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Význam slov

Zamyslela som sa nad tým, ko>ko
„nových” slov sme počas posledného
roka – roka s koronavírusom začali
používaB. Každý z nás o nich vedel, poznal ich však v spojitosti s úplne inými
javmi, vecami, dianím...
Ak som kedysi počula slovo
„pandémia”, vždy ma napadlo spojenie
s Afrikou. Ani v najhoršom sne by ma
nenapadlo, že by mohla byB skloňovaná
aj s vyspelou Európou, respektíve
celým svetom.
„Rúško”, ve; to používali len lekári
či zdravotníci.
ByB v „karanténe”? Ako a prečo?
Jediný súvis bol s človekom, ktorý si
z cestovate>ských potuliek priniesol
maláriu.
„Núdzový stav” sa mi spájal iba
s tým najhorším, čo by krajina mohla
zažiB, a to s vojnou.
„Home office” som zažila na vlastnej koži posledného pol roka. Predtým
som síce poznala význam tohto anglického výrazu zo Zákonníka práce, ale
čisto teoreticky.
„Dištančné vyučovanie” bolo možné
v minulých časoch do určitej doby len
na vysokých školách a teraz ho poznajú
aj najmenší školáci.
V „MOM-kách” nás každý týždeň
testujú zdravotníci oblečení v ochranných „mundúroch - tyvekoch”, ktoré by
si za normálnych okolností na seba nemuseli dávaB.
A napokon sú tu tak často skloňované „vakcíny”. Čo som vedela o nich?
Očkovali sa len malé deti alebo >udia
proti cudzokrajným chorobám ak cestovali do trópov.
Koronavírus a s ním spojená choroba zmenili ve>a. Význam mnohých
slov, viet, myšlienok.
Uvedomila som si v tejto dobe aké
šBastie je byB zdravý a tešiB sa z obyčajného stretnutia s blízkymi. Som
šBastná, že mám svoju „bublinu”...
Monika Pevná

Ach, tie mamy

Trenčianske Stankovce

hlas.stankovce@gmail.com

Každá druhá májová nedeľa v roku je dňom matiek. No naše mamy si za-

slúžia, aby ich dňom bol každý jeden deň v roku. Veď bez nich by sme neboli:

porodili nás, vychovali, naučili všetkým základom života. Čo všetko nás naučili?

PrekonávaB samých seba: „Nevstaneš
od stola, kým nezješ ten špenát!” Naučili nás
logike: „Prečo? Lebo som to povedala.”
Náboženstvu: „Modli sa, aby to z toho koberca
zišlo!” CeniB si dobre odvedenú prácu: „Ak sa
chcete so sestrou pozabíjaB, tak to urobte
vonku, ja som tu práve upratala.” Naučili nás
irónii: „Ešte chví>u môžeš plakaB a potom ti dám
na to skutočný dôvod.” Všetko o počasí: „Tvoja
izba vyzerá akoby tadia> prešlo tornádo.” Čo je
recyklácia: „NebyB mňa, tak tu zhnijete v špine.”
V;ačnosti: „Na svete sú milióny nešBastných
detí, ani jedno z nich nemá takých dobrých
rodičov ako ty.” Naučili nás ohybnosti: „Pozri
na tú špinu, čo máš na chrbte!” Ale aj čarovaB:
„Zavri konečne ústa a zjedz už tú polievku!”
A ako sme rástli a bežali roky, menili sa aj
názory na naše mamy:
4 roky
: Mama vie všetko!
8 rokov : Mama vie ve>a!
12 rokov : Mama nevie všetko!
14 rokov : Mama nevie nič!
16 rokov : Mama je nula!
18 rokov : Mama je z inej doby!
25 rokov : Mama to možno vie!
35 rokov : Kým sa rozhodnem, spýtam sa
mamy!

45 rokov : Pýtam sa sám seba, čo by si o tom
myslela mama!
60 rokov : Ako rád by som sa spýtal mamy…
Ke; som bol malý, asi tak 10-ročný chalan,
mama mi vravievala: „Nekrč, Pa>o, tak to čelo!
Ke; budeš maB 20 rokov, budeš ho maB
vráskavé ako starý dedo.”
A v sobotu, v nede>u, ke; sme boli doma,
lepila mi na čelo leukoplast.
Roky bežali, dospel som, oženil sa, zostarol.
Ke; som bol na 85. narodeniny u mojej mamy,
zadívala sa na mňa a vraví: „Júj, Pa>o, aké máš
ty vráskavé čelo – ako starý chlap. Vieš čo, tuto,
v časopise, som čítala, že ponúkajú krém
na vyhladzovanie vrások. Kúp si ho!”
Vravím jej: „Mama, to je predsa pre ženy.”
„Nie, nie, píšu tam, že je to aj pre mužov.”
„Ale načo by som to robil, ja už môžem maB
vráskavé čelo, však už mám 60 rokov.”
Vtedy mama pozrela na mňa neveriacimi
očami a tíško hlesla: „Ty už máš 60?”
Čo z toho vyplýva? Pre naše mamy sme my
stále ich deti, či máme 6 , 16 alebo 60
rokov. Nuž, a čo povedaB na záver?
Netreba slov mnoho.
Naše mamy, bu;te tu ešte dlho s nami, aby
pýtaB sme sa mali koho.
Pavol Múdry
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Udalosť

Nastal máj, lásky čas. Niektorí, ktorí môžu, sa tešia na rozkvitnuté čerešne

a bozky pod nimi. Tento rok to bolo ve>mi vzácne, lebo v Trenčianskych
Stankovciach sme rozkvitnuté čerešne na prvého mája nemali už aspoň pätnásB

rokov. A tak sa všetci tešíme. Niektoré sa tešia, že budú pobozkané. Niektorí

sa tešia a veria tomu, že tento podčerešňový rituál je taký intenzívny, že ho
stačí vykonaB len na prvého mája a vydrží po celý rok.

Terasy už máme otvorené, a tak sa nám už lepšie dýcha. Všetci svorne do-

držujeme protipandemické opatrenia pod>a príkladu našej vládnucej garnitúry,
a tak sme sa ani nenazdali, ako v našej obci vyrástli máje.

Jeden pri Obecnom úrade, druhý pri ihrisku, tretí na terase, štvrtý v zá-

hrade, piaty v..., at;.

Je máj, lásky čas. Využime ho teda na lásku, na milé slovo, na pekný po-

h>ad alebo skutok. Spravme si dobrú náladu navzájom, lebo žijeme dobu, kedy

je to ve>mi potrebné.

Vendelín Sedláček

historické stavanie mája

Predĺženie času platnosti územného rozhodnutia - R2

Info

Navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a. s., podal

dňa 29. 1. 2021 žiadosť o predĺženie času platnosti územ-

ného rozhodnutia na líniovú stavbu „Rýchlostná cesta R2

Križovatka D1 – Mníchova Lehota”.

Predĺženie lehoty platnosti žiada navrhovate> z dôvodu predĺženia procesu

prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie, bez ktorej nie je možné podaB
kvalifikovanú žiadosB o vydanie stavebného povolenia, do 24. 7. 2026.

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky oznámil 15. 3. 2021

verejnou vyhláškou začatie konania o predĺžení času platnosti rozhodnutia
o umiestnení tejto líniovej stavby.

Pod>a paragrafu 36 ods. 4 stavebného zákona sa začatie územného kona-

nia oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, preto aj oznámenie

o predĺžení času platnosti UR sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyh-

láškou.

Tak sme všetci zvedaví, kedy sa „pohnú >ady” a táto pre nás prepotrebná

stavba naberie reálne kontúry a začne sa stavaB.

Redakčná rada

Fotografia dostala život

V minulom čísle sme v rubrike Historické foto zverejnili fo-

tografiu zo streleckých pretekov v Sedličnej. Mladí chlapci strieali

zo vzduchoviek a malorážiek na predpísané terče a stali sa základom budúcej organizácie Zväzarm, ktorá združovala záujemcov
o strelecký šport.

Zaujímalo nás, kto sú postavy na snímke. K chlapcom sa dostaneme

neskôr. No nás zaujala najviac pani, ktorá bola „rozhodkyňou” v tomto dueli.

Jej rázny postoj rešpektoval každý strie>ajúci mládenec, a tak si ju po;me
predstaviB. Tou pani bola babka pána Ivana Hrušovského a volala sa Anna
Mišechová a pochádzala zo Sedličnej.

Fotografia vznikla približne v roku 1957. Kto ju zhotovil, sa nám zatia>

nepodarilo zistiB.

Dušan Pevný

Pátrali sme
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V minulom čísle Hlasu som vám podal informáciu o plánovanom zámere

vybudovať náučný chodník v Rozvadzoch, ktorý by priblížil deťom ZŠ, ale aj

Chválime
Predtým však bolo potrebné pooranú

a vytýčenú parcelu upraviB traktorom s Bažkými

obyvateľom našej obce, časť našej histórie. Dnes už môžem konštatovať, že

bránami. Toto sa podarilo ešte v piatok v;aka

sa stretlo v jednu sobotu s potrebným náradím, chuťou do roboty a pustilo sa

rozdelení úloh nastalo smykovanie, hrabanie

prvý krok sa podarilo zrealizovať. Stačilo pár telefonátov a trinásť nadšencov
do neľahkej úlohy.

nezištnej ochote Petra Pevného. Po úvodnom
a očistenie parcely od kameňov. Potom sade-

nie trávy a jej zavalcovanie. Práce rýchlo

ubiehali a ani sme sa nenazdali a boli sme

v polovici parcely. Tu už bolo potrebné absolvo-

vaB povinnú dezinfekciu, ale ke;že každý mal

svoj štamperlík, tak sme aj túto úlohu zvládli
k všeobecnej spokojnosti. Krátko pred obedom

sme boli už Pri kríži, kde sme ešte dosadili

chýbajúcu trávu a mohli konštatovaB, že sa
nám podarila záslužná vec. Nemusíme sa han-

biB ani za svoj výkon, lebo upraviB terén a za-

sadiB trávu na ploche 6500 m2 za tri hodiny je
ve>mi slušný výkon pre trinástich chlapov.

Čo teda bude nasledovaB ;alej? Máme už

v;aka Petrovi Kadákovi vypracovaný projekt
výsadby ovocných stromov starých odrôd a te-

šíme sa na jesennú brigádu, kedy plánujeme

výsadbu aleje z týchto 107 drevín. Pevne

veríme, že táto myšlienka osloví aj našich
mladých spoluobčanov a žiakov základnej školy

so svojimi učite>mi, a tak sa pridajú k realizácii

tohto náučného chodníka. Bola by ve>ká škoda

nevyužiB takúto šancu a zanechaB po sebe dielo

pre nasledujúce generácie.

Potulky chotárom – Bielený vrch

Vendelín Sedláček

Z chotára

Kopec, ktorý nie je turisticky nevýznamný, nie je tiež s výškou 535 m n. m. najnižší v okolí. Po stankovsky sa mu

hovorí aj „Belený vrch”. Je to pomyselná spojnica obcí Trenčianske Stankovce, Krivosúd-Bodovka a Selec. Chodíme

tam s ockom pri svojich obľúbených potulkách načerpať energiu a zároveň pozorovať prírodu a jej obyvateľov.
Tento kopec je zaujímavý tým, že ke; naň

prídete z južnej strany, tak sa ve>mi nelíši od
iných kopcov, ale pri príchode zo severnej

strany natrafíte na riadny „strmák”. Vyzerá ako
keby ho zasypala kamenná lavína. Všetky

kamene sú pokryté vrstvou machu a je ako taký
hrbo>atý koberec. SpadnúB by som tam však
nechcel.

Často tam možno vidieB jelene, diviaky,

srnky, ale aj muflóny, ktorým sa tu v posledných
rokoch celkom darí. Vždy sa takému poh>adu
ve>mi teším. Ocko chodí vždy popredu a ja za

ním. A ke; poviem: „Počkaj!” a on sa otočí, už

ma vidí liezB na nejaký zvláštny strom či

skalnatý útvar. A tých možností na lezenie je tu

naokolo naozaj ve>a. Rôzne stromy, ktorým dala

príroda zaujímavé tvary a rozmery, rôzne

vyvýšeniny a kopčeky s väčšími či menšími
výh>admi. Mňa zaujíma v prírode ve>a vecí

a javov. Ocko mi aj ve>a vysvetlí. Až na jeden,

s ktorým sa stretávame, nechápe ani on. Často

sa nám zjavuje ve>a odpadu, či už plastového
alebo skleneného.

Mali by sme si prírodu viacej vážiB, pretože

nám poskytuje zadarmo miesto na oddych

a relax, a ten každý z nás h>adá práve v čistej

prírode. Skúsme si ju preto chrániB slušným
chovaním sa v nej.

