najmä možnosti práce s mládežou. Okupáciu bral ako poníženie a cítil sa
olúpený o slobodu, ktorú tak miloval.”
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K téme spojenia obcí bol skôr progresívny
a bral to ako dobrý krok, ktorý pomôže všetkým
u om, ktorí v tých štyroch samostatných obciach vtedy žili. Označilo ho takto aj množstvo
rodákov, ktorí jeho prístup v týchto časoch posudzovali ve mi pozitívne a pod a mnohých
zohral ve mi dôležitú rolu. Za všetkých spomenieme slová pána Vladimíra Juráčka: „Ja som
síce príliš do kostolov nechodil, ale pán
Prostredník mal spoločensky dobré názory. Bolo
ve mi dobré, že sa priklonil k spojeniu obcí
a podporil ho svojou ve kou autoritou.”
Po novembri 1989 sa od prvej chvíle zapájal do reformných aktivít. Ich neformálne modlitebné združenie sa ve mi rýchle transformovalo na organizáciu VPN v rámci evanjelickej
cirkvi. Bol v úzkom kontakte s Danielom
Veselým a Bohdanom Hroboňom. Neskôr založili Združenie evanjelických duchovných, čo je
stavovská organizácia evanjelických farárov,
ktorá nadväzovala na Spolok evanjelických kňazov, ktorý vznikol v roku 1921 a ten bol neskôr
totalitným režimom rozpustený. Združenie
evanjelických duchovných chápal ako nástroj
duchovnej obnovy a odborného rastu evanjelických farárov. Z jeho iniciatívy sa uskutočnilo
množstvo duchovných cvičení a táto práca si
postupne našla svoje pevné miesto v programe
evanjelickej cirkvi.
Bol viacnásobný delegát ECAV na stretnutiach Spolku karpatských Nemcov (Hilfskomitee
für die Evang. – Luth. Slowakeideutschen) v Nemecku. Ve mi skoro po roku 1989 pochopil,
že týmto u om nejde o to, aby vznášali majetkové nároky na to, čo im bolo skonfiškované
po roku 1945. V rozvíjaní týchto kontaktov
videl predovšetkým príležitos pre uzdravenie
narušených vzahov a možnos budúcej
spolupráce so sesterskou evanjelickou cirkvou
v Nemecku. Spolu s biskupom Dr. Rudolfom

Koštialom uskutočnil v októbri 1991 dôležitú
cestu do Stuttgartu, ktorá vytvorila predpoklady
na to, aby kontakty so Spolkom karpatských
Nemcov prerástli v oficiálne partnerstvo ECAV
a Würtemberskej evanjelickej cirkvi.
V rodinnom živote žil v požehnanom harmonickom manželstve s Helenou, rod. Ďuračkovou, s ktorou vykročil na manželskú pú v Podlužanoch v r. 1959. Pán Boh im požehnal dvoch
synov – Daniela a Ondreja, ktorý pokračuje
v práci na vinici Pánovej.
Ondrej Prostredník starší zomrel náhle 27.
augusta 1999 počas pobytu v ekumenickom
cirkevnom zariadení v Casa Locarno vo Švajčiarsku. Pochovaný je na cintoríne v Trenčíne.
Farár Ondrej Prostredník starší mal vždy
na pamäti slová apoštola Pavla 1 Korint. 15,58.:
„Vo svojej práci bol pevný, neklátivý, rozhojňoval sa v diele Pánovom, vediac, že jeho námaha
nie je márna v Pánu.” Dodnes spomínajú
Stankovčania na jeho učenie, na svet, ktorý im
predstavoval a viedol ich v čase neslobody.
Spomeňme slová niektorých.
„Spomínam na neho s úctou a v akou. Stále prebýva v našich mysliach a srdciach!” – Eva
Beňovičová.
„Pre neho som bol len jedným z mnohých,
ktorí boli súčasou jeho pôsobenia v Stankovciach. Nebol žiaden dôvod, aby si ma akosi
zvláš pamätal. Bolo mi cou a šastím, že pán
Prostredník bol súčasou môjho života!” – Milan
Pevný.
„Pán Prostredník mal neuverite ný dar reči.
Ve ký človek!” – Brigita ahká
„Rád by som povedal, že som nesmierne
v ačný môjmu otcovi za všetko, čo som sa od neho naučil a ve mi ma zasiahlo, že odišiel tak
skoro. Verím, že takúto v ačnú spomienku na neho majú mnohí.” – Ondrej Prostredník mladší.
Spracoval Dušan Pevný

so Stankovčanmi na dvore fary
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Pôvodne sa na Slovensku nosili domov len vetvičky, neskôr celý stromček. Keď
sa ku nám dostala tradícia zdobených stromčekov, vešali sa naň najmä jabĺčka,
orechy, venčeky zo strukovín, koláčiky, sušené ovocie, ale aj ozdoby zo slamy. Až
neskôr sa u nás stalo tradíciou vešanie salóniek a kolekcií a táto tradícia zotrvala
podnes. Možno ste nevedeli, ale umiestnenie vianočných kolekcií na stromček
prostredníctvom háčikov je československou raritou, ktorá vo svete nemá obdobu.

Salónka - z ma arského výrazu „szalon”, je
typom sladkosti tradične spájanej s Vianocami
v Ma arsku, Rumunsku a na Slovensku. Je to
typické Hungarikum. Originálna salónka je sladký a tvrdý fondán, ktorý je poliaty rôznymi
druhmi čokolády a zabalený v papierovom obale s typickými strapcami. Cukríky na stromčeku
boli pomenované ako „szaloncukor” a na Slovensku dostali svoj typický názov. Ich história

sa začína vo Francúzsku a pôvodne bola inšpirovaná francúzskymi pralinkami. Neskôr sa udomácnila v Ma arsku a dodnes je táto sladkos
považovaná za typicky ma arský vynález. Na Slovensko sa táto ozdoba dostala v 19. storočí.
Ich výrobe sa pôvodne venovali súkromné
cukrárne, ktoré ich neustále zdokona ovali a inovovali. Dostali tak rôzne chute a obaly. Vždy ale
boli vyrábané pod a prísne stráženej receptúry

Ako rok chrbát k zemi ohýbal

My, deti, sme vedeli, že sa pomaly končia letné prázdniny už vtedy, keď nás

mamy začali naháňať, aby sme si skontrolovali, čo máme a čo nemáme do školy. A keď aj máme použité veci, či to ešte neznosí mladší súrodenec po nás...

