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Zlá voda má novú výdrevu
Vodu z jazierka stačí bežne
vypustiť raz za štvrťstoročie,
aby sa vyčistili nánosy.
Po dlhých rokoch sa podarilo
opraviť prírodné jazierko s liečivou minerálnou vodou, ktoré
sa nachádza v kráteri na vrchu
Rojkovskej travertínovej kopy.
Ide o zriedkavý prírodný útvar
na území so štvrtým stupňom
ochrany. Pri opravách musí
preto samospráva spolupracovať s ochranármi a príslušnými úradmi.
„Došlo k poškodeniu niektorých lát drevenej podlahy a navyše odvalený travertínový kameň spôsobil prelomenie jedného z drevených nosných
trámov a prepad časti podlahy tohto prírodného jazierka.
Našou úlohou bolo zabezpečiť bezpečnosť a zdravie kúpajúcich, a preto sme urýchlene pristúpili k oprave. Bežne
stačí vypustiť vodu z jazierka
pre vyčistenie nánosov bahna

Vážení spoluobčania,
milá mládež, vážení čitatelia
Stankovských zvestí!

Čas plynie rýchlo a ani
sme sa nenazdali, prichádzajú Vianoce a čoskoro príde Nový rok 2017.
Ten súčasný bol pre niekoho úspešný, radostný a šťastný a pre iných bolestný, plný
utrpenia, žiaľu a nešťastia.
Ale taký je život a musíme
sa s tým vyrovnať, zmieriť a

a nečistôt a vykonať prípadné
drobné opravy raz za približne 25 rokov,“ povedal starosta
Stankovian Rudolf Baleja.
Práce na oprave jazierka zrealizovali bez nároku na odmenu dobrovoľní hasiči z miestnej časti Rojkov. Keďže celé jazierko je obité drevom, dosky
rokmi vo vode hnijú a poškodzujú sa. Pred začatím opráv
museli dobrovoľníci z krátera
vypustiť vodu. Následne vymenili poškodené drevené trámy,
opravili poškodené časti kovového nosníka a takmer celú
drevenú podlahu.
Taktiež urobili nový drevený
obklad v časti samotného výveru. Drevnú hmotu na opravu
jazierka a náklady spojené s jej
porezom a dopravou vo výške približne 1 300 eur uhradili
Obecné lesy Stankovany. Materiál zabezpečila obec.
Vzácne jazierko Zlá voda je
podľa starostu veľmi využívané. „Dlhodobo sa sem cho-

dia kúpať naši rodáci, ale aj
návštevníci z blízkeho aj ďalekého okolia. Výnimkou nie
sú Česi, Poliaci, Rakúšania či
Nemci. Zaujímavosťou je, že
dvaja páni sa v tomto jazierku kúpu od februára do nesko-

plní nádeje v dobro a spravodlivosť vykročiť na ďalšiu cestu životom v očakávaní nádeje, lásky a vzájomného porozumenia. A taký
čas prichádza práve teraz na
Vianoce, ktoré sú najkrajšími sviatkami v roku a preto sa na ne veľmi všetci tešíme, bez rozdielu veku, malí
aj starí, chorí aj zdraví.
A preto využime nadchádzajúce sviatky na vzájomné stretnutia rodín, susedov,

blízkych či návštevníkov našej krásnej obce.
Príchod malého Ježiška
nech je pre nás povzbudením a silou na prekonávanie nástrah tohto sveta a nádejou na lepšie a krajšie dni
v našom ďalšom živote.
Vážení spoluobčania
a návštevníci našej obce!
Všetkým Vám a Vašim
blízkym prajem krásne a požehnané Vianoce, šťastný a
pokojný Nový rok 2017.

rej jesene. Voda síce nie je najteplejšia, ale blahodarne pôsobí na ľudský organizmus,“ dodal Baleja.
text: tasr

Rudolf Baleja
starosta obce
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Vianočný príhovor
Vianočná noc nám prináša
emocionálny náboj. Dnes je naozaj málokto v rodine zlý. Prečo? Veď predsa preto, lebo slávime Vianoce...
Na jednom pozdrave bola napísaná otázka: Kedy začínajú
Vianoce???
A pod veľkou otázkou bol
drobnejší text: Keď slabý odpúšťa silnému slabosť, keď silný
miluje silu slabého, keď ten, čo
má niečo podelí sa s tým, čo nemá nič, keď hlasný stíchne, aby
pochopil nemého, keď tichý sa
stáva hlasným a hlučný stíchne, keď sa významné stáva nevýznamným, keď uprostred veľkej tmy vidíš svetielko a ideš za
ním taký aký si, potom začínajú Vianoce.
Počas celého roka obdivujeme silných a hlučných. Nielen
obdivujeme, ale snažíme sa ich
aj napodobňovať a zbožstievať.
A práve preto nás Vianoce dokážu zahanbiť. Lebo dnes by
sme mali pochopiť a cítiť, že
všetko to silné a hlučné vo svete
nestojí za veľa.
„Zjavila sa Božia milosť ako
záchrana pre všetkých ľudí“, budeme počuť v Božom slove na

polnočnej sv. omši. Tento Pavlov list vznikol v dobe, keď kresťanstvo bolo skúšané....hlavným
protivníkom nebolo iné náboženstvo, ale zbožšťovanie politickej, ekonomickej moci a kresťania preberali moderné pohanské životné štýly. Autor listu jasne hovorí, že nie cisár, prezidenti, ani politici milostivo zhliadnu na ľud, ale jedine Boh vo svojom synovi.
A tak nás Vianoce aj trocha
zahanbujú, lebo aj my fandíme
tomu, čo je silné a bohaté vo svete a On – jediný Silný, necháva sa uctievať vo svojej slabosti,
v dieťati narodenom na slame,
aby poukázal na dôležitosť toho, čo je dnes podceňované a
aby sme si uvedomili, že hlučnosť, násilie a pompéznosť nevedú k šťastiu, ale láska, ticho a
skromnosť.
Prajem nám, aby sme všetci pochopili, že nejde len o reči, ale o skutočnosť, ktorá zmení náš život.
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo 4. zasadnutia
OZ, ktoré sa konalo
23. 6. 2016
4. zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Rudolf Baleja.
OZ sa zišlo v počte 7 poslancov
z celkového počtu 9 poslancov,
keď svoju neúčasť ospravedlnil
Ing. Peter Tomáň. Poslanec Ing.
J. Chyla sa rokovania OZ nezúčastnil.
OZ na svojom rokovaní prijalo
uznesenia aj k týmto prerokovávaným bodom:
- zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Obecné lesy s.r.o. Stankovany
za rok 2015 a za I. polrok 2016.,
- odporučilo Turistickému klubu Šíp a zástupcom spol. Obecné lesy s.r.o. prijať spoločné stanovisko k postaveniu rozhľadne
vo Federove.,
- zobralo na vedomie Správu
Dozornej rady spol. Obecné lesy s.r.o. Stankovany za rok 2015
a za I. polrok 2016.,
- zobralo na vedomie správu
o Individuálnej účtovnej závierke obce a ZŠ s MŠ Stankovany
k 31.12.2015.,
- schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
v sume vo výške 37.662,57 EUR
na tvorbu rezervného fondu,
- zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce a ZŠ
s MŠ Stankovany k 31.12.2015,
- zobralo na vedomie návrh
predsedu finančnej komisie na
prerokovanie platu starostu obce. OZ obce konštatuje, že starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu
prenesenej pôsobnosti štátnej
správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce dobré výsledky a rozhodlo o zvýšení platu starostu o 4,0 %, od 1.7.2016,
- OZ obce schválilo návrh Plánu práce OZ na II. polrok 2016.
- OZ schválilo zloženie preventívnych protipožiarnych skupín obce Stankovany a zloženie