Jakubko Jančo, 3. A
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Z archívov

V minulosti pôsobilo v našich bývalých obciach viacero spolkov a organizácií. Podľa údajov z kroniky obce Malé

Stankovce z roku 1939 tu boli viaceré spolky, ktoré sa venovali kultúre. V roku 1940 vznikol mužský spevokol Rozsievač,
ktorý v prvých rokoch činnosti nacvičoval piesne národné, ľudové i náboženské. Aktívne sa zúčastňoval na svetských

i cirkevných slávnostiach v obci, vystupoval v Trenčíne, Púchove i v okolitých dedinách.

V roku 1941 nacvičili členovia spevokolu

Rozsievač divadelnú hru „Kamenný chodníček”,
s ktorou vystúpili okrem najbližších obcí i v Tren-

číne, Beckove a Adamovských Kochanovciach.

Pod>a údajov z kroniky v roku 1942 spevo-

kol vyvíjal najživšiu kultúrnu činnosB medzi

spolkami v obci. Ve>mi úspešným bolo jeho vys-

túpenie v danom období na chrámovom kon-

certe v Trenčíne za účasti známeho organového
majstra Kurta Frayloga z Bratislavy. Koncert mal

vysokú úroveň a účinkovanie spevokolu bolo

v roku 1944 mal v obci vystúpenie s divadelnou

s touto operetou v okrese Komárno si všimla

akadémiu s recitáciou a zborovým spevom spe-

vystúpenie.

hrou „Pánik” od Ferka Urbánka. Slávnostnú

vokol predviedol v máji toho istého roka pri ce-

loslovenskej spomienke 25. výročia úmrtia M.

čení 2. svetovej vojny, účinkoval i pri oslave

slovenskej politiky a literatúry 19. storočia -

Spevokol Rozsievač bol aktívny i po skon-

prvého výročia SNP, ktorá sa v obci konala

v roku 1945. V nasledujúcom roku úspešne

koncertoval v Trenčíne na súBažnom stretnutí

spevokol Rozsievač ;alej pokračoval v nacvi-

„Anička Kováčovie”. Nasledujúce vystúpenia

naštudovaní divadelných hier ako i nácviku populárnych akadémií. Na Ve>konočný pondelok

Mravce

V tom istom roku 1947 spevokol s viace-

rými skladbami úspešne vystúpil v Beckove pri

príležitosti stopäBdesiateho výročia narodenia

spevokolov zo širokého okolia.

čovaní rôznych cirkevných i >udových piesní,

i slovenská tlač, ktorá kladne zhodnotila celé

R. Štefánika na Bradle v Brezovej pod Bradlom.

ve>mi kladne hodnotené.

Pod vedením dirigenta Štefana Štukovského

Rozsievač: Opereta Anička Kováčovie

V roku 1947 spevokol nacvičil operetu

mali ve>ký úspech. Prvýkrát v tunajšom kraji

sa hrala opereta s hudobníkmi, ktorých dirigoval Štefan Štukovský. Vystúpenie spevokolu

jedného z najvýznamnejších predstavite>ov
Jozefa Miloslava Hurbana. Koncom toho roka

ešte stihli členovia spevokolu naštudovaB hru

„Márnotratný syn”, s ktorou vystúpili vo viacerých okolitých obciach.

Spevokol Rozsievač ukončil svoju činnosB

odchodom pána Štukovského na nové pôso-

bisko.

Jozef Kadák

Pozn. redakcie: Článok bol spracovaný z podkladov
kroniky obce Malé Stankovce.

Práca žiakov školy

Príbeh sa stal pred rokom počas online vyučovania. Práve bola hodina, vonku horúco, mala som pri sebe na stole sirupovú vodu. Omylom som vodu

vyliala na zem. Ke;že som nechcela z hodiny odísB, vyliatu vodu som rýchlo utrela len vreckovkou.

Ako hodiny plynuli, na narýchlo poutieranú sladkú vodu som zabudla. Zrazu mi padlo na zem pero. Na zemi som uvidela pár mravcov. Rýchlo som na ne

stúpala. Učite>ka ma, samozrejme, musela rovno vtedy vyvolaB.

Ke;že sa mravce množili, vysvetlila som vyučujúcej, v čom je problém. Ona bola taká skvelá, že mi to dovolila hne; poriadne vyutieraB a povysávaB.

Takže to dopadlo tak, že ke; sa ma naši opýtali, aká bola hodina a čo sme robili, ja som v zmätku odpovedala, že som vysávala.

Liliana Jašová, 6.A
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Narodil sa slobodnej mamičke Kataríne Mojžišovej 18. augusta 1941

v Malých Stankovciach. Do školy chodil na Brodku, to bola dočasná škola. Už ako

žiak bol aktívny, hrával divadlo. Bavil ho futbal, ale ten mu mama nedovolila,

lebo jej musel pomáhať. Ona bola totiž stále v robote, bola dojičkou v štátnom

majetku. Po základnej škole sa išiel učiť za tkáča do učilišťa pre trenčiansky
podnik Merina.

Historické postavy
Jeho najmilšou činnosBou v chovate>skom

zbore bola činnosB tzv. „liahňara”. Viac ako 11
rokov liahol malé kuriatka. Jeho kolega, ka-

marát a chovate> Ján Buček naňho spomína
takto: „Rudko sa nebál žiadnej práce a ke; nám

odišiel posledný liahňar, zostavil liaheň vo vlast-

nej garáži a začal liahnuB kuriatka. Spomínam
si, ako sme niekedy mali problém s odbytom,

tak sme ich naložili do „žigulíka” a išli sme ich

ponúkaB po okolitých obciach. Raz sme vošli

do krčmy v Kochanovciach a núkali kuriatka

na predaj. Krčmárka nám hovorí: „Idete nesko-

ro, už som si kúpila kuriatka v Stankovciach,

chcela som kohútikov na výkrm, ale z 30-tich

kurčiat mám len 2 kohútikov a ostatné sú
kuričky. Tak sme sa ani nepriznali, odkia> sme
a rýchlo sme pokračovali ;alej.”

Ján Buček ;alej hovorí: „Rudko Mojžiš dlhé

roky pôsobil aj v OV SZCH Trenčín. Ako

hospodárovi

mu

prešlo

cez

ruky

tisíce

„nánožných” obrúčok pre hydinu a vtákov, ktoré

chovate> Rudolf Mojžiš

rozde>oval pre všetky chovate>ské organizácie

v okrese. Za jeho činnosB mu boli udelené

zväzové ocenenia Vzorný chovate> a Čestný

Chovate>stvu sa venoval od raného detstva,

ostatných chovate>ov k naplneniu jeho smelých

odznak.”

zvierat - holubov, králikov a okrasných vtákov.

najlepšie chovate>ské organizácie, ktoré si do-

robiB nemôže a nedokáže byB pri zrode malých

kedy už ako malý chlapec pod>ahol čaru chovu

Pred vojenčinou začal s mamou stavaB rodinný
dom v Sedličnej. Tam, kde bývali, nebolo príliš
ve>a miesta. Žili tam totiž ešte aj mamini súro-

denci s rodinami. Kým odišiel na vojnu, dal dom

pod strechu.

predstáv. Jeho zásluhou sme sa zaradili medzi
kázali svojpomocne vybudovaB vlastný areál.”

kuriatok. V Bažkom zdravotnom stave organizo-

Po zlúčení obcí začali chovatelia prerábaB

val aj poslednú chovate>skú výstavu v roku

Stankovciach. Po rekonštrukcii týchto priestorov

Nepoznal slovo nemôžem alebo nedá sa. Čo

miestnosti bývalej evanjelickej školy v Malých
v nich mávali výstavy na dvore areálu. Neskôr

Po vojenčine sa oženil a s manželkou Štef-

začali stavaB halu, aby mohli robiB výstavy aj

postupne pod>a možností a financií dorábali.

Niekedy v deväBdesiatych rokoch založili

kou (Štefániou) rod. Svatíkovou zo Selca si dom

Neskôr ochorel a ve>mi ho trápilo, že to už

2009. Chovate>stvo bolo pre neho všetkým.

začal, aj dotiahol do konca.

Na jeho počesB sa rozhodli pri chovate>ských

na medzinárodnej úrovni.

výstavách poriadaB Memoriál Rudolfa Mojžiša.

Vychovali spolu štyri deti – Zdenku, Rudolfa,

družbu s chovate>mi z Kunovíc pri Uherskom

V podniku Merina zarábal málo. Odišiel teda

Otec bol aj členom okresného výboru Zväzu

a ZO ČSCH Kunovice. „Pri týchto chovate>ských

Petra a Pavla.

do Pozemných stavieb robiB šoféra. V práci bol

zodpovedný a ve>mi zručný. Aj v;aka tomu
začal pracovaB v odborovom združení ROH

a rád organizoval zájazdy.

Hradišti, ktorá trvá až dodnes.

chovate>ov. Spolu s ním organizoval 10 ročníkov

chovate>ských plesov, o ktoré bol vo verejnosti

ve>ký záujem.

V Sedličnej pôsobil aj ako hasič a v roku 1967

si spravil velite>ský kurz v Martine. Potom sa
stal chovate>om. Začal v Sedličnej, kde v tých

časoch robil predsedu pán Chrastina. Neskôr sa

chovatelia zo Sedličnej zlúčili s chovate>mi z Ve>kých Stankoviec, kde bol predsedom pán Berko.
Po nejakom období, aj kvôli aktívnemu prís-

tupu, zvolili za predsedu tohto združenia môjho

otca. Jeho prednosBou bolo, že vedel ve>mi do-

bre organizovaB život v chovate>skej organizácii.
Kolegovia chovatelia spomínajú: „Vtedy sa u neho

prejavili ve>mi dobré organizačné schopnosti
a svojím entuziazmom dokázal pritiahnuB aj

chovate>ská výstava v areáli starej školy

Je to súBaž ZO SZCH Trenčianske Stankovce

stretnutiach s úctou a v dobrom spomíname
na Rudka Mojžiša ako na dobrého, pracovitého
človeka a kamaráta,” spomína Ján Buček.
Zomrel 27. februára 2010.

Rudolf Mojžiš ml., Ján Buček
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Zaujalo nás

Na Slovensku je už dlhé roky zvykom oslavovať výročie vzniku mesta alebo

pravdy. Najprv opatrný Peter Trchala, richtár

nejedná o dátum vzniku obce, ale je to výročie najstaršej známej a zachovalej

konšeli vyslaní celou obcou ako prísažní pod prí-

dôkaz, že v danom roku obec existovala, ale musela vzniknúť skôr a kedy

ide od cesty do Bieroviec k ve>kému lubidum

obce a ak je to výročie okrúhle, o to väčšie bývajú oslavy. V skutočnosti sa však
písomnej zmienky o existencii určitej konkrétnej obce alebo usadlosti. Je to
presne, to sa už asi nikdy nedozvieme.

z Bieroviec, Štefan Brichta a Peter Moravčík,
sahou vypovedali týmto spôsobom, že hranica
a potom cez ve>ké lubidum k Močiarom, hrani-

ca obce Turná ide z tamtej strany rieky po chodník zvaný Hamerská a od chodníka Hamerská

až k náprotivnej strane Malého Inovčeka,

potom cez Inovček cez potok na stadiu dĺžky

zeme, opätovne na >avú stranu cez potok.

Zo strany Turnej ide cez cestu vyššie až k Chmel-

nišBu, k tej ceste, ktorú vždy š>achtici zo Sed-

ličnej bránili a slobodne užívali. V chmelništi sa

tri cesty rozde>ujú. Prvá ide ponad Suchú
Sedličnú, druhá cesta až ponad Czerczeze, tre-

tia cez potok Sedličná k Hradenému dielu. Totiž

richtár Štefan Jakubovech, ;alší Štefan Petro-

vech a Ján Mališka i Pavol z Opatoviec, prísažní

zastupujúci celú obec vypovedali pod prísahou
a o všetkom sa dohodli s vyššie spomenutými

svedkami. Š>achtici Tomáš Hagyaš i Ladislav

z Bobrovníka, prísažní, samotní š>achtici

zo Sedličnej tú cestu a svoje hranice chránili

a vo všetkom sa dohodli. Taktiež richtár Vojtech

Malík, Jakub Košnár, Ján Majtán, konšeli z Roz-

vadzí zastupujúc celú obec ako prísažní

osvedčení (prísahou) vypovedali a o všetkom

sa dohovorili s vyššie spomenutými svedkami.

Na dosvedčenie výpovede pravdy prítomní túto
listinu dali sme vyhotoviB pre š>achticov

zo Sedličnej. Dané v Trenčíne v pondelok

po kvindéne blahoslaveného pápeža Gregora

(28. marca) tohto roku 1300.”