A až po tejto nepríjemnej a obažujúcej
revízii sa išlo na ve ký nákup do „Mesta” (pre
neskôr narodených - do Trenčína) do najbližšej
„partiovky” a papiernictva.
September v škole ubehol rýchlo, aby jesenné prázdniny, aj ke sme vždy šomrali, že
sú krátke, prišli čo nevidie. Tie, následne, vystriedali pochmúrne, daždivé, hmlou zahalené
dni pred „Dušičkami”, kedy sa patrilo ís skontrolova hroby a pripravi ich na tento sviatok.
Ale ve ká paráda to bývala pred prichádzajúcimi „stankovskými hodmi”, ktoré bývali už
tradične „na Martina”. Pamätám si, že už v piatok,
sa zametalo pred bránou prvý raz, aby sa najväčšia špina pozbierala. Upratovalo sa, vlastne už iba
dokončievalo, pretože okná museli by už dávno čisté.

V sobotu sa piekli hodové zákusky, slávnostné, nie hocijaké, ako cez obyčajnú sobotu v roku.
A v nede u? Tak v nede u to bola najväčšia
paráda. Z okna sme vyzerali hostí, rodinu. Predpoludním nás bol už plný dom, vlastne plný
„hodárov”. Pod a áut pred domami bola plná
ulica, rozvoniavala pečená hus, poctivá slepačia
polievka, ve viete.
Poobede sa rodiny stretávali na prechádzke,
udia pekne oblečení, usmiati, takí spokojní
so životom mi utkveli doteraz v pamäti. Slávnostné boli aj spoločné náboženské stretnutia v chrámoch. Tam sa stretli aj tí, čo sa aj rok nevideli
z ve kých aj malých kútov nášho Slovenska.
A ke sa začal advent, kolotoč príjemných
povinností od očisty domu, ale aj udských duší,

Zaujímavosť
a každý štvorček cukríka bol precízne vyrobený
a zabalený. Postupne sa začala ich priemyselná
výroba a dnes máme na trhu ve a druhov,
príchutí a balení.
Na Slovensku sa priemyselná výroba začala
v 60. rokoch minulého storočia, receptúra bola
ale vyvinutá v českej čokoládovni. Aktuálne sú
mimoriadne ob úbené želé, čokoládové, kokosové alebo karamelové. Na trhu sú dostupné
aj ovocné. Na Slovensku sa dávajú na stromček
a obvykle sú zjedené do výšky, kam dosiahnu
detské ruky. Hovorí sa, že Slováci sú konzervatívni. Platí to aj o ich výbere vianočných sladkostí. Najčastejšie kupované sú čokoládové
alebo fondánové salónky.
Kolekcie - duté figúrky a plnené vianočné
bonbóny určené na ozdobu stromčeka sú na území Česka a Slovenska fenoménom, ktorý vo svete nemá obdobu. Prvé čokoládové figúrky zabalené do špeciálneho obalu s motívom Vianoc
boli na území Československa vyrobené už v roku 1892 v čokoládovni vo Velimi. Pä rokov nato
aj vinohradská továreň, neskôr známa ako
Orion, priniesla svoju prvú várku vianočných
kolekcií. Prvé čokoládové kolekcie reflektovali
vtedajšiu hospodársku situáciu prvej republiky
a mali rôzne tvary, ako napríklad čokoládové
autíčka, kolieska, topánky či iné. Táto tradícia
pokračovala aj neskôr. Pamätníci spred roka 1989
si určite spomínajú na tradičné vianočné čokoládové kolekcie s rôznymi figúrkami vo vnútri,
ktoré sa pred Vianocami objavili v obchodoch,
a ktoré nemohli chýba na žiadnom vianočnom
stromčeku. Táto tradícia sa uchovala až dodnes,
aj ke nie v takom meradle ako kedysi.

Štefan Šmatlák

Reminiscencia
sa rozbehol na plné obrátky, očakávajúc príchod...
Najvyššieho... Tešili sme sa, ke dovezú do obchodu kaprov, čokoládu na váhu, z ktorej mi
predavačka odkrojila kus do mastného papiera.
Na Štedrý deň všetko stíchlo, zaliezlo do chyži a bolo poču praskajúce drevo v „šporhelte”.
Ale najviac sme čakali na to, kedy vyjdeme
so sánkami do humna a pustíme sa dolu kopcom a pôjdeme sa šmýka na zamrznutý potok,
pretože to boli najlepšie zimné prázdniny na svete. A ešte niečo. Ke sme sa stretli na polnočnej omši, zostali sme po nej potom vonku v zime, aj ke nám za nechty zachádzalo. Pochváli
sa medzi nami dievčatami a chlapcami, čo nám
„Ježiško” priniesol pod stromček.
Nuž, takto nejako po minulé roky „stankovský rok svoj chrbát k zemi ohýbal” a na alej
ohýba bude. Síce inak, v novom šate, ale vrátane spomienok na prežité časy, pekne a dobre.
Veronika Kováčiková
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Páli nás

V septembri tohto roku bol verejnosti predstavený 49-stranový dokument vytvorený na Ministerstve financií pod

názvom „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry”. Možno niektorí z čitateľov našich novín o tomto dokumente vedia.