Dobrovoľného hasičského zboru obce Stankovany v zmysle
Vyhlášky Min. vnútra SR:
JUDr. Peter Malcho
Stankovany 165 hasič veliteľ
Ing. Matúš Malcho
Stankovany 165 Hasič
Daniel Malcho S t a n k o v a n y
268
Hasič
Michal Demikát S t a n k o v a n y
192
Hasič
Dávid Barbuš
Stankovany
81
Hasič
Anton Dubovec ml.
Stankovany 366 Hasič
Ing. Michal Chomist
Stankovany 513 Hasič
Patrik Kratochvíl S t a n k o v a n y
378
Hasič
Dávid Čieško
Stankovany
444
Hasič
OZ obce Stankovany ďalej
schválilo trojpätinovou väčšinou
hlasov poslancov:
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
8 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany,
- Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach,
- Dodatok č. 1 k VZN Trhový
poriadok.
V bode Rôzne:
OZ obce Stankovany zobralo na
vedomie prednesené informácie
o situácii v ZŠ s MŠ Stankovany a odporučilo starostovi obce konať v súlade s jeho kompetenciami.
OZ obce zobralo na vedomie
informácie starostu obce:
- o priebehu príprav projektu
na rozšírenie kapacity MŠ v ZŠ
s MŠ v Stankovanoch
a bývalej MŠ v Stankovanoch,
- o priebehu projektu Technologické vybavenie pre separovaný
zber v obci Stankovany.,
- o priebehu opravy vodnej nádrže – jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa v k. ú. Stankovany.,

- o priebehu príprav akcie Stankovský kotlík 2016 konanej dňa
9.7.2016.
Diskusia prebiehala ku každému
prerokovávanému bodu rokovania OZ.
Starosta obce ukončil rokovania
o 21.50 hod.
Vyberáme
z 5. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo 29. 9. 2016
Piateho zasadnutia OZ konaného dňa 29. septembra 2016 sa
zúčastnilo z celkového počtu 9
poslancov 5 poslancov. Poslanec
Ing. P. Tomáň bol ospravedlnený z dôvodu zahraničnej služobnej cesty, ospravedlnení poslanci
Joachim Fúru a Milan Matejíka
na rokovanie OZ prišli neskôr.
Poslanec Ing. Juraj Chyla - do
začiatku konania OZ svoju neúčasť neospravednil.
OZ na svojom rokovaní prijalo
uznesenia k týmto prerokovávaným bodom:
- zobralo na vedomie informáciu
starostu obce o situácii v škole
a o začiatku šk. roka 2016/2017
v ZŠ s MŠ Stankovany a obsah
diskusných príspevkov k tomuto
bodu programu.
- Starosta obce poveril predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a poslancov za miestnu
časť Rojkov (Milan Matejík
a Michal Straka) vykonať obhliadku miestnej komunikácie Cesta na Kopanie v miestnej časti Rojkov s tým, že na
najbližšie zasadnutie OZ predložia návrh opodstatnenosti a potreby rekonštrukcie tejto
miestnej komunikácie.
Starosta uviedol, že je potrebné
vykonať nové ozvučenie miestneho cintorína, lebo ozvučenie
po 28 rokoch vypovedalo službu.
Preto je potrebné zmeniť rozpočet obce, aby sa táto rekonštruk-

cia stihla vykonať do Pamiatky
zosnulých.
V bode Rôzne:
- OZ zobralo na vedomie informáciu o zasielaní oznamov formou SMS správ.
- OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce a obsahy listov o prijatí opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na ceste I/18, k. ú. Stankovany.,
Starosta obce informoval
o priebehu projektu Technologické vybavenie pre separovaný
zber v obci Stankovany a o návrhu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce
do správy so zmluvnou stranou
Obecné lesy Stankovany, s.r.o.,
Stankovany v zastúpení konateľom L. Lovásom.
Predmetom zmluvy je traktor,
vlečka a príslušenstvo v rámci
projektu Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci
Stankovany. Odporučil poslancom, aby návrh zmluvy schválili. Starosta obce oboznámil OZ
s obsahom žiadostí uchádzačov
o zamestnanie na pozíciu vodiča
traktora s príslušenstvom.
- OZ obce Stankovany súhlasí s návrhom starostu obce preškoliť za obec na pozíciu vodiča
traktora s príslušenstvom Mgr.
Petra Lacku a Antona Dubovca.
OZ obce Stankovany poveruje
Ladislava Lovása, konateľa spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o., vybrať na pozíciu vodiča traktora s príslušenstvom za
Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
jedného z uchádzačov o zamestnanie a uzatvoriť s ním pracovný pomer, alebo zamestnať ho
na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- Starosta obce informoval OZ
o liste občana J. Lacku vo veci nedoplatku za TKO, k čomu
OZ prijalo uznesenie. K tejto
veci podal svoje vyjadrenie hosť
J. Karas v tom, že by bolo vhod-
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né motivovať občanov znížením
poplatkov za TKO, aby si zmenili pece a spôsob vykurovania
za ekologickejšie spôsoby.
- Starosta obce predniesol návrh predstaviteľov vedenia FK
SOKOL Stankovany na udelenie plakety Mgr. Pavlovi Škutovi pri príležitosti jeho nadchádzajúcich 60. narodenín za prácu pri rozvoji a
realizácii športu v obci Stankovany. Taktiež vyslovil verejné poďakovanie: Ing. Matejovi Fúrovi, Mariánovi Gašperovi, Bc. Pavlovi Strakovi za vykonanú prácu v areáli FK SOKOL
Stankovany a jeho okolí počas
uplynulých rokov.
OZ obce Stankovany schválilo
zmenu prevádzky MŠ v Stankovanoch a Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch
nasledovne:
Prevádzka Materskej školy
v Stankovanoch v období od
05.09.2016 do 31.07.2017 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
- prevádzka Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch od 05.09.2016 do
31.07.2017 v čase od 11.30 hod.
do 16.00 hod.
- zmena času prestávok z dôvodu prechodu vyučujúcich do
budovy ZŠ
1. prestávka 8.30 do 8.35 h.
2. prestávka 9.20 – 9.35 h.
3. prestávka 10.20 – 10.35 h.
4. prestávka 11.20 -11.30 h.
5. prestávka 12.15 – 12.45 h.
Poslanec M. Matejík
- predniesol požiadavku občanov z miestnej časti Rojkov,
ktorí bývajú na Laze, aby sa podobné zrkadlo ako je pred obecným úradom, namontovalo aj
na stykovej križovatke miestnej
komunikácie so štátnou cestou
I/18. Starosta požiadal Komisiu
výstavby, územného plánovania
a dopravy aby určila miesto na
inštaláciu týchto zrkadiel.
- navrhol, aby sa niečo urobilo
s ozvučením kultúrneho domu.
Starosta navrhol, aby po ukončení ozvučenia Domu smútku

a miestneho cintorína bol vybraný dodávateľ na ozvučenie
KACR Stankovany začiatkom
roku 2017.
Ing. Peter Straka
- sa opýtal na výsledky rokovania ohľadom variantu V2 Tunel Korbeľka Diaľnice D1 Turany – Hubová a aké stanovisko ide obec zaujať. Starosta obce mu odpovedal, že za obec
bol odporučený variant V2 Tunel Korbeľka, ktorý podporilo
79 občanov našej obce. Starosta obce zároveň pripomenul, že
má pripravenú petičnú listinu na
podporu tohto variantu diaľnice a odovzdal poslancom listiny
za účelom ich podpisu občanmi
vo svojich volebných obvodoch.
- ďalej sa opýtal, či v školskej jedálni existuje stravovacia komisia, či môžu mať stravníci nejaké
pripomienky k jedálnemu lístku,
na čo mu zástupkyňa riaditeľky
ZŠ s MŠ Stankovany Ľ. Malchová odpovedala, že komisia
funguje a informácie mu môže
podať vedúca školskej jedálne.
Ing. M. Straková informovala,
že šéfredaktorka našich obecných novín sa stala mamičkou
krásneho chlapčeka Jakubka,
k čomu jej OZ srdečne blahoželá a praje obom veľa zdravia.
Vyberáme
zo 6. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo 1.12. 2016
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce ospravedlnil neúčasť
Michala Straku, ktorý je na služobnej ceste a dočasne ospravedlnil pre neúčasť poslancov
JUDr. Vladimíra Urbana a Milana Matejíka, ktorí sa dostavili na zasadnutie Obecného zastupiteľstva krátko po jeho zahájení. Poslanec Ing. Juraj Chyla sa zasadnutia OZ nezúčastňuje bez ospravedlnenia už po
tretíkrát po sebe. Obecné zastu-

piteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
OZ zobralo na vedomie informáciu o vyhodnotení aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác predniesol starosta obce.
Diskusia:
- Ing. Peter Tomáň uviedol, že
Turistický klub Šíp sa rád zúčastní na rekonštrukcii chodníka na Rybku. Ďalej sa opýtal či, by sme nemohli používať
štiepku na vykurovanie obecného úradu, kultúrneho domu
a ďalších obecných budov.
Starosta uviedol, že v budúcnosti by sa to mohlo využívať v škole a v kultúrnom dome.
- Ing. Peter Tomáň uviedol, či
by obec nemohla kúpiť fekálny voz, ktorý by odvážal fekálie
zo žúmp súkromných domov na
čističku v miestnej časti Rojkov.
Starosta uviedol, že podal projekt na dostavbu kanalizácie. Ak
nebudeme úspešní, pouvažujeme o kúpe fekálneho vozu, starosta však poznamenal, že odpadové vody zo žúmp by sa museli
odvážať do ČOV v Hrboltovej.
- Ing. Mária Straková, hlavná
kontrolórka obce uviedla, že je
rada, že sa obec vybavuje rôznym technologickým vybavením, že ju teší, že obec má traktor a že sa nájdu kvalitní pracovníci na obsluhu tejto techniky. Vyzvala konateľa na pomoc pri dovybavení kultúrneho domu. Ďalej uviedla, aby pri
tvorbe rozpočtu na budúci rok
približne v mesiaci október, mala obchodná spoločnosť Obecné
lesy Stankovany s.r.o. pripravený rozpočet, ktorým prispeje do
rozpočtu obce.
- Hosť Ing. Peter Straka sa opýtal, či by bolo možné v súčinnosti s Obecnými lesmi Stankovany s.r.o. a Urbárskym spoločenstvom urobiť nejaké oddychové zóny a prístrešky na chodníku pod Šíp a do Havranu. Uviedol, že pozemkové spoločenstvo
navrhuje, že bude platiť za služ-

by obecného traktora, napríklad
za odvoz dreva z lesa pre obyvateľov. Ing. Peter Tomáň uviedol,
že Turistický klub Šíp už rokoval s konateľom obchodnej spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o. o vytvorení oddychových zón a prístreškov do Federov a v Havrane.
- Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie, podala v roku 2016 14 projektov,
z toho 5 bolo úspešných.
-Starosta obce informoval o potrebe delegovania nových zástupcov zriaďovateľa do Rady
školy pri ZŠ s MŠ Stankovany,
a o potrebe schválenia členov
Rady školy pri ZŠ s MŠ Stankovany.
- OZ obce Stankovany schvaľuje zloženie členov Rady školy
pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch,
Stankovany č. 330:
1. pedagogický zamestnanec za
ZŠ Bc. Monika Kubalová
2. pedagogický zamestnanec za
MŠ Alexandra Grigliaková
3. nepedagogický zamestnanec
Daniela Húsková
4. rodič dieťaťa v základnej škole Lea Junásová
5. rodič dieťaťa v materskej škole Erika Timčová
6. člen za OZ JUDr. Vladimír
Urban
7. člen za OZ Ing. Peter Tomáň
Rôzne
- Starosta obce informoval
o žiadosti Jána Karasa o umiestnenie dopravného značenia pri
obchode pri železničnej stanici.
OZ obce Stankovany neodporúča starostovi obce zabezpečiť
dopravné značenie pri obchode
pri železničnej stanici.
- OZ obce Stankovany odporúča starostovi obce cestou miestneho rozhlasu upozorniť vodičov na zákaz parkovania a státia motorových vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách počas zimnej údržby
ciest a pri obchodných prevádzkach.
- Starosta obce informoval o obsahu listu Ministerstva životného prostredia, odboru sťažnos-

Zvesti 5
Zvesti
tí a petícií vo veci vybavovania
petície na podporu Variantu V2
tunel Korbeľka, alt. 2 ekodukty
250m, alt. 2 niveleta tunela nad
hladinou podzemnej vody „Diaľnica D1 Turany - Hubová“.
- Starosta obce informoval
o projekte Revitalizácie verejného priestranstva v Rojkove pri
hasičskej zbrojnici, ktorú vypracoval Michal Straka, poslanec
OZ za miestnu časť Rojkov.
OZ obce Stankovany súhlasí s návrhom starostu obce realizovať v roku 2017 dovoz
a úpravu zeminy, prípadne výkopové práce a uloženie el. vedenia a bleskozvodu pre montáž osvetlenia uvedeného areálu. OZ obce Stankovany odporúča zahrnúť realizáciu osvetlenia areálu do rozpočtu obce na
rok 2018.
- Starosta informoval prítomných poslancov, že Ing. Juraj
Chyla sa už tretíkrát po sebe
bez ospravedlnenia a bez vážneho dôvodu nezúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podľa zákona o obecnom zriadení, jeho mandát zaniká zo zákona a mohol by na
jeho miesto nastúpiť iný občan,
ktorý kandidoval za poslanca – poslanec náhradník. Podľa
vyjadrenia členov Komisie na
ochranu verejného poriadku,
životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.sa taktiež Ing.
Juraj Chyla bez ospravedlnenia
nezúčastňuje ani zasadnutí tejto komisie.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, z ktorej vyplynulo,
že treba dodržať zákon o obecnom zriadení.
OZ obce Stankovany berie
na vedomie , že mandát poslanca OZ Ing. Juraja Chylu zanikol v zmysle zákona o obecnom
zriadení. OZ obce Stankovany
odporúča starostovi obce, aby
na ďalšie zasadnutie OZ prizval poslanca náhradníka, ktorý zloží zákonom predpísaný
sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce Stankovany.

Diskusia
Ing. Peter Tomáň sa opýtal,
či by sa nedala spracovať mapa
obecných pozemkov.
Starosta mu odpovedal, že
takáto mapa sa spracováva, aby
občania vedeli, kde majú obecné pozemky, ktoré možno aj
nevedome užívajú.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Milan Matejík, či
sa v rozpočte rátalo s rekonštrukciou ozvučenia kultúrneho domu. Starosta mu uviedol,
že sa s tým v rozpočte počítalo a bude sa táto rekonštrukcia
v budúcom roku realizovať.
Ján Lacko informoval o ohliadke miestnej komunikácie
na Kopanie a osadenie zrkadla
na stykovej križovatke miestnej komunikácie a štátnej cesty I./18. Bude potrebné vybaviť príslušné povolenia na jeho
osadenie.
Ďalej treba nutne opraviť strechu na Hasičskej zbrojnici
v miestnej časti Rojkov, lebo lepenka je narušená a strecha zateká.
Ing. Peter Tomaň podal požiadavku na opravu miestnej komunikácie v časti Mokradská,
ktorá je v dezolátnom stave.
Predložil žiadosť občana Ľubomíra Barbuša na opravu tejto
cesty, podpísanú aj ďalšími obyvateľmi tejto ulice.
Starosta uviedol, že cestu
niektorí obyvatelia uvedenej
miestnej komunikácie narušili tým, že rozkopali cestu, a po
opravách vodovodu a podobne,
teda neuviedli ju do pôvodného
stavu, ako im to ukladá zákon.
Na rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie bude treba cca
5-tisíc eur. Pôjde tam stavebná
komisia, ktorá škody ohliadne
a navrhne riešenie. Cesta sa bude realizovať v budúcom roku.
Ing. Peter Tomáň predložil
žiadosť o uzavretie podnájomnej zmluvy pre Turistický
klub Šíp, za účelom zriadenia
Turistickej ubytovne nad budovou, ktorú má v nájme FK SOKOL Stankovany.