To>ko vo>ný preklad danej listiny. Je ve>mi

Stáva sa, že časom sa objaví iný starší doku-

obce Trenčianska Turná z roku 2019 pod názvom

„Od Tornowy po Turnú” od Tomáša Michalíka,

zaujímavé, o čom píšu v tejto listine, určite

ske Stankovce sa uvádza, že najstaršia známa

a aj fotokópiu dokumentu, ktorý to dosvedčuje.

písomnosti. K sporom o chotárne hranice medzi

ment a história obce alebo obcí sa posúva do ne-

skoršieho obdobia. V histórii našej obce Trenčian-

a zachovaná písomná zmienka o bývalej obci Sedličná je z roku 1403. Je tomu už viac ako 50 ro-

kov, ke; sa v Sedličnej na budove kúrie Lipských

odha>ovala pamätná tabu>a nášmu významné-

som objavil zmienku o tomto chotárnom spore

Prinášame vám v plnom znení vo>ný preklad

toho, čo je v danom dokumente napísané:

„My, magister Peter, podžupan a trenčiansky

kastelán i slúžny tejto stolice, pamäti odovzdá-

mu rodákovi Jánovi Lipskému. Bol som síce malý

vame oznamujúc znením tejto listiny, všetkým,

hovore bývalý predseda MNV Sedličná pán Po-

synov Duonka i Mikuláša, Jána a Filipa, synov

chlapec, ale dobre si pamätám, že vtedy v prírubský spomínal aj to, že Sedličná si pripomína

725 rokov najstaršej písomnej zmienky. Inak

viseli vtedy o tom aj oznamy a nápisy na plotoch.

čo to osoží, že my na žiadosB Štefana a Jakuba,

so Sedličnej z jednej strany, taktiež (na žiadosB)

Pavla a Štefana Turnayho z Turnej na druhej

strane z príčiny a z dôvodu určenia hraníc sme

hodné zamyslenia a dôvod na ;alšie skúmanie,
ktoré by potvrdilo pravosB a hodnovernosB tejto

Turnou a Sedličnou dochádzalo aj neskôr,
konkrétne aj koncom 16. storočia, a táto listina

je prílohou k písomnostiam tohto neskoršieho
sporu. Š>achtici zo Sedličnej ju vtedy priložili

ako starší doklad potvrdzujúci oprávnenosB ich
nárokov.

PravosB tohto dokumentu, a že skutočne

pochádza z roku 1300 však doteraz nebola his-

torikmi potvrdená, ale ani vyvrátená. Ak sa však

časom preukáže skutočná pravosB uvádzaných

Ke; som sa neskôr po dlhých rokoch dozve-

vyslali slúžneho a Imricha z Belej, totiž našich

informácií (že osoby menované v dokumente

je z roku 1403, tak mi to nesedelo. Ve; hádam

ličná. Oni sa potom k nám vrátili, vyrozprávali

úradoch), tak sa bude prepisovaB nielen história

del, že najstaršia písomná zmienka o Sedličnej

si vtedy predseda MNV nevymýš>al a o nejakú
písomnosB sa musel opieraB. Dlho mi to vŕtalo

hlavou a začiatkom tohto roku som náhodou

na internete našiel informáciu, že v roku 1300

došlo k sporu o hranice chotára medzi Turnou

a Sedličnou. Pátral som ;alej a v monografii

dôveryhodných >udí na tvár uvedenej obce Sed-

skutočne v roku 1300 žili a pôsobili vo svojich

nám to tým spôsobom, že oni v utorok naj-

Sedličnej, ale aj blízkych obcí. Vzh>adom na po-

gora (15. marca 1300) na tvári uvedenej obce

popis

bližšie k sviatku blahoslaveného pápeža Gre-

Sedličná v prítomnosti susedov a spoluhraničiacich ako š>achticov, tak aj neš>achticov

i svojich príbuzných rozpovedali takúto istotu

tenciálny význam tejto listiny a na detailný
miestnych

reálií

som

si

pokladal

za vhodné oboznámiB občanov našej obce s jej
vo>ným prekladom.

Štefan Šmatlák
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Rok 2020 ubehol ako voda. Facebook má jednu veľmi dobrú vlastnosť,

a tou sú spomienky. Pripomenú vám, čo ste publikovali v rovnaký deň v minu-

losti. Prednedávnom ma tak upozornil na fašiangy v Stankovciach. Až vtedy

som si uvedomila, že to bola posledná verejná akcia, kde sa stretol celý folk-

lórny súbor.

Ako sme prežili rok 2020 vo folklórnom súbore? Začiatkom roka FS Rozvadžan fungoval
v bežnom režime. V piatky sme sa stretávali
na tanečných tréningoch a nedele patrili javiskovým skúškam. Začiatkom februára sa konala členská schôdza FS Rozvadžan. Termín
pripadol na Valentína a práve preto si naši muži
pripravili prekvapenie a potešili každú ženu
kvetinkou. Ako vždy, ke; sa spoločne stretneme, nechýbala dobrá nálada, hudba a spev.
Prvým vystúpením roka bol fašiangový sprievod
obcou Trenčianske Stankovce, ktorý sa konal
vo februári. Začínal v Rozvadzoch u Sedláčkov,
odtia> sa presunul za hudobného sprievodu
k Obecnému úradu. Tu nás čakali skvelé zabíjačkové špeciality ako jaternice, klobásky, kapustnica či zabíjačková kaša. Počasie v tento
deň bolo priam ideálne, a aj v;aka tomu sa
>udia bavili, spievali a tancovali až do piatej
popoludní. Vtedy sme ani len netušili, že to
bude na dlhé obdobie posledná akcia, kedy sa
stretol celý folklórny súbor.
Tešili sme sa, že sa v máji uskutoční ;alší
ročník nášho festivalu Stankovské zvony. Organizačne sme mali všetko pripravené, svoju
účasB potvrdilo päB detských folklórnych
súborov a päB folklórnych skupín. Spolu malo
byB na festivale približne 300 účinkujúcich.
ZahájiB ho mala svojim koncertom Trenčianska
dvanástka. Naši hasiči pripravili výstavu
hasičskej techniky a uniforiem. Žia> epidemiologická situácia nám nedovolila, aby sa festival

uskutočnil, preto sme ho museli zrušiB. Po sprísnení opatrení sme museli zrušiB všetky naše aktivity. A veruže nám to chýbalo....
V lete sme mohli v;aka zlepšujúcej sa situácií obnoviB tanečné tréningy a javiskové skúšky.
Bolo náročné začaB trénovaB po dlhých mesiacoch prestávky, no po čase sme našli stratenú
kondičku. Nezahá>ali sme a na javiskových
skúškach sme si zopakovali všetky folklórne

Folklór
pásma z nášho repertoáru. Začali sme aj s nácvikom nového.
V júli sa konal tradičný pochod k Františkovi
Rozvadzskému – pustovníkovi na Inovci.
Zúčastnilo sa ho 26 turistov. Pochod začal
tradične zo Selca a za necelé dve hodiny sa
mohla stretnúB celá výprava v Chate pod Inovcom. Odtia> sme sa presunuli k bývalej jaskyni
nášho rodáka, kde sme si pripomenuli jeho
smutný príbeh a zaspievali jeho ob>úbenú
pieseň. Po prehliadke zrútenej jaskyne sa všetci
tešili na „opekačku”. Samozrejme, že pri nej
bolo veselo a nechýbal spev. Posilnení sme sa
tak vybrali na spiatočnú cestu smerom do Selca, kde sme sa autobusom dopravili domov.
V auguste sa ženská časB súboru zúčastnila
na dvoch svadbách, kde „začepčovali” nevestu.
Muzikanti mali tú česB vyprevadiB na svadbu dva
manželské páry.
Nako>ko sa situácia začala znovu zhoršovaB,
museli sme od septembra prerušiB tanečné a javiskové skúšky. Obdobie, kedy sme nemohli
nacvičovaB, sme využili na premenu nášho
klubu. Nechali sme tam nielen množstvo potu,
ale aj kus svojej duše. Postupne sa klubu „vdýchol” nový život.
Spoločne sa nám tak podarilo vytvoriB ve>mi
pekný priestor, ktorý plánujeme využiB 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 rozvíjaB
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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Aktivity

Je marec a všetci sme doma kvôli „korone”. Von sa dostanem len na nákup, na testovanie a pri venčení môjho psa –

sučky Šery. Tak som sa rozhodol, že to poruším, zarebelujem a pôjdem na hory.

Skialpinizmus robím už viac ako 15 rokov.
Pochodil som Vysoké a Nízke Tatry. Dnes som sa
rozhodol pre „výš>ap” na Ďumbier, najvyšší vrchol
Nízkych Tatier. Zbalil som si ruksak, naložil lyže
a lyžiarky do auta. Hybaj do kopcov. Z domova
to mám asi trištvrte hodiny autom na Trangošku.
Je síce tzv. lockdown, no v;aka chaotickému
riadeniu ministra zdravotníctva a predsedu
vlády ani policajti nevedia presne, čo majú kontrolovaB a aké obmedzenia platia.
Po ceste som nenarazil na žiadnu policajnú
hliadku a šBastlivo zaparkoval na Trangoške. V mojom bydlisku už nie je žiadny sneh, no tu je ho
plno a v noci pribudlo asi 30 centimetrov nového.
Nasadím lyže s pásmi a vyrazím. Trasu som
už absolvoval mnohokrát. Spočiatku je stúpanie
mierne, no pred Štefánikovou chatou je už
ve>mi strmé. Na chatu mi to trvá aj s prestávkami cca 1,5 hodiny.
Dnes mám však smolu na počasie. Je zatiahnuté, a ke; sa dostanem nad úroveň stromov,
protivietor zosilnie až tak, že sa musím pred ním
nakláňaB.

Za tie roky, čo sem chodím, mám pocit, že
tie kopce sú každý rok vyššie a vyššie (to asi
preto, že na budúci rok budem maB okrúhliny ...tku)
Ke; prídem na chatu, tzv. „Štefáničku”, vypijem čaj, zjem čokoládu a stiahnem pásy z lyží.
Vietor je však taký silný, že tentokrát som sa
rozhodol na vrchol Ďumbieral nevystúpiB. Bolo
by to príliš ve>ké riziko.

Neobmedzená detská logika
Bolo tesne pred ve>konočnými sviatkami,

ani neviem, ktorého roka, a ja som s deckami

debatoval, čo cez Ve>kú noc podnikneme. Ke;
sa ma syn spýtal:

„A kedy bude Ve>ká noc?”

Odpovedal som: „O dva týždne v pondelok.”

„V pondelok?” znela prekvapujúca otázka:

„To zasa bude Ve>ká noc v pondelok?”

Edukatívne som sa snažil argumentovaB:

„A kedy by si si predstavoval, že bude Ve>ko-

Tak urobím pár foto, zapnem lyže a spustím
sa dolu. Sneh je hlboký a trasa nevyjazdená,
preto si dávam pozor. Predo mnou je nevyslovite>ná nádhera! Za 15 minút som opäB
na Trangoške.
Zbalím veci do auta, pokochám sa ešte
výh>adom a vyrazím. OpäB bez cestnej hliadky
a v pohode som sa vrátil domov.
Rudolf Pevný

Rudolf Pevný na Ďumbieri

Postreh
narodky sú každý rok v iný deň...”

Obdivoval som jeho presvedčenie o svojej

pravde, na ktoré sa rodičovi Bažko argumen-

nočný pondelok?” No jemu to bolo stále divné.

tuje.

v utorok, každý rok sú Vianoce v iný deň,”

„Nazaretského...” necháme riešiB iným.

„Ve; Vianoce boli vo štvrtok a pred rokom

pokračoval logickou argumentáciou: „A aj moje

Tému sme uzavreli tak, že problematiku

Ján Hlások
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V tejto stati chcem napísať o význame ovocných stromov. Zameral som sa

na orechy a hrušky. Asi najmä preto, že na každej strane svahu nášho jarku
rástli ovocné stromy, prevládali najmä orechy, počtom i veľkosťou. Tie dali

vlastne aj názov tomu jarku – Orešský. Potom nasledovali hrušky a najmenej

boli zastúpené jablone.