Myslím si však, že tieto informácie by mali dostať všetci naši obyvatelia opakovane, a preto ich použijem. Dokument

vyvolal množstvo otázok a emócií. Hovorí o regionálnych i celoštátnych cestách, ktoré budú v najbližších rokoch realizované v Slovenskej republike.

K samotnému dokumentu sa vyjadril na

tlačovej konferencii aj minister dopravy a výs-

tavby SR Andrej Doležal, nako ko materiál

pripravovali odborníci z Ministerstva dopravy
a výstavby SR.

Po predostretí priorít ministrom Doležalom

reagoval v médiách na situáciu aj trenčiansky

župan Jaroslav Baška, ktorý bol rozčarovaný
umiestnením úsekov z nášho regiónu vo vyššie
citovanom dokumente.
Ve

posú te sami. Úseky ciest, ktoré sa

dotýkajú nášho kraja sa dostali na tieto miesta

v poradí. 48. miesto – úsek Trenčianska Turná
– Ruskovce (R2), 68. miesto – úsek Pravotice –

Dolné Vestenice (R2), 90. miesto – úsek Dolné

Vestenice – Nováky (R2), 97. miesto – úsek
Križovatka D1 – Trenčianska Turná (R2). Úsek

od Trenčianskej Turnej cez Ruskovce až po
Dolné Vestenice bude na základe tohto doku-

mentu podlieha zmene trasy, čo si bude
vyžadova kompletnú zmenu projektovej doku-

mentácie...

Napriek tomu, že cesta R2 okolo našej obce

je v štádiu platného Územného rozhodnutia

a množstvo úsekov umiestnených pred našimi
je v úplnom začiatku príprav, technických štúdií,
dokumentácií pre ÚR či EIA, boli odsunuté na

miesta, ktoré netešia a tento región v najbližších rokoch nikam neposunú.

Premýš am, kto vlastne za tento kraj „kope”,

komu na ňom záleží, akú majú silu naši regionálni politici... A zasa budeme čaka roky...

Dušan Pevný

Zajac či Králik?

Stalo sa

Na jeden zážitok, už je to viac ako 25 rokov, si veľmi dobre spomínam. Často som chodieval do Slovenského

raja, a ešte stále chodím, a vtedy som sa zvykol ubytovať na chate Baník. Chatára tam robil môj kamarát Ľubo Zajac.
Raz som tam priviedol skupinu Stankovčanov a bol medzi nimi aj ubo Králik. A ke že viacerí boli na Čingove prvýkrát, tak sa s chatárom zoznamovali

a navzájom predstavovali.

A môjmu kamarátovi chatár hovorí: „Ja som ubo Zajac.”

A náš ubo na to: „Ja som ubo Králik.”

Chví u na seba nechápavo h adeli, asi si mysleli, že ten druhý si robí srandu. A potom znova, chatár: „Ale ja som naozaj Zajac.”
A náš ubo: „Ale ja som naozaj Králik.”

A my ostatní sme šli do výbuchu smiechu a až ke

obaja vytiahli občianske preukazy, tak sa všetko vysvetlilo...

Štefan Šmatlák
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Na potulkách svetom

Nie je nad to, keď sa nič nedarí, k tomu príde Covid pandémia a všetky plány

sa rúcajú ako domček z kariet. V apríli som mal ísť na Faerské ostrovy a Island

– zrušené, v júli som mal ísť na Škótske ostrovy Hebridy – zrušené, no a na konci

augusta som sa mal ocitnúť na Slovensku, keďže niekto dôležitý v mojom živote

(moja mama) oslavoval okrúhle narodeniny – rovnako som sa nemohol dostaviť.

Churchilove bariéry
Plány sa mi skomplikovali pár dní pred odchodom na Slovensko. „Čo teraz?” zaznela prvá
otázka. V práci dovolenka nahlásená, tú predsa
nebudem meni. Po chví ke pátrania na mape
je rozhodnuté. Ide sa na sever Škótska. A nielen tam, ešte vyššie - presnejšie na ostrovy
Orkneje, ležiace severne od Škótska.
O dva dni je auto pripravené na výlet - kufor
plný vecí, stany, spacáky, teplé veci, jedlo. Predsa ideme kempova, žiadny luxus to nebude.
Na Orkneje sa dá dosta trajektom alebo lietadlom. Ke že sme si zvolili auto, berieme trajekt
kúsok od mestečka Thurso. Za hodinku a pol
sme už na hlavnom ostrove Orknejí – Mainland.
Celý ostrov sa dá prejs krížom-krážom za približne 3 hodiny. My máme vyčlenených 5 dní,
takže to tu trochu preskúmame.
Už hne po vylodení zisujeme, že počasie
tu bude ešte o kúsok chladnejšie ako poznáme
v Škótsku (denná teplota tak 10-15 stupňov,
a to je leto), k tomu fúka silný vietor a prší tak
5 - krát za deň. Nám to ale nevadí, na zimu,
vietor a dáž sme už pripravení a počasie nás
nemôže zaskoči.
Ostrov Mainland je zväčša rovinatý, miestami nejaký menší kopček. Čo ale príroda nenadelila na horách, to dohnala na útesoch a krásnych bielych piesočnatých plážach, tie tamojším
u om musia určite závidie aj v Chorvátsku.
Súostrovie Orkneje tvorí 70 ostrovov, z ktorých je asi len 20 obývaných. 22 000 udí, ktorí
žijú na ostrovoch, spoznáte bez väčších problémov. Tam kde my potrebujeme bundu, oni chodia
v krátkom tričku, žabkách a kraasoch. Chovajú
väčšinou ovečky a kravy a väčšinou sú to farmári
alebo rybári. Len malá hŕstka vyvolených vlastní
hotely, reštaurácie a obchody so suvenírmi.