Ing. Peter Tomáň sa informoval, v akom stave je výkup pozemkov pred obcou na výstavbu bytovky.
Starosta uviedol, že už sú všetky pozemky od vlastníkov, ktorí
ich boli ochotní predať vykúpené a zavkladované. Vysporiadaných je už takmer 95 % pozemkov.
Ing. Peter Tomaň predložil
starostovi grafický návrh výstavby, predbežnú štúdiu organizácie výstavby na toto vysporiadanom pozemku. K návrhu
predložil aj cenovú ponuku cca
8.000 €, ktorá znázorňuje grafickú situáciu zástavby uvedeného územia. Navrhol, aby sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcami tejto firmy a zástupcami obce do budúceho zasadnutia OZ, aby sa mohli vyčleniť

finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie.
Ing. Peter Tomáň predniesol
návrh na úpravu priestranstva
pri kultúrnom dome, aby múr
pri pohostinstve a obchode Jednoty namaľovali nejakými peknými obrazmi, aby ten múr nebol taký škaredý a nehyzdil jediné námestíčko v našej obci.
Starosta uviedol, že toto treba
prejednať s SD Jednota v Liptovskom Mikuláši, nakoľko
oplotenie je majetkom SD Jednota.
Plné znenie zápisníc si môžete
pozrieť na webovej stránke obce alebo na obecnom úrade.
Pripravila: M. Straková,
SZ

Voľba hlavného kontrolóra Obce Stankovany na funkčné obdobie 2017 -2022
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra Obce Stankovany
a určuje podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Stankovany:
Predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie
- bezúhonnosť
- práca s počítačom na užívateľskej
úrovni
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť,
dôslednosť a samostatnosť
•Uzávierka prihlášok je dňa 31.01.2017
do 15:00 hod.
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť poštou na Obec Stankovany,
Obecný úrad Stankovany č. 133, 034 92
Stankovany alebo osobne na Obecnom
úrade v Stankovanoch v zapečatenej
obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“
Zoznam požadovaných dokladov a listín:
-prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra (povinné údaje: meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón)
-doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní – osvedčená fotokópia
-kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďaľšieho vzdelávania
-profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
-výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve
Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom 1.marca 2017, t.j. dňom
nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Je pracovníkom obce
a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
•Pracovný pomer bude uzavretý na 0,24
úväzku pracovného času, t.j. 36 hod. mesačne.
• Každý kandidát na hlavného kontrolóra sa môže zúčastniť Obecného
zastupiteľstva v deň konania voľby a
v prípade, že splnil všetky požadované podmienky má právo po otvorení
obálok a pred hlasovaním v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce
Stankovany“ vystúpiť v časovom rozsahu najviac 5 minút.
• Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
alebo iného zamestnanca obce
• Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
V Stankovanoch, 23.11.2016
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Školské turbulencie

Uplynulý rok priniesol dobré
aj zlé udalosti. Zrejme nikomu v obci neušli turbulencie,
ktoré panovali niekoľko týždňov v našej škole. Starosta
celú situáciu s odstupom času zhrnul a vysvetlil:
Z pozície zriaďovateľa
miestnej Základnej školy s
materskou školou v Stankovanoch som musel odvolať teraz už bývalú riaditeľku
školy, čo sa snáď v histórii tejto obce ešte nebolo.
Dôvodom tohto odvolania bola skutočnosť, že bývalá riaditeľka školy nerešpektovala odporúčania starostu obce a Rady školy pri ZŠ s
MŠ v Stankovanoch a nezvo-

lala mimoriadne rodičovské
združenie za účelom vyriešenia vzniknutej situácie. Rodičovské združenie som nakoniec zvolal sám z pozície zástupcu zriaďovateľa školy, na
ktorom boli rodičia podrobne informovaní o pretrvávajúcich problémoch v škole, čo
vyústilo petíciou rodičov detí
za odvolanie spomínanej riaditeľky školy, ktorú podpísalo 72,3% rodičov žiakov našej školy.
Na základe zasadnutia Rady ZŠ s MŠ v Stankovanoch dňa 23. júna 2016 bolo prijaté uznesenie tejto rady, ktorá predložila zriaďovateľovi návrh na odvolanie
riaditeľky PaedDr. Margaré-

ty Hockickovej z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Stankovany.
Nasledujúci deň, t.j. 24. júna 2016 bola riaditeľka školy odvolaná z funkcie za účasti starostu obce, pracovníkov
obecného úradu, dvoch poslancov obecného zastupiteľstva a troch zástupcov rodičov. Z odvolania bol vyhotovený zápis, ktorý podpísali všetci prítomní pri odvolávaní a preberací protokol,
v ktorom boli uvedené všetky
predmety prebratia, podpísali ho starosta obce a bývalá
riaditeľka školy. Počas odvolávania mi odvolaná stihla okrem iného pripomenúť, že ma
„zničí“ a túto školu „zatvorí“,
lebo ide robiť na školskú inšpekciu. Ako sa počas odvolávania správala spolu so svojou
matkou a inou odídenou uči-

V

teľkou nie je hodné komentovať a popisovať...
Podstatné je, že sme ukončili bývalý školský rok a otvorili nový školský rok 2016/2017
s novou pani riaditeľkou školy, ktorá vzišla ako víťaz výberového konania z troch
uchádzačov a učiteľský zbor
bol doplnený tak, aby sa deti a žiaci mohli v pokoji venovať vyučovaniu a neboli už
konečne vťahované do sporu
rodičov a vedenia školy.
Na pokoji nám však nepridáva skutočnosť, že sa o našu
školu a vedenie obce už zaujímal Inšpektorát práce v Žiline, Obvodné oddelenie polície v Ružomberku, ale aj kriminálna polícia. Odkiaľ „fúka
vietor“, si stačí domyslieť.
Text: RB

Neparkujte autá na ceste
V zime by chceli mať minimálne všetci vodiči stopercentne odhrnuté cesty.

P

Pobehujúce psy po dedine
Pes na dedinu patrí, je to stará pravda. Ale patrí za bránu,
nie na cestu, na chodník.
Voľný pohyb psov je zakázaný, neplatí to iba v Stankovanoch ale aj všade inde. Bohužiaľ, aj napriek hrozbe pokuty, alebo problémom ak pes
niekoho napadne, po našich
cestách sa bežne špacírujú
štvornohí miláčikovia. Môžu
byť akokoľvek mierumilovní,
množstvo ľudí sa psov jednoducho bojí. Bez ohľadu na to,
pes bez vôdzky na ulici nemá
čo hľadať.
Za voľný pohyb psov môže
obec udeliť majiteľovi pokutu.
Oveľa nepríjemnejšie ale je,

ak pes zaútočí na okoloidúceho, alebo zničí majetok. Stankovany navštevujú aj turisti,
chatári a namiesto príjemnej
spomienky na našu obec si v
pamäti odnášajú pohľad na
túlavé psy, ktoré bývajú štandardným doplnkom osád a
nie kultivovaných dedín.
Okrem toho, pokiaľ by
poľovníci našli psa 200 metrov od rodinných domov, môžu ho zastreliť. Aj preto by si
mali majitelia psov dať pozor
na to, kde ich miláčik pobehuje.
Text: SZ

Po kostol odhŕňajú cesty cestári Žilinského samosprávneho kraja, zvyšok je už
na pleciach obce. Odhŕňanie ciest zabezpečuje obec a
platí ich z daní. Obec Stankovany svoje cesty necháva
podľa potreby odhŕňať a od-

hrnie ich aj tento rok. Problémom sú ale vodiči, ktorí
nechávajú svoje autá odstavené pri plote zasahujúc pritom do cesty. Pluh nemá
šancu cestu poriadne odhrnúť, ba musí sa vyhýbať odstaveným autám. Preto, ak
chceme mať cez zimu pekne
odhrnuté cesty, myslite na to,
kde necháte svoje auto.
Text: SZ

Technika na cintoríne
vypovedala

M

Máme nové osvetlenie a
ozvučenie areálu cintorína
a nové ozvučenie a vymenenú celú aparatúru Domu smútku.
To staré vypovedalo po
28 rokoch prevádzky službu. Fakturačne bude rozdelená na dve etapy a to v
roku 2016 bude fakturovaná čiastka 5-tisíc eur a v ro-

ku 2017 čiastka 1560 eur
po vzájomnej dohode s dodávateľom prác, čo predstavuje celkové náklady 6.560
eur. Nakoľko sa jednalo o
havarijný stav, pretože technika zlyhala naraz, bolo potrebné neodkladne túto akciu realizovať.
Text: Rudolf Baleja
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Vyhodnotenie aktivačných prác, údržbových prác
a investičných prác