Začnem orechmi, a tých tam bolo nieko>ko
odrôd. Líšili sa ve>kosBou aj hrúbkou škrupiny.
Najväčšie boli v miestnom nárečí zvané „laské”.
Boli takmer gu>até, s najväčším priemerom 4 6 cm. Škrupina bola síce hrubšia, ale jadro pozostávalo z dvoch poriadnych tzv. „kačičiek”.
V mladšom štádiu, ke; bolo možno kožku,
šupku jadra po>ahky ošúpaB, mala dužina
krásne bielu, sladko lahodnú chuB. Najmenšie
druhy tohto orecha vlašského boli možno len
štvrtina „laského”.
Najmenej cenené boli miestne zvané
„košláky”. Mali strednú ve>kosB, ba boli skôr
väčšie, ale ich škrupina bola pomerne hrubá až
masívna a nepoddajná. Jadro však bolo vcelku
lahodné.
Žiada sa povedaB, že orechy boli akousi
zlatou rezervou rodiny. Vyžadovali síce ve>a
práce a času na dosušenie, ale prinášali dosB
spo>ahlivý výnos, ktorý našu rodinu finančne
vždy podržal.
Okrem sliviek boli hrušky druhou najzaujímavejšou skupinou ovocia, a to aj z h>adiska
početnosti, dá sa povedaB aj chutnosti a výnosnosti. Z h>adiska druhovej skladby tu boli
aj isté rekordérky.
Ako prvé v sezóne poskytovali chuBovo
ve>mi príBažlivé plody tzv. „jahonnátky”. Ich
plody získavali zrelosB približne na konci
sezóny jahôd, teda ku koncu mája až do druhej tretiny júna. Boli teda sezónnym bonbónikom, lákavé až vzácne. Ich existencia,
žia>, akoby sa „prepadla”. Možno to považovaB
za celospoločenskú ujmu!

Ale to isté platí o nasledujúcich druhoch:
„jačmienky, žitnačky a hajcarky”, ale aj
„ružovky”. Nemožno vylúčiB, že v prípade
prvých dvoch ide o omyl v názve toho istého
druhu (len akási modifikácia názvu). Vo všetkých prípadoch ide o skoré, chuBovo ve>mi
zaujímavé druhy. Je nepochopite>né, že dnešná spoločnosB si nedopraje tak významné
a ozajstné atraktivity vitamínových dobrôt.
K vymenovaniu všetkých skorých hrušiek
chýba ešte jedna, chuBovo nemenej ob>úbená
a najneskoršia zo skorých druhov, tzv. „strecká”
hruška. Pravdepodobne s najväčším obsahom
cukru a vhodná aj ako kvas na vypálenie spolu
s „ružovkou” na chuBovo osobitne zaujímavú

Vybrali sme pre vás
pálenku - hruškovicu. Obidva druhy boli aj
výBažnosBou ve>mi prijate>né.
Nemožno vylúčiB, že z predmetného sortimentu skorých druhov sme niečo aj vynechali.
Treba povedaB, že z menovaných druhov bola
„strecká” hruška asi najneskoršia, augustová. K nej
sa časovo pridružovala „hajcarka”, menovaná
vyššie, ale tiež použite>ná na kvas a vypálenie.
Ďalšou rekordérkou, či až unikátom z viacerých h>adísk, bola tzv. „madžá hlava” alebo
„kočacá hlava”. Uvádzané názvy v nárečovej
podobe autor riadkov inak nepozná. InakosB či
odlišnosB „madžej hlavy” je hádam najmä vo
ve>kosti. Bol to naisto najväčší druh našej
hrušky, len neve>mi naznačeného tvaru hrušky.
Možno povedaB, že tie najväčšie jedince, bez
akéhoko>vek „zaváhania”, presahovali pol kilogramu. Boli to azda aj najtvrdšie, najtrvácejšie,
ale aj chuBovo najmenej vybavené hrušky. Ba
označiB ich možno za „opovrhované”. Nik v rodine o ne ani „nezakopol”, iba jediný dedko
Janko Beňovič ich zopár kilogramov zodvihol
a uložil na povale do sena. Odtia> ich v zime vyberal a upiekol v trúbe. Ich chuB po takej úprave
nebola osobitne dobrá, ale dali sa konzumovaB.
V Orešskom jarku sa vyskytovalo sedem
stromov hrušky „virgula”. Bol to zimný druh
hrušky, ktorý samovo>ne dozrieval jednotlivo už
ku koncu decembra, ale hlavne v januári až
polovici februára. Bol to tak isto pálenkársky
použite>ný druh. VýBažnosB u všetkých k tomu
účelu používate>ných druhov sotva presahovala
6 l zo 100 l kvalitného kvasu. Výnimkou sú
„ružovky” a „strecké” hrušky, kde sa dalo
očakávaB aj o 1 liter viac. V prípade hniličiek
„ružovky” až cez 9 litrov.
Ak sme ale osobitne vyčlenili hrušky na pálenie, nemožno nespomenúB oskorušu (Jarabina
oskorušová). Je to trošku iná „káva”. Destilát
z nej je nielen pálenka, ale aj liek, a to doslova!
Dušan Ochodnicky
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Dobre vedieť

Roky 1948 a 1949 sa niesli v znamení zmien v školskom systéme a prebiehali

rekonštrukcie škôl vo Veľkých Stankovciach a v Sedličnej. V obci pôsobilo

niekoľko angažovaných a šikovných učiteľov, ktorí poctivo viedli svojich žiakov

k získaniu potrebných vedomostí.

Takto sa 22. mája 1949 otvorila po rekon-

cembra 1949. Spolu si naplánovali vydaB 10

po nej, tiež po rekonštrukcii, škola v Sedličnej.

bol riadite> školy – Štefan Štukovský. Prispie-

štrukcii škola vo Ve>kých Stankovciach a chví>u
Samozrejme, používala sa na;alej škola v Ma-

lých Stankovciach. Treba spomenúB, že sa novo-

otvorenej škole podarilo získaB určité pros-

čísel, čo sa aj podarilo. Šéfredaktor časopisu

vate>mi boli učitelia a žiaci. Grafickú úpravu mal
na starosB učite> Oto Pauer.

Aj z týchto riadkov je zrejmé, že potreba

triedky, aby sa mohli zakúpiB potrebné pomôcky

povedaB svoj názor, šíriB povedomie na strán-

stroj značky Zeta a jeden liehový rozmnožovací

občanov, má v našej obci dlhodobú tradíciu.

pre školskú prácu. Medziiným sa kúpil písací
stroj Orning.

Vtedy sa zrodila myšlienka vydávaB vlastný

časopis. Z anonymnej súBaže vzišiel názov časopisu – Prvé lúče a prvé dvojčíslo vyšlo 21. de-

kach tlače, vydávaB noviny či časopis pre spolu-

Bolo by úžasné, ak by sa niekde na povalách,
v starých listinách, archívoch objavilo aspoň
jedno číslo, ktoré by mohlo maB pre našu obec

a jej históriu neocenite>nú hodnotu.

Dušan Pevný

Výroba píšťalky

Tradície

Pri výrobe píšťalky je najdôležitejšia trpezlivosť. Základ úspechu je v tom,

že sa musí vo vybranom prútiku do hladka odstrániť mäkká dužina, aby mohol

v nej dokonale prúdiť vzduch. Ako teda vyzerá výroba píšťalky z bazového

prútika?

K vyrazeniu dužiny budete potrebovaB na-

príklad drôt z bicykla (tzv. špajchlu). Pre väčšie

Urežte si bazovú vetvičku tak, aby bola dlhá

ste sa mohli zraniB. Zadnú časB preto, že ju
budete pri pískaní upchávaB prstom a otvor

mäkká dužina, potom postupne vo>te väčší

kolmý rez skrz celú stenu píšBalky a potom šik-

že sa steny pekne lesknú a nie sú tam žiadne

opakovane, pokia> sa nepodarí vytvoriB otvor

od oce>ových pilín. Telo píšBalky vyrobíte z bazy,

a väčší priemer drôtu. Musíte vo vnútri vidieB,

jablone. Ideme krok za krokom.

budeme dávaB do úst, trieskami či pilinami by
musí byB tesný.

Najskôr s drôtom z bicykla, aby sa narušila

kolíček do špičky napríklad z čerešne alebo

Dutý prútik zbavte kôry a začistite do roviny

okraja píšBalky. Prednú časB preto, lebo ho

asi 15 centimetrov. Začnite s vyrážaním dužiny.

priemery si zožeňte tvrdý stavebný klinec,

ktorému odrežete hrot a okraje jemne zabrúsite

Oto Pauer - učite>, grafik

piliny, diera je hladká a gu>atá.

Asi 1,5 centimetra od kraja prútika urobte

mým rezom odrežte kus dreva. To všetko

s ve>mi šikmou nábehovou hranou.

Zo zbierky prútikov vyberte ten, ktorého

priemer po olúpaní kôry je len máličko väčší než

vnútorný priemer píšBalky. Je treba použiB
vetvičku, ktorá nemá „dušu”, trebárs z čerešne

alebo jablone. Z nej vyrežte kolíček, ktorý sa po
odrezaní vloží do ústia píšBalky, a cez ktorý bude
prúdiB vzduch na nábehovú hranu.

Dĺžka by mala odpovedaB dĺžke ústia tak,

aby „zarezávala” s hranou výrezu píšBalky. Ke;
je kolíček na mieru, zarežte ho z jednej strany
tak, aby vzniknutá malá plošinka po zasunutí

zodpovedala výške hrany zárezu.

A potom už stačí len prstom píšBalku na zad-

nom konci uzavrieB a vyskúšaB. A potom daB

deBom, aby mohli pokúšaB nervy svojich
rodičov...

Redakčná rada
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Firmy u nás

Spoločnosť Verena s.r.o. vznikla v roku 2005 a od svojho začiatku bola zameraná na spracovanie hutných materiálov

– plechov, podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov na CNC strojoch – pálenie materiálov plazmovou technológiou
a ohýbanie výpalkov, ktorému sa venujeme doteraz.

SpoločnosB Verena s.r.o. je 100% slovenská

spoločnosB. Aktuálne dodávame produkty a ma-

fólio našich zákazníkov a dodávate>ov.

Delenie hutných materiálov plazmou je

teriály hlavne zákazníkom zo Slovenskej repub-

určené pre delenie akýchko>vek zložitých tvarov

ské spoločnosti, ale i pobočky medzinárodných

zových ocelí, ako i do materiálov z hliníku a medi.

liky, pričom zákazníkmi sú nielen lokálne slovenspoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

do plochých materiálov z konštrukčných a nere-

Plazma je z fyzikálneho h>adiska zionizova-

ný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neu-

trálnych častíc. Vzh>adom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú ve>mi vysoké teploty

používa sa plazma v priemysle na tepelné dele-

Táto technológia zaručuje, že obrábané plochy

nie kovových materiálov.

roka sme výrobu realizovali v prenajatých

a bez dodatočného poškodenia kvality povrchu.

rozhodli nielen kvôli strategickej polohe z po-

vali výstavbu nových priestorov v obci Tren-

konštrukčných ocelí, nerezových ocelí a oteru-

aktuálne sídli, a v ktorej obsluhujeme celé port-

druhov materiálov.

Od vzniku spoločnosti do začiatku minulého

priestoroch v Trenčíne. Následne sme realizočianske Stankovce, v ktorej naša spoločnosB

nie sú narušené, sú bez ostrapkov a oxidov

Realizujeme delenie štandardných

vzdorných ocelí. V prípade záujmu aj iných

Pre obec Trenčianske Stankovce sme sa

h>adu logistiky a dostupnosti, ale aj z poh>adu
ústretovosti OÚ Trenčianske Stankovce a hlavne

Stavebného úradu obce.

Aktuálne naša spoločnosB zamestnáva

11 >udí, pričom v kontexte realizácie novej

laserovej technológie delenia hutných materiálov, ktorej realizácia je naplánovaná na 2. kvar-

tál tohto roku, sa bude pravdepodobne zvyšo-

vaB i počet pracovníkov vo výrobe.

Pohrali sa s názvami kníh

Tomáš Putera

Fantázia detí

Nie pre každého žiaka je hodina slovenského jazyka a literatúry „postrach“. Mnohí žiaci na nej veľmi radi diskutujú,

tvoria, debatujú, riešia. Na literatúre sme mali tvorivú chvíľku, kedy všetci mohli napodobniť spisovateľa Daniela Heviera.
Spomínaný autor sa rád hrá so slovami, a tak sme sa pohrali so žiakmi s názvami jeho kníh a vytvorili nové názvy. Skom-

binovali sme a pozamieňali slová v názvoch jeho diel.

Takto sa pohrali so slovami žiaci z 8.A:

Nevyplazuj jazyk na leva - žiaci zamenili na – Nevyplazuj jazyk na učite>ku, ... - na verejnosti, ... - na spolužiakov.
Vtáci v tanci - žiaci zamenili na – Vtáci v dlani, Vtáci v klietke, Vtáci v snehu.
Futbal s papučou - žiaci zamenili na – Futbal s riadite>kou, Futbal s Ficom, Futbal s kŕčom v nohe, ... - s Ronaldom.
Padá padák z neba - žiaci zamenili na – Padá padák z Mesiaca, Padá padák zo strechy školy, ... - z koša.
Fúzy od čokolády - žiaci zamenili na – Fúzy od Mikuláša, Fúzy od psa, Fúzy od tuleňa, Fúzy od polievky.
Kam chodia na zimu zmrzlinári? - žiaci zamenili na – Kam chodia na zimu vtáci? ... – medvede?, ... – >udia?
Aladár a Baltazár na kolotoči - žiaci zamenili na – Aladár a Baltazár na pive, ... – mori, ... – strome.
Psík, ktorý chodí do práce - žiaci zamenili na – Psík, ktorý chodí na faru, ... – poza školu, ... – na pivo, ... – za frajerkou.
Aj pod>a tohto vidno, aké asociácie chodia žiakom po rozume. Ich fantázia zaberá naplno. A to je dobré!!!