Ostrovy sú poprepájané lodnou a leteckou
dopravou, avšak stretli sme aj deti, ktoré do školy cestujú z maličkých ostrovov tak, že najskôr
musia ís na bicykli na „letisko” (tráva v strede ostrova), odtia lietadlom po spolužiakov na iné malé ostrovy a až potom sa letecky dosta na hlavný ostrov, kde ich autobus vezme do školy. Znie

to divne, ale už 10-ročné deti sú na hlavnom
ostrove ubytované v internátoch, ke že nie všetci
rodičia majú peniaze na lietadlá alebo lode, aby
svoje deti dopravovali každý deň do školy a naspä.
Na Orknejách, ktoré boli osídlené už pred
8500 rokmi, sa za ten čas vystriedali Piktovia,
Nóri, Vikingovia a až v 15. storočí prišli na rad
Škóti, ke Jakub III. Škótsky dostal ostrovy ako
dar od škandinávskeho monarchu Christiána I.
História na ostrovoch naozaj zanechala svoju
tvár, a tak všade môžeme vidie pozostatky
starovekých dediniek a kamene zapustené do zeme do tvaru kruhu. No a z tej nedávnej histórie
tu môžeme na každom rohu vidie betónové budovy z druhej svetovej vojny, ktoré slúžili či už
ako rozh adne, sklady, ale aj budovy zo strie ňami špeciálne na ochranu ostrovov proti nemeckým lodiam. Tak isto je dnes už cestou
spojených pár ostrovov, ktoré kedysi nechal
spoji Winston Churchill tzv. Churchillovými
bariérami, slúžiacimi nato aby sa lode nemohli
preplavi pomedzi malé ostrovčeky.
Na ostrovoch sa nachádza aj najsevernejšie
umiestnená katedrála v celom Spojenom
krá ovstve - St. Magnus Cathedral, ktorú začali
stava už v 11. storočí. Dokončenie im však trvalo viac ako 300 rokov. Katedrála ale určite
stojí za to, rovnako, ako hlavné mesto ostrovov
Kirkwall, v ktorom je dokonca Tesco aj Lidl,
takže hladom sa tu umrie zatia nedá.

St. Magnus Cathedral
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Muž v tradičnom oblečení

Cliffs on Isle of Hoy

Čo sa týka kempovania a spoznávania, tak
cesty sú dobré - lepšie ako slovenské dia nice.
Sem tam prebehne cez cestu nejaká ovečka,
na ne treba dáva pozor!!! Kempovanie je dovolené všade, kde nikomu nezavadziate, okrem
miest, ktoré sú ohradené. Určite si teda viete
predstavi tie krásne pláže a útesy, na ktorých
by sme mohli kempova. Opak je však pravdou.
Na týchto ostrovoch tak fúka, že h adáte ideálne závetrie z každej strany, aby vás a hlavne
váš stan neodfúklo. Dobrá vec je aj to, že na ostrovoch sú toalety popri ceste otvorené nonstop
a zadarmo. A sú dokonca čistejšie, ako na hoteloch. Sprchovanie je možné v kempoch, v súčasnosti sú však otvorené len dva. Takže sme
na výber nemali. Avšak, ak zavítate do niektorého z nich, tak je tu všetko, od teplej sprchy
cez kuchynku, mapy až po milého Orknejčana,
ktorý všetko vie a rád poradí, a ktorého žena
pracovala 10 rokov na Slovensku. Dostala od nás
Margotku a Horalku.
Aj ke by som ve mi rád, nie je v mojich
silách zmesti všetky zážitky z Orknejí do jedného článku. Ak by niekoho zaujímalo viac,
neváhajte sa pozrie na náš facebook profil @KAMPET.NET.
Peter Piršel

Historické foto
Reprezentácia obce a školy
a Valentína Tereškovová (prvá kozmonautka)

Ján Chrastina - predseda MNV

Valentína Tereškovová
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Vianočné sviatky sa blížia a sú už takmer predo dvermi. Na tieto najkrajšie sviatky roka sa tešia vždy všetci, od malých detí počnúc, až po tých najstarších. V tomto článku vám chceme priblížiť obdobie, ktoré vianočným
sviatkom predchádza a týmto obdobím je advent.

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá čas liturgického roka
vymedzená 4 nede ami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy
na Vianoce. Advent sa vyznačuje dvojakým
očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista
a jeho druhého (eschatologického) príchodu
na konci času (parúzia).
Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2 až 6) adventných
nedie . Až rímsky pápež Gregor Ve ký († 604)
stanovil adventný čas na 4 týždne. Adventné
obdobie má kajúci charakter, ale nechápe sa
ako čas pokánia v tom zmysle, ako je to vo Ve kom pôste. Je to obdobie prípravy na slávenie
Narodenia Pána.
V udovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či

negatívne ovplyvni budúcnos nadprirodzené
sily (stridžie dni). S tým súvisia rôzne udové
obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie,
zatváranie dvier pri rannom zvonení a podobne.
V dnešnej dobe je advent úzko spojený s vytváraním adventných kalendárov a adventných
vencov.
Adventný kalendár je zvláštny druh kalendára ukazujúci 24 dní spojených s kresanskými
Vianocami a dobou adventu. Kalendár slúži na odpočítavanie dní adventu ku Štedrému dňu.
Rozšírená je papierová verzia, v ktorej sa
nachádza 24 políčok vyplnených malými sladkosami, často čokoládou rôzneho tvaru. Existujú aj rôzne elektronické verzie adventných
kalendárov.
Adventný veniec je kresanská vianočná
dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených

Doplnené vianočné citáty

Z archívov
vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla
štyri sviečky. Obyčajne sa ukladá doprostred
stola alebo vešia zo stropu. Používa sa počas
adventu a obdobne ako adventný kalendár slúži
na symbolické odpočítavanie času do Vianoc.
Pôvod adventného venca nie je jasný, predpokladá sa, že sa začal používa v období trvajúcom od stredoveku do 16. storočia, príp. až
do 19. storočia. Vytvorenie prvého moderného
adventného venca vystaveného na verejnosti sa
prisudzuje Johannovi Hinrichovi Wichernovi,
evanjelickému pastorovi augsburského vyznania v Hamburgu. Wichernov veniec pozostával
z kolesa vyzdobeného vetvami ihličia, na ktorom boli pripevnené štyri biele sviece symbolizujúce štyri adventné nedele a viacero menších
červených sviec, ktoré symbolizovali zvyšné dni
adventu. Veniec bol zavesený v Rauhes Haus,
domove pre siroty, duševne chorých a starých,
ktorý Wichern zriadil v roku 1833.
V súčasnej dobe sa v rímskokatolíckej cirkvi
tradične používajú tri fialové sviečky ako symbol pokánia a jedna (zapa ovaná ako v poradí
tretia) ružová sviečka ako symbol radosti. V protestantizme sa tradične používajú modré
sviečky ako symbol nádeje a očakávania Krista
a pokia veniec obsahuje piatu sviečku, tá má
obvykle bielu farbu na znak Kristovej čistoty.
Adventný veniec je síce kresanským symbolom adventného obdobia, ale historické
pramene naznačujú, že kruh so sviečkami poznali už predkresanské germánske kmene. Kruh
mal symbolizova nekonečno, boha, ktorý nemá
začiatok ani koniec, zatia čo sviečky a ihličie
mali vyjadrova túžbu po teple a svetle, túžbu
po jari. V stredoveku si kresania túto tradíciu
prispôsobili a adventné vence sa stali súčasou
kresanskej prípravy na Vianoce. Žiaden boh
slnka, ale Kristus, svetlo sveta!
Zvonica vo Ve kýchŠtefan
Stankovciach
Šmatlák

Práca žiakov školy

Všetci sa už určite tešíme na Vianoce. Na pokoj, pohodu, kľud. Aj žiaci 5.A a 5.B triedy. Na hodine slovenského

jazyka a literatúry sa všetci s potešením preniesli do tohto obdobia. Dostali zadanie, aby si k prvej časti citátov
vytvorili svoje vlastné ukončenie. (Ukončenie žiakov sme doplnili „kurzívou”.)

. „Vianoce sú čarovná chví a, kedy viac prejavujeme lásku. Ale hne

ako skončia, akoby všetci na ne zabudli. A také by to bolo pekné, keby (citát) ... sa

všetci udia správali láskavo a v ačne aj po ich skončení (ukončenie žiakov).”

. „Spoma te v tomto krásnom predvianočnom období, i ke
Vianoc je ... ke

je rodina spolu a nie v darčekoch.”

sa možno ešte naháňate po obchodoch za darčekmi, upratujete, pečiete. Skutočná podstata

. „Vianoce nie sú časom ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja ... lásky, dobrej nálady, pokory, radosti, v ačnosti.”
. „Chcel by som vloži vianočnú atmosféru do pohára a môc z neho vybera ... celý rok.”
. „Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o ... úsmeve, pokoji, pokore, udskosti.”
. „Vianoce sú láska. Zakaždým, ke

úbime, zakaždým, … ke

pomáhame druhým ... ke

sa usmejeme ... ke

pohladíme.”

. „Dokonalý vianočný stromček? Všetky vianočné stromčeky sú ... originálne ... úžasné ... úchvatné ... rozprávkové.”
. „Sú to Vianoce v srdci, ktoré ... z nás majú vyžarova počas celého roka.”

Alžbeta Jurigová
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Maratón patrí k dlhým behom a celkovo meria 42,195 km. Vznik tohto
behu bol inšpirovaný legendou o gréckom vojakovi Feidippidovi. Tento
bol vyslaný v roku 490 pred Kr. z mesta Maratón do Atén, kde mal
oznámiť, že Peržania boli porazení v bitke pri Maratóne. Legenda hovorí,
že celú vzdialenosť zabehol bez zastavenia, ale krátko po odovzdaní odkazu o víťazstve odpadol od vyčerpania a umrel.

Martin ahký

Grécky historik Herodotos píše o Feidippidovi ako o poslovi bežiacom z Atén do Sparty,
kde žiadal o pomoc v čase, ke sa Peržania vylodili pri meste Maratón v Grécku s úmyslom
zaja a zotroči Atény. Pod a Herodota Feidippides ubehol vzdialenos 246 km (150 mí ) medzi
Aténami a Spartou zhruba za 1,5 dňa. V Herodotovom opise udalostí sa však nespomína beh
z Maratónu do Atén. Príbeh o bežcovi z Maratónu do Atén sa prvýkrát objavuje v Plutarchovom diele „O sláve Atén” v prvom storočí
po Kristovi. Pravdepodobne sa počas obdobia
medzi Herodotom a Plutarchom, teda za 500
rokov, príbeh o Feidippidovi splietol s príbehom
o Bitke pri Maratóne a niekto s ve kou predstavivosou vymyslel príbeh o behu z Maratónu do Atén.
Pri príprave novodobých olympijských hier
prišiel francúzsky historik a lingvista Michel
Bréal s nápadom usporiada preteky na dlhú
vzdialenos, ktoré by oslavovali čin antického bežca. Vtedy mal tento beh rovných 40km. Oficiálnu
dĺžku maratónu ustanovila Medzinárodná atle-

tická federácia (IAAF) v roku 1924 na 42,195 km.
Behaniu som sa začal venova niekedy
v roku 2016 a vtedy som bol rád, ak som prebehol 5 či dokonca 10 km a méta maratónu sa
mi zdala takmer nedosiahnute ná. Postupne
som sa však rozbehal a v roku 2018 som
nastúpil na štart svojho prvého maratónu v živote, a to v Košiciach na Medzinárodnom maratóne mieru. Bol to môj prvý dlhý beh a mnohí
ma strašili, že na 35. kilometri ma to zlomí.
Nestalo sa a dobehol som úspešne do cie a
za 3 hodiny a 17 minút, a vtedy sa zrodila láska,
ktorá i napriek občasným bo ačkám trvá.
Tento rok ma prvú októbrovú nede u čakal
v poradí desiaty maratón a tretí v Košiciach. Ako
aj v minulých rokoch som sa ve mi tešil na metropolu východu, ktorá je počas maratónskeho
víkendu obliehaná tisíckami bežcov a divákov
všetkých vekových kategórií vytvárajúcich neopakovate nú atmosféru.
V roku 2020 však postihla celý svet pandémia, ktorá všetkým výrazne obmedzila život