N

Na aktivačných a údržbárskych prácach sa v Stankovanoch podieľalo 6 až 15 pracovníkov, ktorí pracovali 32
hodín mesačne. Ďalej pracovali 2 aktivační pracovníci,
ktorí sú, resp. boli v hmotnej
núdzi a tí pracovali 80 hodín
mesačne.
Kontrolu dodržiavania podmienok dohody o podmienkach vykonávania týchto služieb vykonal riaditeľ ÚPSVaR
s vedúcou kontrolnej skupiny
a neboli zistené žiadne nedostatky zo strany obce.
Na základe §52 zákona č.
5/2004 Z.z. pracovali v obci
v 1. polroku 3 pracovníci a v
2. polroku pracujú opäť 3 pracovníci 80 hodín mesačne.
Podľa §54 zákona č. 5/2004
Z.z. pracovali v obci od
01.05.2016 do 31.10.2016
3 pracovníci, ktorí pracovali
37,5 hod týždenne.
Všetci vyššie uvedení pracovníci a pracujúci 32 hodín mesačne mali nárok na
ochranné pracovné prostriedky. Obec mohla zakúpiť pracovné náradie a pracovníci
pracujúci 20 hodín resp. 37,5
hodín týždenne mali nárok
na pracovné oblečenie a obec
mesačne nakupovala pracovné náradie, čo obci počas
uplynulých rokov veľmi pomohlo a pomáha.
Práce riadi a koordinuje zamestnanec obce Anton Du-

V

bovec podľa pokynov a požiadaviek starostu obce. Uvedení
pracovníci vykonávali v uplynulom období okrem iných
nešpecifikovaných najmä
tieto práce:
- čistenie ciest, chodníkov
a verejných priestranstiev od
snehu v zimnom období,
- čistenie a kosenie verejných priestorov, čistenie potokov, pomoc pri likvidácii
TKO, starostlivosť o verejnú
zeleň,
- pomoc pri výkopových a
betonárskych prácach pri výstavbe oceľovej garáže na
dodanú techniku (traktor s
príslušenstvom ),
- výkopové práce pri rozšírení osvetlenia a ozvučenia
Domu smútku a cintorína,
- pomoc pri príprave palivového dreva a pratanie paliva pre obecný úrad, kultúrny
dom a základnú školu,
- dovoz piesku a štrku pre
potreby FK SOKOL Stankovany a klzisko za bývalou predajňou Jednota pri ihrisku,
- výroba konštrukcie a
montáž dopravných zrkadiel
pred budovou obecného úradu
- čistenie a upratovanie kultúrneho domu pred konaním
a po skončení jednotlivých
akcií a podujatí
- pravidelná pomoc pri
opravách verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu v obci

- obnova a oprava verejných
budov, bežná údržba, maliarske a natieračské práce
- oprava a betonáž poškodeného základu kríža na
cintoríne a obnova kríža
- veľkú pomoc poskytli aktivační pracovníci aj pri oprave nákladného auta V3S spolu s pracovníkom obce Antonom Dubovcom pri jej čistení od hrdze, demontáži poškodenej a prehnitej korby a
pri jej opätovnej montáži.
V rámci aktivačných prác sme
pripravili palivové drevo pre
kultúrny dom, pre školu a zabezpečujeme údržbu zelene a
upravujeme verejné priestranstvá, areál bývalej MŠ a cintorína.
Z obce sme odviezli 40 m3
odpadu v rámci veľkoobjemového kontajnera od Domu
smútku. Som rád, že občania
pomohli veľkým množstvom
oblečenia, obuvi, domácich
potrieb a hračiek v rámci
zbierky pre Diakoniu Broumov, nakoľko z našej obce
bolo odvozené viac ako jedna
tona tohto tovaru, za čo všetkým vyslovujem veľké poďakovanie. Od 21.11.2016. do
25.11.2016 bola ďalšia zbierka – organizácia Pomocný
anjel, n.o. Nižná.
Zo stručného vyhodnotenia aktivačných prác, údržbo-

Nové stroje pre separovaný zber

V investičnej oblasti treba na prvom mieste pripomenúť v kapitole strojov a
zariadení dodávku Technologického vybavenia pre separovaný zber v obci Stankovany v celkovej hodnote
143 793, 69 eur, pozostávajúcu z kolesového traktora,

3-stranne vyklápajúcej vlečky,
štiepkovača, mulčovača, čelného nakladača, lyžíc a lopaty
na sypké hmoty.
Okrem toho nám bola dodaná zadná radlica na sneh
v hodnote 2 631,60 eur a to
bezplatne. Obec zabezpečila pre túto techniku dodáv-

ku a montáž oceľovej haly v
cene 5 750 eur a vybudovala základovú platňu v hodnote cca 2 500 eur . Z uvedeného vyplýva, že sme získali nový majetok v celkovej hodnote 155 000 eur.
Text: Rudolf Baleja

vých prác a investičných prác
vyplýva, že rok 2016 bol pre
obec úspešný a podarilo sa
nám splniť nielen to, čo sme
si naplánovali, ale aj niečo naviac.
Všetkým, ktorí akoukoľvek
mierou k tomu pomohli,
chcem úprimne poďakovať,
menovite: pri dodávke techniky a výstavbe oceľovej garáže poslancom Ing. Petrovi
Tomáňovi a Jánovi Lackovi a
pri oprave rojkovského kúpaliska Ladislavovi Lovásovi,
konateľovi Obecných lesov
Stankovany, s.r.o. a poslancovi OZ Michalovi Strakovi.
Text: Rudolf Baleja
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DIAĽNIČNÉ
NOVINKY
Navrch má tunel. Zatiaľ
Ľudia na severe Slovenska
dostali nádej, že sa konečne
vyrieši problém s chýbajúcou diaľnicou. Konečne sa
začala rysovať aj jej konečná
podoba. Obávajú sa, že výmena ministra dopravy riešenie oddiali. Znova.
V septembri sa verejnosť
dozvedela výsledky rozsiahlej štúdie o hodnotení vplyvov diaľničného úseku Turany Hubová na zdravie ľudí
a životné prostredie. Vyplynulo z nej, že najlepšou možnosťou pre človeka aj prírodu je ochranármi roky presadzovaný tunel Korbeľka.
Na severe Slovenska sa hovorilo o tom, že diaľnica by
mala ísť takzvaným údolným
variantom, s dvoma kratšími
tunelmi.
Preťala by šesť cenných
chránených území, ohrozila
tamojšiu populáciu veľkých
šeliem, zasiahla do jaskýň
v Kraľovianskom meandri alebo Rojkovského rašeliniska. S výsledkom hodnotenia vplyvov sa uľavilo aj
ochranárom a aktivistom, ale,
ako hovoria, ešte stále nie je
dôvod na oslavu.

Rozhodnúť mali
do konca leta
S Korbeľkou sa konečne stotožnili aj diaľničiari a viaceré
štátne inštitúcie.
Záverečné slovo bude mať
ministerstvo životného prostredia, ktorého by sa malo
držať aj ministerstvo dopravy.
Definitíva mala padnúť koncom leta.

Po minulotýždňových zmenách na ministerstve dopravy sa ale situácia môže zmeniť. Minister Roman Brecely odstúpil a vystriedal ho Árpád Érsek, ktorý dovtedy pôsobil na ministerstve ako štátny tajomník.
Ešte pred jeho nastúpením
do úradu sa otvorene hovorilo o tom, že ministerská výmena má priniesť ďalšie zmeny, napríklad aj šéfa Národnej
diaľničnej spoločnosti, ku ktorej aj došlo. Ľudia zo severu
Slovenska žijúci pri neúmerne
zaťaženej ceste sú na pochybách, obávajú sa, že politické
zmeny znova odsunú riešenie
problematického úseku diaľnice.

Minister uprednostňuje
rýchlostné cesty
Érsek povedal, že sa nechce
púšťať do megalomanských
projektov.
„Ale projektujme, aby sme
mohli eventuálne začať výstavbu po našom volebnom
období alebo vtedy, keď na
nich vieme nejakým spôsobom zabezpečiť finančné zázemie,“ vysvetlil.
V súvislosti s tým povedal,
že považuje za chybu zastavenie prípravy dokumentácie na
rýchlostných cestách R7, R2,
R3 či R4. „Musíme sa pohnúť
z miesta. Toto bude mojou
hlavnou úlohou,“ povedal.
Érsek sa chce na úsek detailne pozrieť
Novému ministrovi by nemalo trvať dlho, kým sa oboznámi s problematikou úseku
medzi Turcom a Liptovom,

pretože dosiaľ zastával post
štátneho tajomníka na ministerstve.
Výmena ministrov by
podľa Karolíny Duckej, hovorkyne ministerstva, nemala výrazne ovplyvniť dokončenie úseku.
„Výstavba diaľnice D1
medzi Bratislavou a Košicami patrí medzi najdôležitejšie priority vlády. Diaľničný úsek Turany Hubová patrí
medzi dôležité diaľničné úseky, čo potvrdzuje aj vyjadrenie budúceho ministra Arpáda Érseka, že sa chce detailne
zamerať najmä na tento problematický úsek,“ vysvetlila
hovorkyňa.