Alžbeta Jurigová
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Pracoval som v LOT Trenčín a v roku 2002 som bol vedením podniku určený

ako vedúci servisnej skupiny, ktorej úlohou bolo vykonať revízie 4 ks bojových

lietadiel u zákazníka v Macedónsku v hlavnom meste Skopje. Mal som všetky
oprávnenia organizovať práce na lietadlách, skontrolovať vykonanie prác,

vykonať zápisy do sprievodnej dokumentácie lietadiel a zastupovať svoj pod-

nik na všetkých technických, obchodných a organizačných jednaniach s gene-

ralitou tamojšej armády. Tieto revízie sa vykonávajú po určitom počte

nalietaných hodín. U nás sa takéto revízie 4 ks dajú zvládnuť za 2 mesiace.

Na vlastnej koži
Nadišiel čas nášho odletu domov, a tak sme

sa najskôr išli rozlúčiB do vojenskej časti letiska.

Potom sme čakali pred hangárom na odvoz
na medzinárodnú časB letiska k letovému

odbaveniu a odrazu prišiel vojenský gázik

a z neho vystúpil nejaký nadporučík a vojačik
so samopalom. Nadporučík sa spýtal: „Kdo je

gospodin Šmatlák?“ Priznal som sa, že ja a on
mi rozkázal, aby som nastúpil do gázika. Ke;

som sa spýtal na dôvod, tak on niečo povedal
vojačikovi, ten natiahol samopal, odistil a s prs-

tom na spúšti namieril na moju hru;. Pochopil
som, že srandy idú bokom, nie je priestor

na otázky a poslušne som nastúpil. V aute mi
povedal, že ideme k velite>ovi brigády, ktorý mu

dal rozkaz priviesB ma. Velite>a som osobne

poznal a ten ma po príchode privítal slovami:

„Gospodin

Šmatlák,

ste

zatknutý,

lebo

zneschopňujete macedónske letectvo.” Ďalej
dodal, že oni potrebujú lietadlá na boj s teroris-

tami a nie aby im stáli v hangári. Snažil som sa

mu oponovaB, že som konal len v zmysle letec-

kých predpisov, s dôrazom na bezpečnosB

Štefan Šmatlák vpravo

A tak sme začiatkom októbra vycestovali
a návrat na Slovensko bol naplánovaný na začiatok decembra. Situácia v Macedónsku bola
vtedy taká, že krajina bola len pár mesiacov
po občianskej vojne, všade hliadkovali vojaci
a v priestoroch medzinárodného a vojenského
letiska zároveň, boli rozmiestnené aj medzinárodné mierové sily, ktoré tvorili francúzski,
nemeckí a po>skí vojaci. Situácia bola stále
nepokojná, v krajine v tom čase dochádzalo
často k teroristickým útokom. Jedno ráno nás
na hoteli zobudil silný výbuch, ktorý otriasol aj
hotelom, ke; pred budovou parlamentu, vzdialenou asi 500 m od hotela vybuchla pod autom
umiestnená nástražná výbušnina.
Pracovali sme na letisku vzdialenom od centra mesta asi 15 km, pričom odvoz tam a naspäB

letovej prevádzky a so súhlasom mojich nadria-

dených. Upozornil som ho, že na 2 lietadlách sú

nám zabezpečovali domáci vojaci. Hne; v prvé dni sme zistili, že lietadlá, na ktorých sme
robili revízie, boli generálkované na Ukrajine,
ale generálne opravy tam boli vykonané ve>mi
pofidérne, viac menej papierovo a vzh>adovo,
mali nový náter. Boli skôr súce do generálnej
opravy a nie na vykonanie revízie. Pracovali
sme v pracovné dni od 7.30 do 19.30 a väčšinou aj cez soboty. No napriek enormnému
úsiliu sa nám podarilo dostaB do letu schopného stavu a zalietnúB len 2 lietadlá. Po telefonických konzultáciách so svojim podnikom
som vykonal zápisy do záznamníkov každého
lietadla, pričom u 2 lietadiel som zapísal,
že nie sú letu schopné a uviedol aké závady
majú. Boli to závady, ktoré sa v tamojších podmienkach nedali odstrániB.

také závady, že je tu vážne riziko leteckej katas-

trofy, ale on si trval na svojom. Ja som si za-

choval chladnú hlavu, pokrčil som plecami

a na záver som povedal: „Ke; som zatknutý,

tak som zatknutý, ale dúfam, že sa mi postaráte

o jedlo a bývanie. A verím, že máte dobre premyslené, ako tento medzinárodný incident

vysvetlíte môjmu riadite>ovi a vašemu velite>ovi
Vzdušných síl a náčelníkovi Generálneho

štábu.” Poznal som ich osobne, chodieval som

k nim na jednania a oni sa pravidelne infor-

movali, ako prebiehajú práce. A tiež som ho
požiadal, aby informoval našu ambasádu v Bele-

hrade. Ke; tento velite> brigády zistil, že s kri-

kom a vyhrážkami nič nedosiahne, že si z toho
nerobím Bažkú hlavu a nepustil som do gatí, tak

zmenil rétoriku. Dal priniesB záznamníky tých

dvoch lietadiel a aby som do nich nahliadol.
A v nich som uvidel, že moje zápisy prečiarkol
a pod ne dal zápis, že lietadlá sú letu schopné.

A že čo na to poviem. Odpovedal som, že ja
som tým pádom krytý a aj môj podnik a teraz

on nesie plnú zodpovednosB za prípadné letecké

nešBastie. On potom zavolal na medzinárodné

letisko, aby pozdržali odlet lietadla, usmial sa,
podal mi ruku a zaželal šBastné Vianoce. Potom

dal rozkaz, aby ma odviezli k letovému odbave-

niu. Tam ma už čakala letuška, v rýchlosti som

vybavil letové formality a nastúpil do lietadla,

kde ma už potleskom privítala celá moja
skupina.

Štefan Šmatlák
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Na potulkách svetom

Veľa ľudí určite očakávalo lepší štart roku 2021. Miesto krásnej zimy tu v januári vládlo nechutne sychravé počasie,

pandémia drvila psychiku národa, a aby toho na ľudí nebolo málo, tak naše vládne „autority” demoralizovali aj tých

posledných pozitívne mysliacich.

Vtom ako blesk z jasného neba som dostal
možnosB vycestovaB na dovolenku do Karibiku.
V okamihu boli vyriešené všetky nevyhnutné
formality a už sme aj sedeli v lietadle s obrovskou ú>avou, že človek vypadne z toho najhoršieho, čo sa tu dialo, na opačnú stranu
zemegule, do tropického karibského raja.
Dominikánska republika nesklamala. Hne;
po prílete, oblečených ešte v zimnej konfekcii,
nás ovial horúci, tropický vzduch. Tyrkysovo –
zelené more kontrastujúce s bielym pieskom
na pláži a sýto zelenou palmovou alejou nás
úplne zbavilo poslednej únavy.
Rezort, ktorý práve ožíval po tamojších opatreniach, bol ešte poloprázdny, preto sme si o to
viac užili komfort, ale aj domácich dohadzovačov služieb. Samozrejme, že sme sa ihne;
dali do debaty o ponukách domácich na výlety,
pretože sme chceli vidieB Karibik v plnej paráde.
No prvé, čo sme dostali do ponuky, bola
„Sauna”... Povedal som si, že nebudem urážaB
preochotného dohadzovača a za saunu som mu
po;akoval so slovami, že chceme zažiB niečo
viac.
No ;alší domáci dohadzovač tiež ako prvú
ponuku vyriekol názov „Sauna”, a to už som
nevydržal a povedal, že to máme aj na Sloven-

sku. Preto sme radšej počkali na delegáta.
No ani on nám neponúkol nič iné ako „Saunu”,

po čom som mu dosB z ostra vysvetlil, že sa netrepeme cez pol zemegule aby sme si užívali
saunu a wellness... Na čo nám s napoly
vyrazeným dychom prezradil, že ostrov
„SAONA” je jeden z najkrajších ostrovov v Karibiku. A vtedy ma oblial pot, ke; som pochopil,
prečo domácim dohadzovačom padla sánka,
ke; som pohrdol ich Saonou s tým, že saunu
máme aj na Slovensku.
A Saona bola naozaj nádherná, rozprávková
a hlavne bez >udí, pretože turistický ruch sa
ešte naplno nerozbehol. Na vlastné oči som
videl, že prírodné kulisy z filmov ako Piráti
z Karibiku a podobne nie sú ani dokreslené ani
naaranžované, ale že sú naozaj pravé karibské
a krásne.
Čerstvo obraté mango alebo ananás chutia
úplne inak ako tie, čo zrejú „po ceste”, aby sme
si ich kúpili u nás v obchodoch. Mali sme
možnosB ochutnaB tie dozreté na slnku a obraté
po dozretí, s domácim rumom ležiac pod palmou na bielej piesočnej pláži. V tomto karibskom duchu bezstarostnosti sme relaxovali
počas celého pobytu.
Gabriel Kadák

Aký strom ma zaujal v našej obci?
V našej obci ma zaujal strom v parku Jána Lipského - lipa. Park je pomenovaný pod>a rodáka

Jána Lipského, po ktorom je pomenovaná základná škola v Stankovciach.

Lipa má viac ako 450 rokov. Kto ju sadil, už nie je známe. Obvod kmeňa je viac ako 620 cm.

Tento strom získal aj ocenenie v celoslovenskej súBaži Strom roka - 3. miesto. Zaujal ma na

nej jej obrovský vzrast a jej dlhovekosB.

Verím, že bude ešte dlho ozdobou našej obce.

Matej Hrušovský, 6.A

Karibik

Gabriel Kadák

Zaujímavosť
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Osobnosť dejín

V našej obci pôsobilo veľa vzdelaných ľudí. Jedným z nich bol rímskoka-

tolícky kňaz, pedagóg, výrazná osobnosť našej národnej minulosti a priekop-

ník včelárstva na Slovensku – Štefan Závodník. Bol aj organizátor prvých

hornouhorských spolkov a významný, ale „zabudnutý” národný buditeľ. Nie

nadarmo ho zaradila Matica slovenská v roku 1863 medzi elitu Slovákov a jeho

fotografia je na table - „Výtečníci Slovenskí” - v pravom hornom rohu vedľa ve-

likánov, ako boli Michal Hodža, Andrej Sládkovič, Jozef M. Hurban, Viliam

Paulíny, Štefan Moyzes, Ján Palárik a ďalší...

Štefan Závodník sa narodil 2. septembra
1813 v Hornej Porube, v Rakúskom cisárstve.
Jeho otcom bol Karol Závodník, horár dubnického panstva Ilešháziovcov a mamou Terézia,
rodená Paninová. Narodil sa ako dvanáste dieBa
v poradí, jeho krstným otcom bol gróf Štefan
Ilešházy. Štefanov otec bol podlesným na jeho
dubnickom panstve, ale ani takmer rodinný vzBah
s Ilešházym nezabránil tomu, aby sa v roku
1820 nepresBahovali do Ve>kých Stankoviec.
Tu ho otec spočiatku vzdelával sám. Učil ho
po slovensky, nemecky, čítaB a písaB a preberal
s ním základné „počty”. Neskôr začal Štefan
Závodník navštevovaB verejnú školu v Trenčíne.
V;aka mimoriadnemu nadaniu a domácej
príprave získal od grófa Illésházyho štipendium,
čo mu umožnilo študovaB na gymnáziu. Nižšie
triedy gymnázia absolvoval v Trenčíne, kde mal
na mladého Štefana mimoriadny vplyv profesor
Smiday, ktorý ho pravdepodobne ovplyvnil
pri výbere jeho budúceho kňazského povolania.
V roku 1828 stratil Závodník otca a o rok
i matku. Obaja sú pochovaní vo Ve>kých Stankovciach. Gróf Illésházy určil sirotám rodičovskú
penziu (každej do 24. roku) a zvláštnu
starostlivosB venoval najmladšiemu Štefanovi,
ktorého neustále finančne podporoval.