Naši športovci
v jarných mesiacoch. Leto nám umožnilo zabudnú na jarné obmedzenia a mnohí sme si
mysleli, že už máme najhoršie za sebou. Ako sa
blížila jeseň, tak sa zhoršovala aj situácia a s blížiacim sa termínom maratónu prichádzalo jedno
obmedzenie za druhým. Dva týždne pred štartom nám bolo oznámené, že bude môc beža
len 1000 bežcov. Potom však prišli nové
obmedzenia a reálne hrozilo, že sa MMM v roku
2020 vôbec neuskutoční.
Organizátori však zabojovali viac než bežec
pri prekonávaní krízy na 35. kilometri, a tak
nám 4 dni pred štartom bolo oznámené, že 200
vybraných bežcov bude môc beža. Vzh adom
na tak nízky počet bežcov došlo aj k úprave
trate a nebežalo sa na klasickom 21 km okruhu,
ktorý sa beží 2 krát, ale na upravenej trati
v centre mesta dlhej 4,2km, ktorú bolo potrebné prebehnú 10-krát. Aby sme sa však mohli
4. 10. 2020 postavi na štart, tak sme museli najskôr podstúpi procedúru testu na COVID 19,
a tak sme boli jedni z prvých na Slovensku,
ktorých testovali antigénovými testami.
Príchod na sobotňajšiu prezentáciu bežcov
bol úplne iný, ako po minulé roky. Žiadne davy
udí v Auparku, ale len prázdna oce ová zábrana usmerňujúca pohyb k dverám kultúrneho
centra v Košiciach. V okolí takmer žiadni udia.
Pred budovou ma čakalo meranie teploty,
potom dezinfekcia rúk, vstup do budovy a prebranie štartovacieho balíčka, vysvetlenie postupu testovania, presun na alšie stanovisko,
alšia dezinfekcia, smrkanie do vreckovky, dlhá
špaj a ve mi hlboko do nosa až mi slzy vyhŕkli
a odchod. Potom už len netrpezlivé čakanie, či
mi zavolajú, že som pozitívny alebo nezavolajú,
čo znamená, že môžem beža. Našastie nikto
nezavolal, a tak som sa mohol postavi v nedeu na štart spolu s alšími 163 bežcami a 24 bežkyňami a za daždivého počasia vybehnú na tra.
Diváci, aj ke v menšom počte, nesklamali
ani tento rok a povzbudzovali pri trati rovnako
ako aj mnohí bežci, ktorým nebolo v tomto roku
umožnené sa postavi na štart, a tak nás symbolicky povzbudzovali behom na opačnej strane
bariér. Dáž postupne ustal, neskôr vyšlo aj
slnko, ale rozfúkal sa vietor, ktorý potešil deti
zbierajúce padajúce gaštany, ale nie až tak bežcov. Po absolvovaní 10 kôl som šastne prebehol cie ovou páskou, prevzal si medailu, rúško,
menšie občerstvenie a zamieril rovno do sprchy,
ke že tento rok chýbalo v cieli pot apkávanie
sa po pleciach a objímanie sa s inými bežcami.
Som ve mi v ačný organizátorom, že urobili
naozaj maximum, aby pripravili dôstojné športové podujatie a umožnili realizáciu krásnej
oslavy športu aj v tejto ne ahkej dobe a pevne
verím, že sa v októbri 2021 uvidím na štarte aj
s tými, ktorí s nami tento rok behali iba virtuálne na dia ku pri svojich domovoch.
Martin ahký
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11. november je v Kanade (a nielen v nej) Remembrance Day – Deň vojnových veteránov. V roku 1981 som emigroval z bývalého Československa do Rakúska a práve zhodou okolností som po prvýkrát prišiel do Hamiltonu 11. októbra 1982. Odvtedy som sa pravidelne zúčastňoval
hamiltonských veteránskych podujatí. No najemotívnejšie spomienky
zostali vo mne z ostatného vojenského pohrebu v roku 2014 - desiatnika
Nathana Cirilla. Niektorí ľudia si možno spomenú na túto udalosť, lebo
vtedy Kanadu bezprostredne zasiahol terorizmus. V Ottawe vtedy zahynul
neozbrojený vojak pri pamätníku Neznámeho vojaka.

Príbeh

slovo a rozprúdila sa medzi nami plodná debata.
Spoločne sme zistili, že sme vekovo rovesníci a bývalí vojaci – bývalí nepriatelia… V rokoch 1974-1976 som slúžil na strane vojsk
Varšavskej zmluvy v ČSLA (Československá
udová armáda) ako vojak v útvare 9672
v Plzni, ne aleko západonemeckých hraníc.
Šesmesačný základný výcvik som mal ako
nabíjač tanku a môj útvar bol určený ako

„prvosledový” atakova nepriate a na druhej
strane západonemeckej hranice a bol neustále
v bojovej pohotovosti. Mal som osobnú zbraň
- samopal Kalašnikov a bol som vojensky
vyškolený pre prípad akéhoko vek vojnového
konfliktu, bolo mojou „vlasteneckou povinnosou” zabíja nepriate a hne za západonemeckou hranicou.
Neustále som musel absolvova tzv. hodiny
politického školenia mužstva, vymývanie mozgov (brainwashing). Jedným z mojich „nepriate ov”, čo som zistil až na pohrebe desiatnika
Nathana Cirilla v Hamiltone, teda po uplynutí
štyridsiatich rokov, bol práve Kana an Greg
Young, ktorý slúžil pre zmenu v službách NATO,
v kanadskej armáde na druhej strane západonemeckej hranice. Rozdiel bol v tom, že on si
to dobrovo ne vybral ako profesiu. Takisto bol
„breinwošovaný” (vymývanie mozgov), len viac
sofistikovane + dobre finančne odmeňovaný,
a nie tak buzerovaný ako socialistický vojak