Na ministerstvo
posielajú listy
Aktivisti z SOS Birdlife
zdôrazňujú, že napriek odporúčaniu tunela Korbeľka stále nie je vyhrané. Vyzývajú
verejnosť, aby na ministerstvo
životného prostredia adresovali list s odôvodneným stanoviskom, v ktorom žiadajú
o realizáciu Korbeľky.
„Úsek D1 Turany-Hubová je tak komplikovaný a s takým množstvom protichodných názorov a aj problémov, že ak niekto chce konečne tento úsek rozlúsknuť,
nemôže rozhodovať politicky, ale len na základe faktov
a na základe názorov verejnosti. Predpokladám, že všet-

ci už chcú tento úsek konečne
mať vyriešený a začať ho stavať, takže rovnako si myslím,
že aj nový minister rozhodne
rýchlo a vecne,“ povedal Jozef
Ridzoň z SOS Birdlife.

Starosta verí, že zmena
riešenie neodloží
Tunel Korbeľka presadzuje
aj obec Stankovany, pod ktorú patrí miestna časť Rojkov.
Stanovisko poslali aj na ministerstvo, súhlasia s variantom tunela s dlhým ekoduktom a trasou ponad hladinu podzemných vôd v masíve Kopy. Starosta Rudolf Baleja povedal, že ľudia a región
diaľnicu potrebujú a čakajú na
ňu dlhé roky.
„Ešte je zavčasu vyjadriť sa
k prioritám nového ministra.
Pevne verím, že riešenie úseku sa preto neodloží,“ povedal Baleja.
„Tunel Korbeľka síce znamená, že sa predĺži výstavba
o dva roky. Ale čo sú to dva
roky v porovnaní s tým, koľko
na diaľnicu čakáme. Veď pred
päťdesiatimi rokmi dostali ľudia na Rojkove pokuty,
vtedajších 10-tisíc korún, za
to, že postavili rodinný dom
na mieste, kde mala viesť diaľnica. Tí ľudia aj pomreli
a diaľnica stále nie je,“ dodal.

Po zosuve pôdy v kameňolome diaľnicu presunuli
z ľavej strany jazera na pravú.

Text: SZ
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Ohrozí Korbeľka zdroje pitnej vody?
Úsek medzi Turanmi a Hubovou rozhádal obyvateľov okolitých dedín. Časť z nich sa obáva tunela Korbeľka. Ohrozí
zdroje pitnej vody?
Diaľnicu z Bratislavy do Košíc stavajú už 40 rokov. Dokončenie pravidelne sľubuje každá
vláda. Určite sa to nepodarí súčasnej, nejasné je, či to stihne
nasledujúca.

Výstavbu prerušil zosuv
Trinásťkilometrový úsek medzi
Turanmi na Turci, Kraľovanmi
na Orave a Hubovou na Liptove začali stavať už v roku 2010.
Mali byť na ňom dva tunely.
Rojkov s dĺžkou 1810 metrov
a 2989 metrov dlhý Havran.
Výstavbu po dvoch rokoch prác
zastavili.
„Keďže hrozí masívny zosuv
pôdy v jednej časti, bolo nutné prepracovať povrchový variant,“ povedal bývalý minister
dopravy Ján Počiatek v marci toho roku. Upozornil, že náhradný variant predĺži termín
začatia výstavby.
Vtedy ešte nebolo jasné, kadiaľ diaľnica povedie. A nie je
to jasné ani dnes. Prvý variant
počíta s odklonením na pravú
stranu jazera v kameňolome
v Kraľovanoch aj s tunelmi
Rojkov a Havran. No ochranárom svitla nádej na oprášenie
projektu takmer šesťkilometrového tunela Korbeľka, ktorý
by sa napájal na Havran. Aktivisti proti tunelu spísali petíciu.
Ale aj podporovatelia Korbeľky
urobili to isté. Ministerstvo životného prostredia má teraz na
stole dve petície. Jednu proti
tunelu Korbeľka, druhú za jej
výstavbu.

Hlasy proti tunelu
Prvú petíciu proti Korbeľke
zorganizovali nespokojní obyvatelia Krpelian. Obávajú sa
o zdroje pitnej vody. Vyvierajú na území, cez ktoré má tunel viesť.

„Voda je strategická surovina,“ hovorí starosta Krpelian Jaroslav Kráľ. Ich vodovod zásobuje dvetisíc obyvateľov Krpelian, Šútova, Ratkova a Kraľovany Rieka. Zároveň je náhradným zdrojom pre
Martin.
Podporila ho členka petičného výboru Renáta Tvarožná
z Krpelian. „Oblasť výstavby
je bohatá na prirodzené zdroje a pramene podzemných vôd,
ktoré boli uvedené v hydrogeologickej štúdii stavby D1 Turany – Hubová.“ Podľa štúdie
sú z vodárenského hľadiska
najvýznamnejšie pramene Pod
kopou južne nad Kraľovanmi, Teplica západne od Krpelian, Fatra juhozápadne od Ľubochne, Korbeľka severne od
Ľubochne a Rojkov v Rojkove. Všetky sú vodárensky využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodu.
Oblasť Veľkej Fatry je vyhlásená za chránenú vodohospodársku oblasť.
„Po dôkladnom preštudovaní všetkých faktov a informácií
sme presvedčení, že pre prírodu a človeka je lepší povrchový
variant s odklonom bez tunela Korbeľka, pretože má menší negatívny vplyv na životné
prostredie a negatívne ovplyvní
kvalitu života menšieho počtu
obyvateľov,“ hovorí Renáta
Tvarožná.
Petíciu podpísalo 1200 obyvateľov okolitých dedín. Kraľovany rozdelila na polovice.

Pre Korbeľku
Jaroslavovi Babušiakovi oponuje Jozef Ridzoň, člen petičného
výboru druhej petície, ktorá naopak podporuje výstavbu 5800
metrov dlhého tunela.
„Pri zmene údolnej trasy treba upraviť projekt, vykúpiť pozemky a zabezpečiť veľa ďalších vecí. Začiatok a ukončenie výstavby neúmerne posunú podobne ako pri Čebra-

ti pred Ružomberkom.“ Petíciu
za Korbeľku podpísalo približne 3300 ľudí.
„Tunelový variant s Korbeľkou je z pohľadu ochrany prírody a krajiny i poskytovania ekosystémových služieb
najmenej problémový,“ hovorí
Ján Topercer z Botanickej záhrady Univerzity Komenského
v Blatnici.
„Obchádza chránené územia,
zosuvy v Kraľovanoch, v Kraľovanoch Rieke a pri Rojkove,
vyhýba sa jaskyniam v Kraľovianskom meandri, sutinovým
lesom pod Kopou a jednému
z najstarších rašelinísk v strednej Európe Rojkovskému rašelinisku.“

O vodu sa nebojte
Jozef Ridzoň nesúhlasí ani
s názorom, že Krpeľany prídu
o vodu.
„Odporcovia Korbeľky poukazujú na to, že z tunela Višňové odteká 160 litrov vody za
sekundu. Ale tam nerobili vrty. Rovno vykopali štôlňu, pričom narazili na vodu. Pri Korbeľke sú vrty urobené a potvrdili, že sa bude raziť v nepriepustnej vrstve, na kraji ktorej je
prameň Krpelian.“
Nespochybňuje, že voda bude aj v Korbeľke, ale podľa neho zdroju pre Krpeľany neuškodí. Do pozornosti dáva prípad z čias druhej svetovej vojny, keď stavali železničnú trať
medzi Turcom a Banskou Bystricou. Nachádza sa tam 22 tunelov. Najdlhší Čremošniansky
dnes slúži ako zdroj pitnej vody.
Podzemná voda, ktorá do neho prenikala, pri výstavbe prekážala. Pri prevádzke tunela je
príčinou zhoršovania a zdražovania údržby. Až po rokoch zistili jej výhody. Čistá voda z hlbín horského masívu totiž nie
je odpadom, ale cennou látkou.
Preto bol odvodňovací systém
tunela v roku 1965 začlenený
ako bohatý zdroj pitnej vody do

pohronského skupinového vodovodu. Voda z Čremošnianskeho tunela dodáva vodu pre
oblasť Banskej Bystrice, Zvolena a Žiaru nad Hronom. „Ak
dokázali pred päťdesiatimi rokmi vodu zachytiť a využiť, môžeme to urobiť aj teraz.“