Po skončení základnej školy a gymnaziálneho štúdia v Trenčíne odišiel v roku 1830 študovaB teológiu na seminár do Nitry. V roku 1836
ho vysvätili za kňaza, v roku 1841 sa stal rímskokatolíckym kaplánom vo Ve>kej Divine (dnes
Divina). Pracoval aj ako vychovávate> v rodine
Čákyovcov na Budatínskom hrade (dnes súčasB
Žiliny), kde sa mal možnosB vzdelávaB v tamojšej bohatej knižnici. V mentalite Štefana Závodníka badaB náklonnosB k bernolákovskému
hnutiu fándlyovského typu.
Počas revolúcie v rokoch 1848 až 1849 pred
prenasledovaním odchádza zo Slovenska a zdržiava sa na viacerých miestach, hlavne v susedných štátoch: Tešín, Olomouc, Praha, Viedeň,
Wrocław, Dráž;any. Neskôr pôsobil v Pružine.
V roku 1855 dal pred kostolom v Pružine
postaviB kamenný obeliskový pomník najstaršiemu vojakovi sveta – mojtínskemu rodákovi
Ladislavovi Škultétymu – Gabrišovi. V roku 1860
Závodníka vymenovali za dekana novozriadeného Pružinského dištriktu a školského dozorcu nového dekanátu.
Ako zanietený bojovník proti alkoholizmu
v roku 1843 navštívil Sliezsko a Halič, kde sa
zaujímal o organizáciu spolkov miernosti. V roku
1844 založil na základe poznatkov získaných

Štefan Závodník

v Divine „Spolok striezlivosti”, ktorý bol prvý
svojho druhu v celom Uhorsku. Neustále burcoval svojich farníkov, aby prestali s nesmiernym
pitím alkoholu a poukazoval na zlepšenie ich hospodárskej a morálnej situácie, ke; príjmu s>uby
striezlivosti a budú ich plniB. V roku 1847 sa stal
predsedom tzv. Centrálneho spolku striezlivosti,
združujúceho všetky spolky na Slovensku.
O tom, že to nebol jednoduchý boj, svedčí
zápis pružinského kronikára: „Založil ružencový spolok, jeho členovia sa zaprisahali, že
nebudú piB alkohol. Niektorí „figliari” obišli
prísahu tým, že si naliali pálenku na misu,
nadrobili chleba a jedli lyžicou, teda nepili.”
Počas revolučných rokov 1848 – 1849 bol
Závodník v kontakte s poprednými slovenskými
národnými činite>mi, ba ochotne poskytol útulok samotnému =udovítovi Štúrovi. Tiež sa zúčastňoval na celonárodných podujatiach. V matičnom a pomatičnom období bol Štefan Závodník
jedným z popredných dejate>ov. Bol aj prvým
podpredsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave
a po smrti Kuzmányho ho zvolili za podpredsedu
Matice slovenskej. Prispel ku konfesijnému
zblíženiu slovenských katolíkov a evanjelikov.
Z iniciatívy Štefana Závodníka sa dňa
12. júla 1869 zišli poprední slovenskí včelári
západného Slovenska na fare v Pružine a založili Spolok slovenských včelárov v Hornom
Uhorsku. Na tejto prvej schôdzke zvolili aj
dočasný výbor, na čele ktorého bol predseda
Štefan Závodník. Vypracovali stanovy nového
spolku. Spolu s Jánom Čajdom napísal aj prvú
včelársku príručku „Včelár na Slovensku”.
Bol spoluzakladate>om Tatrína, spolupracovníkom Štúrových Slovenských národných
novín, Orla Tatranského, Hurbanových Slovenských poh>adov, stál pri založení Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Ke; sa v roku 1873 konala vo Viedni svetová výstava, Závodník bol jedným z tých,
ktorí sa podie>ali na jej inštalovaní, za čo bol
ako zástupca Horného Uhorska odmenený čestným diplomom a medailou svetovej výstavy.
Posledné roky svojho života Závodník trpel
na reumatizmus. Zomrel dňa 12. februára 1885.
Pochovaný je pred kostolom v Pružine na mieste, ktoré si sám za svojho života vybral.
Dušan Pevný
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Spomíname

Je niečo výnimočné si spomenúť na školu, učiteľov a spolužiakov. Dosiahli sme 75 rokov života a sme 60 rokov

od skončenia školskej dochádzky. To všetko sme si opäť spoločne pripomenuli.

Ján Beták - úplne v>avo

My, deviataci, ročník 1960/1961, sme
oprášili spomienky na našu triedu 9.A. Boli sme
super ročník – 18 chlapcov a 8 dievčat. Mali
sme ve>a výborných učite>ov: Hág, Hágová,

Prvý ročník a nezabudnute>ná pani učite>ka
Sirotná, druhú až piatu triedu nezabudnute>ná
pani učite>ka Škúca.
Niečo o našej triede – dievčatá boli krásne,
a sú stále pekné. Ve>mi sme si ich vážili, lebo
nám písali domáce úlohy za napolitánky Vlnky
za 80 halierov.
Impulz na naše stretnutia mi dala moja
manželka. ZohnaB a daB dohromady spolužiakov
nám trvalo s Martou Bočákovou 5 rokov. Prvé
stretnutie bolo po 45. rokoch v Sedličnej.
Nepoznali sme sa... Boli slzy šBastia, radosti,
mali sme ve>a čo povedaB. Stali sa z nás
učitelia, inžinieri, ekonómovia, technici, remeselníci.
Stretávali sme sa každých 5 rokov,
ale posledné stretnutia boli častejšie – každé
3 roky. Stretnutia sú milé, srdečné a veselé.
Nezabudnute>né je spievanie Selčaniek. Neskôr

Tehlár, Majerčík, Mocko, Mocková, Srkócyová,
Heráková, Gajdošová, Na;ovičová, Na;ovič
(riadite>), Dudáš, Dudášová. Mali sme pred nimi
úctu a rešpekt.

Žiaci a stankovská kapela

Vítanie Samuela FalBana v Malých Stankovciach (1948)

sme sa stretávali už aj so žiakmi z 9.B triedy
a na poslednom stretnutí nás bolo 37. Vždy si
spomenieme na spolužiakov, ktorí nás navždy
opustili.
Už sa teraz tešíme na ;alšie stretnutia.
Ján Beták, Marta Bočáková, Jolana Masárová

Historické foto
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Písal sa rok 2019. Totižto tento rok sa pomaly dostával ku svojmu koncu.

Práve prebiehali najkrajšie sviatky v roku. Pokojné a krásne Vianoce aj napriek

tomu, že Perinbaba sa nám nepostarala o bielu perinu už po niekoľkýkrát.

Stromček svietil v každom dome, klasické, ale zato výborné koláčiky, ktoré

nesmú chýbať, boli na stole v každej domácnosti, a to najhlavnejšie tiež

nechýbalo. Predsa pokojná nálada medzi ľuďmi. Vianoce ako každý iný rok. Nič

nezvyčajné.

Takto to má byB. Deti sa tešili zo svojich
darčekov a rodičia zase z tej detskej nefalšovanej radosti. Navzájom sa navštevovali rodiny
aj z druhého konca republiky, ale aj sveta.
Všetci a všetko tak trochu utíchlo. Aspoň raz
v roku. Každý si to do sýtosti vychutnával.
O týždeň tu už bol posledný deň v roku. Aj ten
sa oslavoval rovnako, aj ke; pri lúčení starého
a vítaní nového roka už bol trochu rachot
petárd, ale to tiež k tomu patrí. A potom to nastalo. Dozvedali sme strašidelné správy, že vraj
v ;alekej Číne úraduje nejaký smrtiaci vírus.
Aj ke; vtedy sme to nejako neriešili. Ve; čo?
Ve; je to Čína. Je od nás vzdialená nieko>ko
tisíc kilometrov, prečo nás s niečím takým
otravujú?!
Na letiskách každému cestujúcemu merali
telesnú teplotu a pod>a toho vedeli, koho majú
pustiB ;alej a koho nie. Nejako prešiel január
a Číňania stále bojovali s vírusom, ktorý si tam
už vyžiadal prvé obete. Objavovali sa správy, že
vírus s menom Covid - 19 sa nekontrolovate>ne
šíri aj do ;alších krajín. Prvé prípady hlásia
v Japonsku, v Rusku, v USA, v Anglicku a ;alších okolitých krajinách. Aj ke; Číňania robili,
čo mohli, nenechali si ho tam, podelili sa s ním
aj s ostatnými. Meranie teploty cestujúcim asi
nezabralo. =udia cestujú po svete krížom-krážom, ve; čoby nie, je predsa 21. storočie.
A tak sa aj ten vírus, ktorý sa vraj zrodil v jednom

čínskom meste na trhovisku, postupne roznáša
po celom svete. Na internete už aj zverejnili
mapku sveta, na ktorej sa dá podrobne vidieB,
ktorý štát je týmto vírusom zaplienený a v akom
množstve. S odstupom krátkeho času je vidieB,
že Covid je už v stovkách krajín. Nevyhla sa mu
ani Európa. Totižto už žiadny kontinent okrem
Afriky. Najbližšie od nás sa s ním môžu „chváliB”

Francúzi a dokonca už aj Taliani. Nikto nevie,
čo má a čo nemá robiB. Čo môžeme od tej
pliagy čakaB? Máme sa toho báB? Ako sa pred
tým chrániB? Príde to aj ku nám? Takéto otázky
sa pýtajú všetci. Odborníci tvrdia, že chrániB sa
môžeme nosením rúška na tvári. „Šikmookí” ho
nosia aj za normálnych okolností, postupne ho
však nosia >udia aj v Európe. V takejto situácii
to vôbec nie je hanba. Prvých nakazených
hlásia už aj nám bližšie krajiny, ako sú: Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko už vo ve>mi ve>kej miere a susedné Rakúsko a Po>sko.
Už nám je jasné, že sa to nevyhne ani nám.
O chví>u to tu už môžeme čakaB.
Niesol sa prvý jarný mesiac a vtedy to prišlo.
Šiesteho marca má potvrdený prvý prípad koronavírusu už aj Slovensko. Takže áno, už je to
tu. Prišlo to z tej ;alekej Číny aj na naše
Slovensko. To, čo sa nás pred pár týždňami
netýkalo, sa nás už týka. Druhý, tretí, dvadsiaty,
tridsiaty, štyridsiaty prípad. Každý deň sme boli
v médiách a v novinách informovaní, ko>ko u nás