Pohreb Nathana Cirilla

V skutočnosti zahynuli dvaja nevinní kanadskí vojaci, ktorí nemali to potrebné „šastie
so zdravím” a boli v nesprávnu hodinu na nesprávnom mieste. Neboli v bojovom nasadení,
mali skrátka len uniformu, a tým sa stali vidite ným terčom radikalizovaných islamských
teroristov. Pokým sa teroristické akty odohrávajú kdeko vek na svete a vidíme ich len na televíznej obrazovke, tak si povieme, ve nás sa to
netýka a pohodlne si alej sedíme v našich obývačkách a počúvame trebárs v slovenčine „celoplošné slová” teraz už slovenského premiéra,
ke nám v minulosti v slovenskom parlamente
tvrdil, že islam je len mierumilovné náboženstvo. Také isté „blbé” reči viedol aj náš kanadský predseda vlády.
Aj politici v nebezpečných situáciách spozornejú a majú strach až vtedy, ke pôjde o život
im alebo ich rodinným príslušníkom - ako sa to
stalo v nedávnom prípade aj u francúzskeho
prezidenta. V rámci politickej korektnosti budeme donekonečna tvrdi, že islam je mierová
holubica, nič iné. Sledujem dennodenne žurnalistické správy, ale nepočujem, že by sa odpálil
na ulici žid alebo kresan.

Keby sme (myslím tým tých bohatých, ktorí
riadia tento svet) neprovokovali „osie hniezda”,
nebombardovali ich bydliská a nechali ich vládnu, ma vlastnú kultúru a neimplementovali im
„slniečkársku americkú demokraciu”, určite by
sme nemali islamský terorizmus v Európe,
Amerike, Austrálii. Mnohokrát si tu hovoríme,
v aka Bohu, že žijeme v Kanade, lebo tu nepoznáme ten reálny terorizmus, len ho denodenne
vidíme z mediálnych správ.
Desiatnik Nathan Cirillo bol z nášho mesta
a býval ne aleko môjho bývalého fotoateliéru.
Nedalo mi to a išiel som sa s alšími tisíckami
udí osobne pokloni jeho pamiatke. Vnútorne
som to tak cítil, lebo aj ja som kedysi obliekal
zelenú uniformu a jeho rodičia boli moji bývali zákazníci. Na pohrebe som sa snažil zachyti svojím fotoaparátom aj emócie mnohých
smútiacich udí. Zbadal som aj skupinku nealeko stojacich vojnových veteránov. Nedalo
mi to a prihovoril som sa jednému z nich. Bol to
Greg Young z Londonu, štát Ontario. Moje oči
zaujala jeho kožená bunda, na ktorej mal
výšivku COLD WAR WET a logo NATO a sovietsky kosák s kladivom 1947-1991. Slovo dalo

Greg Young
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so žoldom trebárs 80 Kčs. „Vymývanie mozgov”
robí v podstate každá propaganda.
Tí navrchu, čo majú moc a plné sklady zbraní a potrebujú neustále kŕmi „military production” (vojenskú produkciu), neobetujú vlastné
životy alebo životy svojich detí, ale posúvajú si
nás ako vojačikov na šachovnici. Ja som si vojenskú službu ako profesiu nevybral, mňa tam
skrátka donútili. Slogan bol: „Bráni socialistickú
vlas.” Vysvetlite to dnešnej „internetovej”
mladej generácii, ktorá túto dobu nemala
možnos zaži a ich mozgy sú pre zmenu dnes
zase inou formou vymývané.
V hlave mi začali beha rôzne myšlienky, kto-

ré ma prenasledovali aj v tú noc po Cirillovom
pohrebe. Začal som si uvedomova, že keby
bolo keby….
Greg bol vlastne vycvičený „strie a na mňa

ako nepriate a”. Naopak, mojou vlasteneckou
povinnosou bola strie a na neho, lebo on bol
predsa ten nepriate ský NATO vojak. Sledoval
som ho a verím, že v jeho mozgu musela prebieha podobná reakcia ako u mňa, lebo takisto prežíval emócie. Tu sa vlastne stretli na
vojenskom pohrebe dvaja veteráni COLD WAR,
teda bývalí nepriatelia z obdobia studenej vojny.
Tí „dvaja mali” to „šastie”, dožili sa doby, ke
sa v zdraví stretli na pohrebe vojaka a tam si

skutočne spoločne uvedomili nezmysel týchto
vojnových konfliktov. Prečo to tak musí v živote

by? Biblia ani história udí nepoučila. Neustále

vznikajú na svete vojnové konflikty. Nikto nech-

ce prekova železné meče na po nohospo-

dárske pluhy.

Obaja sme si určite kládli takéto otázky.

Nakoniec si kanadský Greg a kanadsko-

slovenský Paul podali ruky a vypadli im chlapské slzy…

Presvedčili sa, že na základe

životných skúseností zostávajú nie nepriatelia,
ale podržte sa - PRIATELIA, až do konca ži-

vota… Zvíazil u nich znovu ten zdravý sedliac-

ky rozum. Zdravý sedliacky rozum by mali ma

predovšetkým politici, ktorých sme si zvolili,
ktorí nás dennodenne strašia, že najväčšie
nebezpečenstvo na svete je „ruský medve ”

a počas epidémie koronavírusu za peniaze

slovenských daňových poplatníkov usporia-

dajú honosné tisícové militaristické GLOBSEC

party v Bratislave, kde majú ve kolepé reči
a trepú o mieri a tvária sa, že skutočne

púšajú do sveta „holubice mieru”.