Nech rozhodnú odborníci
„Výhodou variantu s Korbeľkou je trasa kratšia o tri kilometre a vyhnutie sa kritickému úseku pod Kopou, kde by
v zime dochádzalo kvôli poveternostným podmienkam k namŕzaniu vozovky,“ hovorí Jozef
Ridzoň.
Oravci sa pýtajú, kde sa na
diaľnicu napoja. Ani jeden
z projektov nepočíta s pripojením v Kraľovanoch. Jednou
z možností je vyústenie dlho
plánovanej rýchlostnej cesty
R3 z Oravy pri Švošove. Ale
proti R3 poza svoje humná tvrdo bojujú obyvatelia Komjatnej
a trasa okolo Dolného Kubína
stále nie je určená. Oravci by sa
tak mali na D1 dostať v Turanoch alebo pri Ružomberku.
Starosta Kraľovian Miloš
Had sa na celú vec snaží pozerať s chladnou hlavou. „O najlepšom riešení nech rozhodnú
odborníci bez emócií tak, aby
bolo citlivé k životnému prostrediu, najvhodnejšie pre ľudí
a čo najefektívnejšie z hľadiska
ekonomiky, dopravy a času realizácie.“
O konečnej trase rozhodne
ministerstvo životného prostredia. Ak sa rozhodne pre Korbeľku, na 13-kilometrovom
úseku budú dva tunely s celkovou dĺžkou takmer deväť kilometrov. Pôvodný termín ukončenia rok 2019 sa však určite
posunie pri obidvoch variantoch. Optimisti hovoria o roku 2025.
Text: Martin Pavelek,
nasaorava.sme.sk
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Príkladne odhrnuté

T

Nový traktor je už v zábehu a
slúži obci.
Prvýkrát sme ho využili na
odhŕňanie snehu napodludnie
1.decembra 2016 a v noci 2.

decembra 2016. Počas víkendu sme mali upravené a
zjazdné cesty a neboli žiadne
problémy s odvozom komunálneho odpadu.

ali a dali sa so Suprankou do
tanca.
Veríme že obec takýmto podujatím rozveselila a potešila
predovšetkým starších obča-

nov a že im takéto podujatie
dodalo sily a radosti do ďalšieho života.

Október, mesiac úcty k starším
Tradične, vždy v Októbri si
pripomíname mesiac, kedy s väčšou úctou a pokorou
pristupujeme k našim seniorom, kedy si viac uvedomujeme čo pre nás a našich blízkych znamenajú staré mamy,
starí otcovia, dedkovia, babky,
prababky a pradedovia. Preciťujeme, čo všetko pre nás obetovali a s akou láskou k nám
pristupujú. Vnímame akosi
intenzívnejšie, že s pribúdajúcim vekom potrebujú od nás
viac pomoci, a predovšetkým
podpory a lásky.
Preto aj tento rok obec
Stankovany, v spolupráci s
kultúrnou komisiou a Základnou školou s materskou školou v Stankovanoch pripravila
pre seniorov stretnutie spojené

U

s kultúrnym programom ako
vďaku za ich úsilie pri rozvoji obce, za prínos v spoločenskom dianí obce a v neposlednom rade ako poďakovanie za
ochotu pri uchovávaní tradičných hodnôt nášho života. Po
úvodnom uvítacom prípitku
sa prihovoril seniorom starosta obce, v príhovore vyzdvihol
ich úlohu v rodine, obci ako aj
celej spoločnosti. V kultúrnom
programe sa predstavil miestny spolok Matice slovenskej,
vystúpili deti z miestnej škôlky a školy a na záver seniorom do tanca zahrala Dychová hudba Supranka. Naši starší občania využili stretnutie na
spoločné rozhovory, stretnutia
a na záver veru mnohí pookri-

Opäť žiadame o peniaze na kanalizáciu
Už po niekoľkokrát sme sa
pokúšali o získanie financií
na rozšírenie a dobudovanie
verejnej kanalizácie v našej
obci a odvedenie splaškových
vôd do spoločnej ČOV obcí
Hubová, Švošov, Ľubochňa a
čiastočne vybudovanej kanalizácie v našej obci.
Aj tento rok sme koncom
októbra zaslali vďaka ústretovosti a pomoci Vodárenskej

spoločnosti Ružomberok, a.s.
žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond Bratislava na kanalizáciu obce Stankovany, II. etapa s požadovanou čiastkou pre rok 2017
802733,00 EUR. Celkové náklady na II. etapu predstavujú
1.737.144,42 EUR. Musíme
len veriť, že konečne by mohla byť úspešná na Environmen-

tálnom fonde aj naša obec, nakoľko v predošlých rokoch sme
neboli opakovane úspešní. Nikto nechce akosi akceptovať,
že na území našej obce je vybudovaná čistiareň odpadových vôd a Stankovany sú odkanalizované sotva na polovicu. Veríme, že si to snáď niekto
kompetentný všimne a financie z juhu a západu poskytne aj
na východ a sever Slovenska. Je

Text: Slávka Belková

predsa jasné, že prevádzka čistiarne odpadových vôd vybudovaná z európskych fondov
je ekonomická vtedy, ak je plne
využitá. Naviac v miestnej časti
Rojkov, kde vlastná ČOV stojí, nemožno kanalizáciu budovať v jej jednej polovici a to preto, že mešká výstavba diaľnice
a nie je možné realizovať práce pri hlavnej ceste I/18 za súčasnej premávky a preťaženosti
tejto cesty.
Text: RB
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Začal sa nový školský rok
Nový školský rok začal síce
pochmúrnym počasím, ale
náladu a slávnostnú atmosféru to nikomu nepokazilo.

Prvý sa múdro a povzbudivo
prihovoril deťom, rodičom,
pedagógom a vedeniu obce,
pán farár na svätej omši. Telocvičňa školy sa potom zaplnila rodičmi, pedagógmi, samozrejme nechýbal pán starosta a očká detí horeli nedočkavosťou. Príhovor z úst pána starostu a novej pani riaditeľky akoby otvorili novú etapu fungovania ZŠ s MŠ.
Nové vedenie, nové vízie a
predstavy spolupráce, veľké
plány všetkých zamestnancov, veľké očakávania rodičov
a detí, pridali prvým chvíľam
šk. roku ešte slávnostnejšiu atmosféru. Najzvedavejší však
boli naši prváčikovia, ktorých
pán starosta, pani riaditeľka a
triedna učiteľka pasovali za
žiakov školy. Prváci ovešaní
šerpami ešte zapózovali pred
fotoaparátom a ponáhľali sa
do triedy, kde sa už naozaj presvedčili, že ich čakajú skutočné
školácke povinnosti.
Prvé mesiace školského roku utiekli ako voda a my, zamestnanci ZŠ s MŠ môžeme
posúdiť naše prvé kroky v sna-

he rozbehnúť taký proces, ktorý naštartuje úspešné plnenie
neskromných cieľov. Samotnému procesu však predchádzala analýza stavu, v akom nové
vedenie a zamestnanci, školu
prevzali. Nasledovali stretnutia, porady, plánovanie a zosúladenie časové, priestorové a
personálne.
September nám všetkým
umožnil vidieť pozitíva, ale aj
rezervy v napredovaní hlavne v oblasti organizácie práce
a vzdelávania našich detí. Prepojenosť výchovy a vzdelávania detí MŠ s procesom ZŠ,
zavádzanie nových, alternatívnych foriem a metód vyučovania, spolupráca ZŠ, MŠ a ŠKD,
kvalifikované vyučovanie nových predmetov (Regionálne
dejiny, Spoločenská výchova a
Čitateľská gramotnosť), zmodernizovanie vyučovania didaktickými pomôckami, doplnenie školskej knižnice, zveľaďovanie priestorov školy, sú len
z časti vymenované priority vedenia školy a zamestnancov v
šk. roku 2016/2017.
Nie je toho málo. Veríme
však, že na konci šk. roku budeme môcť konštatovať, že sa
nám to podarilo. Bez Vás rodičov, to ale nepôjde. Ďakujeme
za dôveru, ktorú ste nám dali.