Zamyslenie
pribudlo prípadov za uplynulý deň. Navrátilci
zo zahraničia sa chodili testovaB do odberných
miest, čo znamenalo, že zdravotníci v skafandroch, vyzerajúci ako mimozemšBania im strkali
paličky do nosa a hrdla a tým sa zisBoval o či je
človek pozitívny alebo negatívny. A takto sme
prežili Ve>kú noc. Nastal deň, ke; sme na Slovensku prekročili presne sto pozitívnych vzoriek.
A to už nieko>ko dní platili prísne pravidlá nariadené vládou, ktorá to tiež nemala >ahké, lebo to
bola nová situácia. Uzavreli sa hranice so susednými štátmi, čo sa mnohým >u;om nepáčilo,
hlavne tým, ktorí zo zahraničia prišli a museli ísB
do štátnej karantény a následne sa ísB testovaB.
Zatvorené školy, žiaci sa učili online, cez
počítač, zatvorené obchody okrem potravín,
do ktorých ale tiež púšBali >udí len v určitom
počte. Museli sme sa zdržiavaB hlavne doma
a vychádzaB von len v nevyhnutných situáciách.
Bola to vlastne Tretia svetová vojna, ale v tejto
nebojovali žiadne vojská medzi sebou, ale my
všetci >udia s nevidite>ným vírusom. V Taliansku už situáciu nezvládali. Najskôr to všetko
brali na >ahkú váhu, nezaviedli žiadne opatrenia, a preto mali preplnené nemocnice, v ktorých nakazení >udia ležali na chodbách, a nestíhali už ani pochovávaB mŕtvych. U nás sa
denne nakazilo zhruba tristo >udí a postupne
nám tiež začali pribúdaB prvé obete. Nastal čas,
ke; sa na Slovensku menila vláda. Nového premiéra a vládu čakala ve>ká výzva. StáB na čele
v boji s koronavírusom. RozhodovaB nad opatreniami, ktoré majú zastaviB šírenie tohto nového
zabijaka, aby nezomierali ;alší a ;alší >udia.
Žia>, našli sa aj takí >udia, ktorí tomuto
všetkému neverili. Porušovali pravidlá, chodili
na exotické dovolenky. Zorganizovali oslavy a ;alej roznášali vírus. Prekročili denný prírastok
nakazených pol tisíc.
Už tu bolo leto. Situácia sa prekvapivo a zázračne zlepšila. OpäB sa otvorili hranice, >udia
cestovali, čo už ale teraz bolo dovolené. Rodiny
sa navzájom bez problémov navštevovali a užívali sme si teplé a slnečné dni. Na chví>u sme si
vydýchli. Všetci sme verili, že už to bude len
lepšie. Cez leto sa otvorili reštaurácie, samozrejme za prísnych podmienok. Masiek na tvárach
sme sa ale stále nezbavili. Okolité krajiny tiež
boli na tom už trochu lepšie, ale nie všetky.
Prišiel september. Bežný život sa pomaly rozbiehal, zatia> len na jednotke, ale boli sme
šBastní. Klesali aj pozitívne testovaní a aj úmrtia. Všetko bolo na dobrej ceste. Leto sa pomaly
končilo, teplých dní bolo menej a stromy začali
zhadzovaB listy.
Jeseň. Žiakom skončili letné prázdniny a nastúpili po polroku opäB do škôl, samozrejme,
za prísnych podmienok. O pár týždňov sme sa
vrátili na tú istú cestu. Všetky tie letné dovolenky, stretávanie sa rodín a uvo>nenie opatrení
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malo za následok opäB ve>a pozitívnych
Slovákov. Zase sme sa mohli „pýšiB” tisíckou prípadov za jeden deň. Prísne opatrenia sa vrátili.
OpäB zatvorené hranice, reštaurácie, školy
a presne to isté, čo pred polrokom. Na jar sme
boli v dodržiavaní opatrení naozaj poctiví, ale
teraz už na to väčšina >udí kaš>ala. Denný
prírastok bol štvorciferný, so štvorkou na začiatku. Asi sme to takto chceli.
Začali prvé protesty. Ako prví ich začali majitelia reštaurácií a fitness centier. Samozrejme,
chceli maB otvorené. Ve>a >udí prišlo o prácu
a niektoré menšie prevádzky skrachovali.
Zamestnanci, ktorí mohli pracovaB z domu, mali
„home office”. Cez sviatok Všetkých svätých sa
na cintoríny nesmelo chodiB. Slovensko nemalo
už len zatvorené hranice s okolitými štátmi, ale
aj okresy. „No, to sme ale dopadli. Pred tridsiatimi rokmi sa nemohlo chodiB mimo štátu a teraz už ani mimo okresu.”
November. Náš premiér vymyslel ve>mi
zaujímavú vec. Vraj najbližší víkend pretestuje
celý národ pomocou antigénového testu. Pozor!
Trošku sa líši, pri ňom sa strkajú paličky len do
nosa. Nastal spomínaný víkend. V každom
meste a obci na Slovensku boli zriadené
odberové miesta: v kultúrnych domoch, v školách a v rôznych budovách. Celý projekt riadila
armáda. Takto sa za dva dni otestovali všetci
Slováci, ktorí chceli vedieB, ako sú na tom. Projekt pravdepodobne zaujal a ;alší víkend
pokračoval. Už sa začalo čo-to hovoriB aj o vakcíne proti tejto pliage, ktorú už nejaký čas skúmali v laboratóriách po celom svete. Projektom
s názvom „Celoplošné testovanie” sme zaujali
aj vo svete. Napríklad v Amerike nás chválili,
že jeden malý štát v Európe dokázal pretestovaB celé svoje obyvate>stvo.
Žia>, s týmto nevidite>ným zabijakom sa
stále bojovalo na celej zemeguli. Hoci Taliani
už na tom boli o trochu lepšie, zato u našich
českých bratov Covid udieral v plnej sile. Už
boli najhorší na svete. Hrozil im podobný
scenár, aký mali Taliani. Ani my sme na tom
neboli najlepšie napriek tomu, že celoplošné
testovanie nám ve>mi pomohlo. Aj my sme
mali preplnené nemocnice, krematóriá
nestíhali a na cintoríny privážali chladiace
prívesy, kde ukladali mŕtvych, pre ktorých už
nemali miesto.
A opäB tu boli vianočné sviatky. Tento rok
ale boli iné. Rodiny sa nenavštevovali,
vianočné trhy v mestách neboli, celé sa niesli
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v pochmúrnej nálade ako nikdy predtým.
Nečudo, ve; tento rok bolo úplne všetko inak
ako obvykle. „Za všetkým h>adajte Covid” .

Aj ke; sme sa snažili nemyslieB na to, čo nás
tu trápi, aj tak každý vedel, že to nie sú tie
sviatky, aké by sme chceli. Aj napriek tomu,
že každý si našiel pod stromčekom darček,
všetci sme si priali jeden spoločný. Aby sa
toto všetko čím skôr skončilo. Ale bolo tu aj
niečo pozitívne. Na Slovensko priviezli prvé
dávky vakcíny proti Covidu. Na konci roka už
bol zaočkovaný aj prvý Slovák. Pán profesor
Krčméry. „Žeby malinké svetielko na konci
tunela?”
Takto to išlo postupne ;alej. Očkovali
zdravotníkov, ktorí si zaslúžia od všetkých
obrovskú podporu. Sú to najväčší bojovníci,
ktorí sú už na pokraji síl, a napriek všetkému
nezištne pomáhajú. Tí, na ktorých si Covid vyberá svoju daň v plnej sile. Oslavovali sme príchod nového roka s nádejou, že bude lepší ako
ten predtým. Covid nepo>avoval. Zomieralo viac
a viac pacientov. Celoplošné testovanie sa nám
tak zapáčilo, že bolo každý víkend. Každý sa
musel ísB otestovaB, ke; chcel ísB len do obchodu. Rúška postupne nahrádzali „kohútie
náhubky” s názvom respirátory so špeciálnym
označením FFP2. Vraj sú lepšie ako rúška.
Od marca sú už povinné v hromadnej doprave
a vo všetkých vnútorných priestoroch. Premiér
kúpil ruskú vakcínu Sputnik V, s ktorou sa má na
Slovensku očkovaB, ale nie je certifikovaná a nijako schválená. ČasB vlády je proti tomu, a tak
sa začína na Slovensku vládna kríza. Ešte toto
nám tu chýbalo. Všetci sa medzi sebou hádajú

a chcú, aby premiér odstúpil.
Už neexistuje len celoplošné testovanie, ale
aj celoplošné očkovanie. Očkujú už aj obyčajných >udí pod>a veku a začali tými najstaršími.
Vláda sa postupne rozpadá a odchádzajú ministri. Celkový počet obetí sa blíži ku desaBtisíc.
Uctia si ich zvonením zvonov v každom meste
a obci. Každý utorok sa zverejňuje mapka
Slovenska rozdelená na okresy, ktoré sú označené farbami pod>a toho, v ktorom je aká situácia. Čierne sú najhoršie, ktorých je skoro
polovica, a potom sú červené, trochu lepšie.
A vo vláde sa stále trucuje. Premiér si nastolil
podmienky, že majú poodchádzaB niektorí
ministri, a ke; sa to všetko splní, tak odíde. Tak
všetci premiéra poslúchli, vo všetkom mu vyhoveli, ale zatia> neodišiel. Už sa vo ve>kom
očkuje, testuje sa každý boží deň a všetko je
stále rovnaké.
Prichádza marec, spomínané respirátory sa
poctivo nosia, okresy sú stále pouzatvárané,
prísne opatrenia stále platia a situácia sa
„trošku” zlepšila. Nastal deň, ke; premiér podal
demisiu, odchádza z vlády. Miesto si vymenil
so svojím straníkom, ktorý ho nahradí. Ministri,
ktorí poodchádzali, sa znovu vrátili a vyzerá to
tak, že sú všetci spokojní. Máme nového premiéra.
Blíži sa opäB Ve>ká noc, ktorá je ako minulá,
zákaz návštev, ktorý určite každý dodržiavaB
nebude, lebo sa nám situácia zlepšila a už si
myslíme, že môžeme všetko. Tak nejako
oslávime príchod jari a po nej uvidíme, čo bude.
Je to už druhý rok, zvláštny a náročný.
Dúfajme, že v očkovaní pridajú tempo a my
bu;me všetci zodpovední, aby sme sa s týmto
rokom lúčili tak, ako obvykle. Aby sme mohli žiB
naplno, radovaB sa zo života so svojimi blízkymi
a na uliciach sa na seba usmievali bez nejakých
masiek na tvárach. Neukončujme predčasne začatý boj a nepo>avujme. Držme si palce a snažme sa robiB všetko tak, aby sme tohto Covida
položili na kolená my, nie on nás. Nech vie,
že si s nami nemal nič začínaB. Zvládneme to!
Branislav Pevný
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Zaujímavosť

Cez našu obec preteká niekoľko potokov a potôčkov a prechody cez ne sú

lenúB, pre úzkosB údolia už rovný most nebolo

tiež mostíky, ktoré slúžili gazdom na prechody k svojím políčkam, napríklad

technické riešenie. Zhotovili most do oblúka

riešené pomocou cestných mostov alebo mostíkov pre peších. V minulosti boli
za Sedličanským potokom v smere toku poniže cintorína. Ale v chotári našej

obce boli kedysi dávno aj železničné mosty, a to po trase lesnej železničky.
A o jednom z týchto mostov sa viac dozviete v tomto článku.

možné zhotoviB, a tak sa rozhodli pre zaujímavé

v tvare vypučeného brucha a odvtedy ho volali

„Brucháč.” Po prekonaní tohto mosta sa trasa
stáčala do protismeru na západ a ;alej už
pokračovala cez kataster Trenčianskej Turnej.
Trasa lesnej železničky sa v katastri Sedličnej

doteraz volá „Štreka” a je to súčasnosti vlastne

lesná cesta.

Pri príležitosti stého výročia lesnej železnice

bola celá trasa vyznačená červenými fáborkami

a malými štítkami s obrázkom lokomotívy a pri

každom moste bola tabu>ka s popisom, kres-

bou a názvom mosta. Pri moste Brucháč bol
tento popis: „Mám najväčšie rozpätie zo všet-

kých zachovaných mostov lesnej železnice - 11 m.
Ke; si ma pozorne pozrieš, zistíš, že ko>ajnice
na mne tvoria malý oblúčik – bruško, na ktorý

som tak hrdý. Bolo by zaujímavé ma obnoviB.

Lesná železnička bola postavená v roku

1912 a zvážalo sa po nej parnými vlakmi drevo

zo Selca na pílu do Kubrej. Drevo sa zvážalo

lokomotívami Selecz, Herta, Nyuszi, Lehota

a neskôr pribudla Oroten. Trasa viedla cez ka-

tastre terajších obcí Selec, Trenčianske Stan-

kovce, Trenčianska Turná, Mníchova Lehota,

Soblahov a Kubrá. Táto lesná železnička musela
na svojej trase prekonávaB rôzne údolia a terén-

ne nerovnosti, čo bolo riešené pomocou mostov
a mostíkov.

Pred nimi bolo široké a hlboké údolie po-

toka Sedličanka, a to by boli museli preklenúB

vysokým a dlhým mostom, čo by bolo časovo,
technicky ale hlavne finančne ve>mi náročné.

A tak sa rozhodli pre iné riešenie. Asi 50 m nad

bývalou Sedličanskou pajtou odbočili doprava

smerom na západ. Na okraji terajšej hory sa
stáčala doprava a viedla ponad Betlehem k bý-

valej Sedličanskej pajte. A tu narazili stavitelia
trate na ve>ký problém.

Polievka

podobne ju nejaký nespratník odstránil a zničil.

Na dobrovo>níka a milovníka prírodných

krás a technických a historických zaujímavostí

vtedy vysoká hora, ako je tomu teraz, ale boli

že ešte aj v roku 1935 boli Bočky pasienky.

tiež nachádzajú základové piliere bývalej

to pasienky a aj v kronike Sedličnej je zapísané,

tevnici. Tu natrafili na ;alší problém, v ceste im

smerovala ponad Malostankovské vresovisko

na proti>ahlú cestu a po nej do>ava.” Táto

tabu>ka už údajne pri moste nie je, pravde-

aspoň vyčistiB a upraviB okolie a umiestniB in-

Sedličanka smerom na východ. Bočky neboli

miernym klesaním k oblúkovému záseku a odse nazývanému „Dlháň.“ Od tohto mosta trasa

plachý a zriedkavý. Pokračuj v>avo cez potôčik

nečaká iba most Brucháč, ale aj iné miesta v tej-

Terén boli strmý a svahovitý až k potoku

tia> cez ;alšie lúky k najvyššiemu mostu na tra-

ktorý sa ma vôbec nebojí, aj ke; je inak ve>mi

a trasu viedli cez Bočky proti toku potoka

V katastri našej obce viedla cez pasienky

v oblasti Dráč, potom cez 2 mosty a lúky

Občas ma navštívi kamarát, čierny bocian,

Sedličanka a trasu viedli stredom svahu po vrsstáli skaly, cez ktoré sa museli presekaB. Neskôr

to lokalite a v našich horách. Bolo by dobré

formačné tabule. Pri trase lesnej železničky sa
Sedličanskej pajty, ktorá pri prechode frontu

na konci 2. svetovej vojny slúžila ako úkryt

pre občanov počas evakuácie. Občas sa tam

konávali aj >udové veselice pri >udovej hudbe

v tomto mieste obyvatelia Sedličnej Bažili

a neskôr slúžila ako stodola na uskladnenie

ke; to je vlastne bývalý lom. Potom sa hĺbka

prečistenie a úpravu okolia. Tých je ve>a a polo-

kameň, ktorý používali pri stavbách domov a do-

teraz sa toto miesto volá Sedličanská baňa, aj

údolia zmierňovala, ale sa aj zužovalo. Ke;

prišli k miestu, kde už bolo možné potok prek-

sena alebo slamy. Svoju pozornosB by si tiež za-

slúžili aj studničky, ktoré čakajú aspoň na
hu niektorých pozná už málokto.