A toto je tá moja životná „story” pre čita-

te ov novín Hlas z Trenčianskych Stankoviec,

z úvah vojenského pohrebu v Hamiltone a dneš-

nej covidovej situácii, pri ktorej mi ako bý-

Ples športovcov 2021

Cintorín vojakov

valému vojakovi padajú úprimne slzy…

Text a fotografie: Paul Stacho,
Stoney Creek, Ontario

Pozvánka

. V prípade pretrvávajúcich opatrení, ktoré by zamedzili možnos usporiada tento ples, budú záujemcovia o účas na ňom informovaní o jeho zrušení.
. Usporiadatelia plesu sú pripravení i na obmedzenie kapacity, prípadne na nutnosti použi rôzne opatrenia.

. Preto v tejto chvíli nemôžu zverejni výšku vstupného a meno hosa, ktorého majú zarezervovaného. Aktuálne teda nemožno zača ani s predpredajom
či rezerváciou vstupeniek.

. O všetkom podstatnom budú udia informovaní včas.

Organizačný výbor
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Mladé talenty

Svojou nepokojnou a hyperaktívnou povahou v detstve pobúril nejednu pani
učiteľku. No ako sám hovorí: „Kde by som bol, keby ma skrotili?” Dnes sa môže
pýšiť štartom úspešnej kariéry herca. Reč je o osemnásťročnom Stankovčanovi
Martinovi Klinčúchovi.

Pochádza z Malých Stankoviec z piatich detí
a je synom rodičov Martina a Gabiky. Už od malička bolo jasné, že Martin svojou povahou bude
zabáva udí. Počas základnej školy navštevoval
základnú umeleckú školu, kde ho pripravovali
na konzervatórium. V deviatej triede sa rozhodol ís skúsi šastie na Štátne konzervatórium
v Bratislave, odbor herectvo.
V priebehu štúdia na Konzervatóriu dostal
ponuku účinkova v úspešnom slovenskom seriáli Pán profesor, ktorý sa momentálne vysiela
na stanici Markíza. Ako mi Martin povedal: „Je to

neuverite ne priate ský projekt a som ve mi
rád, že som dostal možnos zahra si po boku
takých hereckých ikon ako Tomáš Maštalír,
Gabika Marcinková, Zdenka Studenková alebo
Roman Luknár a mnoho alších. Tento seriál,
jeho nakrúcanie a celé dianie na p aci je v priate skej atmosfére hlavne v aka hercovi Tomášovi
Maštalírovi. Tomáš je ve mi zábavný človek. Vždy
je pripravený, sústredený a poradí, ke niekto
neskúsený ako ja potrebuje pomôc. Gabika
Marcinková je úžasná, milá a pokorná žena, ktorá prinesie na p ac neuverite ne dobrú atmosféru.”
Poučnú skúsenos získal Martin počas nakrúcania tohto seriálu, ke v jednom diele seriálu
bol prizvaný slovenský raper Momo, aby si zahral zlého „drsňáka”. Bolo to takto: „Najzaujímavejšia skúsenos pre mňa bola, ke sme natáčali s Momom a Zdenkou Studenkovou v triede. Ide o scénu, ke Momo naháňa jedného

nášho spolužiaka. Na obranu spolužiaka sa alší
dvaja postavili, aby Moma spomalili. Momo vtedy sotil do jedného zo spolužiakov tak, že narazil
do skrine. Scéna pokračovala alej. Medzitým
mala Zdenka dialóg s Gabikou a Tomášom. Ale
v tom sa vrátil do triedy Momo a spýtal sa, či je
ten spolužiak, do ktorého sotil, v pohode, a tým
narušil priebeh záberu. Zdenka sa vtedy trošku
nahnevala a so svojím nezamenite ne prísnym
výrazom vynadala Momovi. V tú chví u som si
uvedomil, aké je ve mi dôležité sa vpred pripra-

vi na niečo, na čo nie sme zvyknutí. Inak nás
niekto skúsenejší ve mi nepríjemne zaškolí.”
Vianoce sú pre Martina oddychovým sviatkom. Ako vraví: „Celý rok sa naháňam kvôli
škole alebo práci, ale na Vianoce sa upokojím
a v kruhu rodiny a priate o oddychujem. Pomáham pri pečení miesi cesto, no nie som ve ký
fanúšik vianočných koláčov. Vždy sa snažím odola, ale aj tak každý rok priberiem aspoň 2 kg.
Tento rok to bude trošku iné. Pandémia nás
do určitej miery zablokovala, ale dúfam, že tá
klasická vianočná atmosféra ostane. Ja sa už
pomaly snažím naladi na vianočnú náladu pomocou starých klasických kolied.”
Martin si spomína na rok 2014 a na to, čo
v zápale rodinnej vianočnej atmosféry vyparatil
svojej sestre: „Sedeli sme celá rodina pri štedrovečernom stole. Práve sme chceli zahasi
adventný veniec, aby sa niekomu náhodou nezapálili vlasy, lebo všetky sestry ich majú dlhé.
Jedna zo sestier ho už išla sfúknu, ale ja som
bol príliš aktívny a sfúkol som ho takou silou, že
som sestre postriekal celú tvár horúcim voskom.
Vtedy to nebolo ve mi vtipné, ale teraz sa na tom
smejeme. Sestra, našastie, ujmu na zdraví nemá.”
Je niečo, čo by si zaželal našim čitate om?
Martin Klinčúch: „Všetkým čitate om chcem
popria príjemné a pokojné sviatky. Bu me voči
sebe priate skí, zhovievaví a hlavne zodpovední.
Pandémia nás určite trošku obmedzí, ale čarom
Vianoc sa to bude da ove a ahšie zvládnu.
Ešte raz prajem šastné a ničím nerušené
vianočné sviatky.”
Monika Pevná

Tomáš Maštalír a Martin Klinčúch
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