Štefan Šmatlák

Práca žiakov školy

Toto sa mi stalo pred pár mesiacmi, počas online vyučovania. Po skončení vyučovacej hodiny som si myslela, že ;alšia už nebude, a tak som sa hladná
išla do kuchyne najesB.
Ako som jedla polievku, zavolala mi spolužiačka, kde som, ve; je hodina. Rýchlo som sa išla v rukách s tanierom polievky pripojiB na hodinu.
Po pripojení som sa ospravedlnila a začala vysvet>ovaB učite>ke, že som na hodinu zabudla. Samozrejme, popri mojom vysvet>ovaní som polievku vyliala
na zošity a knihy, čo som mala na stole.
Učite>ka pokračovala vo výučbe a ja som utekala do kuchyne po utierku. Ako som ten neporiadok utierala, vyučujúca ma vyvolala. A ja, v tej panike,
som nevedela, čia som.
NašBastie sa ma pani učite>ka opýtala ešte raz a ja, ke;že som už vedela otázku zodpovedaB, dostala som z odpovede jednotku.
Vanesa Marcinátová, 6.A
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V spomínaní na časy minulé som sa dostal do roku 1982. Naša zohratá štvo-

rica: Juro, Jožo, Miro a ja sme šli cez letné prázdniny dovolenkovať do auto-

campingu v Tatranskej Lomnici. V tom čase to tam bolo celkom slušne zaplnené.
Postavili sme si stan a po denných túrach v Tatrách to večer v kempe žilo.

Pri ohni sa večer zišli Česi, Poliaci, Nemci,
Ma;ari a my, Slováci. Každý vytiahol z ruksaku
čosi iné, takže o chví>u bolo celkom veselo. Problémom odrazu nebola ani ma;arčina, ani nem-

čina. A tak sa pri ohníčku zoznamovalo, v čom vynikala najmä jedna Nemka - Uta.
Jurovi ve>mi imponovala, tak sa okolo nej
nadúval ako páv: „Mein name ist Juro - Džordž.”

Kamenný vejár zo Stankoviec

Takí sme boli
Či neskôr pridal: „Uta je gút, Uta ist šón.”
Uta sa ale dosB pripila. A tak Juro dostal
nápad ísB sa s ňou bližšie zoznámiB do stanu.
Už ve>mi nevládala po svojich, tak ju zobral na
plece a odišiel.
Cestou k stanu sa mu však chcelo „čúraB“,
tak oprel Utu o strom a podišiel kus ;alej. Ke;
sa vrátil späB, tak zbadal, že Utu si už nesie na
pleci ktosi iný.
Začal kričaB: „Heeej, haló, čo to je, tá je moja!”
No nepomohlo to. Smutný došiel naspäB k ohňu a spolu sme zapíjali jeho žia>. Nedopadlo to
však dobre.
Na druhý deň, ke; sme sa zobudili, bola
uprostred stanu „bublanina”... Samozrejme, zatĺkali sme, že to nebol nikto z nás.
Nuž čo, prázdnou nádobou od hermelínu
sme stan opatrene vyčistili, potom vyutierali,
ale smrad tam bol stále. Odišli sme do drogérie
kúpiB osviežovač vzduchu. V tých časoch nebol
ve>ký výber a mali iba jeden druh - ozón lesná
vôňa. Chceli sme vyskúšaB, ako to vonia, tak
sme strekli trochu do vrchnáka a začali sme
ovoniavaB. Nebolo to teda bohviečo... Miro to
zaklincoval, ke; na plné ústa zahlásil: „Chalani,
to nekupujme, ve; to smrdí viac ako tamto...”
Veselí sme sa vracali späB do kempu, ke;
sme v tom zbadali Utu.
Na dennom svetle a pri triezvom rozume
Juro zaostril, trošku sa schoval pred zrakmi ostatných a ;akoval v duchu tomu neznámemu,
ktorý si Utu večer odniesol k sebe do stanu...
Pavol Múdry

Všimli sme si

Stavebné práce v okolí súčasného Zdravotného strediska a bývalého areálu veľkostatku Juraja Kochanovského, občas

vydali svoje tajomstvá. Bolo tomu tak aj pred niekoľkými rokmi. A tak sa súbeh katastrov Rozvádz, Malých a Veľkých
Stankoviec stal miestom nálezu tohto opracovaného kusiska kameňa.
Po stáročia tu boli panstvá, kúrie, ve>ko-

statky

rodov

Ruttkayovcov,

Révayovcov,

Csákyovcov a Kochanovských, ktorých pozostatky občas „vydala” okolitá pôda.

Pri jednej takejto aktivite sa našiel zvláštne
opracovaný kameň. Vyzeral ako vejár z lupeňov
kvetu. Mohol byB súčasBou portálu pri vchodových bránach aj portálom na priečelí budov,
aj súčasBou záhradnej architektúry. Každopádne
bol pozostatkom práce remeselníkov, ktorí budovali majetky zemianskych rodín.
Netradične opracovaný kameň ležal nejaký
čas vo dvore Podniku služieb v obci. Potom sa
informácie vytrácajú...
Možno doteraz leží zastrčený na prevádzke,
možno zdobí záhradu niektorej usadlosti v obci.
Možno je nenávratne stratený. Určite je ale
kusom histórie tejto obce.
Možno sa nájde a budeme ho môcB zdokumentovaB pre budúcnosB obce. Priložené foto
ukazuje zvláštny kvetovo-lupeňový tvar opracovaného kameňa v tvare vejára. Možno nám
niekto povie miesto jeho odpočinku...
Dušan Pevný
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Kde všade sme boli

V júli 2008 sa naši dorastenci zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja COPA CATALUNYA v Španielsku. O tomto

turnaji a o účinkovaní našich dorastencov sme už v Hlase písali, ale tohto zájazdu sa zúčastnili aj niektorí rodičia hráčov,

funkcionári a fanúšikovia. Mali veľa zážitkov a čo sa udialo cestou do Španielska, v talianskom pobrežnom meste San

Remo, známom hlavne podľa slávneho filmového festivalu, vám prinášame v tomto článku.

Do autobusu sme nastúpili v Rozvadzoch
pri ihrisku vo štvrtok podvečer. Šoféra autobusu
robil Jožko Sýkora z Rozvádz a za volantom sa
striedal s druhým vodičom. Do San Rema sme
prišli krátko po obede a tam sme mali nútenú
9-hodinovú zastávku kvôli vodičom, aby si
odpočinuli a vyspali sa. V meste bolo vidieB len
výnimočne bicykle, aj to boli asi turisti. Domáci
jazdili na autách a hlavne na motocykloch a mopedoch, dokonca aj mladé slečny (a ve>mi
pekné). Jazdili ve>mi oh>aduplne, brzdili už
nieko>ko desiatok metrov pred prechodom
pre chodcov. Kúpanie v mori využili len niektorí,
boli tam skalnaté pláže a skalné útesy, preto sa
viacerí venovali prehliadke mesta.
So sebou som mal rôzne mapy a materiály.
Ke; sme sa blížili k San Remu, mal som zistené,
že nad mestom sú vysoké hory a na jeden vrch
vedie lanovka, tak som uvažoval, že by som to
využil kvôli výh>adom. Ke; som to povedal
Vilibaldovi (Vilo Koprivňanský), tak chcel ísB aj
on, ale nevedeli sme, kde je dolná stanica
lanovky. Ke; sme vystúpili z autobusu, tak sa
podujal, že to zistí, a ja som pozoroval, či sa mu
to podarí. Síce som vedel, že Vilo ovláda až 2
svetové jazyky, a to rozvadzský a kubranský, ale
aj tak som pochyboval, či mu to bude stačiB.
A on sa snažil, ešte na parkovisku zastavoval
každého karabiniera, ktorý išiel okolo, a zisBoval.
Raz boli pri nás až štyria a postupne sa pri nás
vystriedala asi polovica karabinierov zo San
Rema, ale vôbec nechápali, o čo Vilovi ide, aj

ke; pomocou rúk, nôh a grimás podal obdivuhodný herecký výkon. Boli ve>mi ochotní, aj ke;
nič nerozumeli. A vtedy sa vynašiel a zavolal na
mňa, že vraj ja som tlmočník. No to mi ale dal.
Ja a že tlmočník, ke; som po taliansky nevedel
ani „kecnúB”. A tak som sa pokúšal tlmočiB lámanou angličtinou a nemčinou. Nejako sme sa
dohovorili a zistil som, že ne;aleko je zastávka
autobusu a treba ním ísB asi 2 km k dolnej
stanici lanovky. Vilo sa spokojne usmieval, ako
sa mi darí s nimi komunikovaB, ale ke; ukázali
na neho prstom, tak zvážnel. To>ko dotieral, že
čo sa deje, tak som mu to musel vysvetliB.
Povedali mi, že ja na ten kopec môžem ísB, ale
Vila tam nepustia, lebo jeho plážové žabky nie
sú obuv vhodná do hôr. A tak z lanovky zišlo.
Vtedy sa pri nás pristavil Miro Lahký a pozval nás na pivo. Prešli sme cez prvý prechod
a hne; oproti bol bar, vonku stoly pod slnečníkmi.
Ja s Vilom sme si sadli von a Miro išiel objednaB. Za chví>u vyšiel s 3 pivami. Bolo zaujímavé,
že aj sebe zobral pivo, žiadne víno. A vypil ich
tam až 3 a ke; zistil, že majú aj „špricér”, tak
pivo už nechcel. A pivo vôbec nebolo lacné,
jedno stálo 4 eurá. Potom išiel objednaB Viliam.
Za chví>u vyšiel vysmiaty s 3 pivami a zvestoval
nám, že barmanka je síce slobodná, ale má frajera. Nechápali sme, ako to pri jeho jazykových
znalostiach dokázal zistiB. Potom nám povedal,
že má na to nos – volá ho nochál. Načo sa
potom trápiB s učením cudzích jazykov, stačí
maB dobrý „nochál”.

Vilko sa chcel vzdelávaB, tak som mu dal
naštudovaB niektoré talianske frázy. Ťažko mu
to išlo do palice, ale zdokona>oval sa a za chví>u
už dokázal objednaB aj „špricér”. S pribúdajúcim
pivom v hlave bol Vilko stále zhovorčivejší, zavolal k nám černochov, ktorí predávali rôzne
nezmysly a chcel akože kúpiB hodinky. Ale tlmočiB som musel zase ja, Vilovi tie cudzie
jazyky stále nešli do hlavy. Nevedeli sa dohodnúB, ale černosi boli neodbytní – 5x odišli a 5x
sa vrátili. Ale neuspeli, to nepoznali Vila. 200
eur za tzv. špičkové švajčiarske hodinky im
nedal. Asi si mysleli, že sme padli z jahody, a to
rovno na hlavu. Za hodinky sme o eurá neprišli,
ale prišli sme o eurá za pivá a „špricéry”.
Večer, asi hodinu pred odchodom zo San
Rema, sme sa všetci zišli na parkovisku pri autobuse. V autobuse bol nehorázny „hic”, všetko
sa roztápalo, Húdekova „fidorka” sa nedala jesB,
musel ju vypiB, teplota minerálky bola na hranici
znesite>nosti (ako barina). Potom Janico Gabriš
vytiahol harmoniku, a aj ke; občas zaznel
falošný tón, nikomu to nevadilo, začalo sa
spievaB, postupne sa pridali všetci a aj tí, ktorí
majú „hudobný hluch” aspoň otvárali ústa. Postupne sa pristavovali okoloidúci, bolo ich stále
viac a viac a čoskoro ich bolo plné parkovisko.
Bavili sa, mávali, tlieskali a nechápali, akýže to
folklórny súbor zo Slovenska sa zastavil v San
Reme. A o 22.00 hod. sme sadli do autobusu –
odchod zo San Rema, smer Španielsko.
Štefan Šmatlák
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