» Do prváckych lavíc zasadli aj Linda a Martinko

» Slávnostné otvorenie nového roka

Príďte vždy, keď budete mať
potrebu sa vyjadriť, opýtať sa,
porozprávať.
O všetkých našich aktivitách informujeme na webovej
stránke školy, na facebooku a
tiež v školskom časopise NAŠA ŠKOLIČKA.

Poprajme si všetci veľa šťastia a úspešný celý školský
rok. Nech sú deti v „školičke“
šťastné.
Text: Pedagogickí
zamestnanci ZŠ s MŠ

Zapojili sme sa
Naša ZŠ s MŠ sa zapojila do kampane Ministerstva dopravy
výstavby a regionálneho rozvoja SR „Do školy na bicykli“. Na
bicykli chodila do školy viac ako polovica detí. Všetky zapojené deti získajú kartu Petra Sagana. Súčasťou tejto aktivity bola aj jazda zručnosti v našom Klubíku. Pozrite si fotočky v našej fotogalérii.

Vyhodnotenie zberu papiera

Reprezentácia školy
Samko Piroh a Radko Králik
reprezentovali našu školičku
v okresnom kole ENGLISH
PRIMARY MARATHON.
Získali nové skúsenosti a potvrdili, že máme v školičke ši-

kovné deti. Ďakujeme pani
učiteľke K. Glembovej za ich
prípravu a chlapcom za prezentáciu svojich vedomosti v
silnej konkurencii.

Deti spolu s rodičmi, OÚ a občanmi obce, vyzbierali 1503 kg.
1.miesto PETER BARTOŠ 247 kg
2.miesto TOBIAS ZRNÍK 191 kg
3.miesto MARTIN FÚRA 164 kg
Boli ste všetci skvelí. Ďakujeme zanieteným rodičom, ktorí sa
aktívne zapojili do súťaže. Víťaz bude odmenený sladkou tortou.
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Spolkový život
Miestna organizácia
Matice Slovenskej

V

V januári 2016 sme začali našu činnosť Výročnou
členskou schôdzou, kde
sme hostili Riaditeľa Domu
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milana Stromku. Vo februári
sme zorganizovali náš prvý Maškarný ples, kde sme
chceli oživiť tradície z minulosti. Na naše veľké prekvapenie, takmer každý mal
na sebe masku od výmyslu sveta, rozprávkové bytosti a veľmi nápadité žartovné masky. Prvý Maškarný ples matičiarov dopadol veľmi dobre, počas celého plesu vládla vynikajúca
nálada. Hosťom na našom
plese bola Folklórna skupina Hľuza, ktorá navodila od
začiatku veľmi dobrú náladu. Nechýbala bohatá tombola . Už sa tešíme na náš
druhý Maškarný ples, kto-

rý sa uskutoční 21.januára
2017.
Na Veľkú noc sa niektorí naši členovia zúčastnili veľmi emočného predstavenia v našom kostole:
Pašiových hier. Už tradične naša hudobno-spevácka
skupina vystúpila pri príležitosti Dňa matiek. V mesiaci júl sme hosťovali v Lúčkach na Dolnoliptovských
slávnostiach s našou Stankovskou svadbou. V auguste sme sa zúčastnili svojím
vystúpením v Kraľovanoch
na Pltníckych dňoch. Počas prázdninových mesiacov sme sa zúčastnili súťaží: Vo varení guľášu a vo varení halušiek, kde sme obsadili prvé miesto.
Október je mesiac, kde
vystupujeme pre našich seniorov a našimi piesňami sme potešili ich srdiečka. V mesiaci december sme

Miestny spolok Slovenského
červeného kríža Stankovany

V

V januári 2016 na Výročnej
členskej schôdzi sme si naplánovali našu činnosť. Vo februári sme prišli na rad v organizovaní Fašiangovej bursy,
sprievod masiek po celej dedine. Zišlo sa asi 25 masiek,
ktoré prešli našu dedinu so
spevom a tancom, na konci
ich čakala dobrá kapustnica.
V máji sme v rámci nášho
projektu: „Poznaj svoj región“,
zorganizovali výlet na Oravský hrad, počasie nám prialo
a domov sme si priniesli veľa
nových poznatkov a zážitkov.
V júni sme sa zúčastnili štyria

členovia kurzu Prvej pomoci,
na základe ktorého sme dostali záchranárske oblečenie,
2 vesty a 2 mikiny a záchranársku brašňu so základným
vybavením. Ďalšie vybavenie
novej brašne plánujeme doplniť pomocou dotácie z Obce
Stankovany, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Najviac nás však teší, že aj
v tomto roku sme pokračovali v hromadnom odbere krvi v spolupráci s Pojazdnou
transfúznou stanicou v Martine a to tri krát do roka, v priemere 18 darcov. Všetkým dar-

boli oslovení prispieť kultúrnym programom na Galavečer Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši, kde
sme si pripravili zmes hymnických piesní. Na odpustovej slávnosti sme sa zúčastnili v krojoch a plánujeme ísť aj na Polnočnú om-

šu na Štedrý večer. Na konci roka máme ešte naplánované predstavenie Krštenie,
ak stihneme do Vianoc, keď
nie tak predstavenie predvedieme vo fašiangovom období.
V tomto roku sme obnovili naše kroje, zabezpečili sme

si čižmy ku krojom a taktiež topánky na letné obdobie. Finančné prostriedky sme získali z projektov a dotácií: Projekt „Stará mama rozprávala“ Žilinský samosprávny kra, Obec
Stankovany a projekt „Krstiny „Matica Slovenská.
Všetkým vedúcim predsta-

viteľom, ktorí nám schválili finančné prostriedky veľmi pekne ďakujeme.
Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým našim
členom, ktorí akoukoľvek
formou prispeli k dobrému
priebehu našich akcií.

com veľmi pekne ďakujeme.
Budúci rok je pre našu organizáciu MS ČK volebný, chceme výbor organizácie omla-

diť a odovzdať vedenie mladým členom.

Text: Ľudmila Malchová

Text: Ľudmila Malchová
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Aký bol rok 2016 u Podšípanov ?
Jedným slovom rušný. Rok
2016 priniesol Folklórnej
skupine Podšíp veľa nového. Nielen nových možností prezentovať rozmanitý stankovský folklór, ale
aj nových členov.
Začiatok roka 2016 sa bol
v znamení Oslavy výročia
šiesteho roku fungovania
zoskupenia mladých ľudí,
ktorí sa snažia o udržiavanie a rozvoj kultúrneho života v obci a prezentovanie
tancov, piesní a zvykov.
V sobotu 9. januára 2016
sa kultúrny dom v Stankovanoch zaplnil divákmi,
ktorí sa chceli pozrieť na
program Fašiangy, fašiangy, samopašné sviatky, ktorí
si folkloristi pripravili. Niesol sa v duchu zábavy, radosti a veselosti, ale i prác, ktoré sa počas fašiangov museli vykonať. Do ďalších rokov pôsobenia všetko dobré poprial starosta obce pán
Rudolf Baleja, ako i členky
MO Matice slovenskej, ktoré boli hosťom večerného
programu, a s ktorými Podšípania robia občasnú spoluprácu. Radosť účinkujúcich
a potlesky divákov dodali
mladým folkloristom chuť
do ďalšej tvorivej práce.
Fašiangové obdobie prinieslo kopu radosti aj do
skupiny. Jej členovia sa zúčastnili Maškarného plesu i tradičnej bursy, svoje
vystúpenie predviedli ako
hostia na obecnom plese
v Stankovanoch.
Po fašiangoch a končiacom sa veľkom pôste sa FSk
Podšíp podieľala aj na tradičnom vynášaní Moreny na smrtnú nedeľu. Na
Veľkú Noc sa chlapci vyobliekali do krojov a chodievali oblievať dievčatá, aby
boli zdravé a krásne po ce-

lý rok. Turíčny čas sa naplnil
a v Stankovanoch sa stavali Máje. A tento rok ich bolo veru hodne. Celkovo členovia FSk Podšíp a DHZ
Stankovany postavili deväť
Májov, z toho jedna sa vynímala pred kostolom, s ktorej
postavením pomohli aj ďalší
členovia obce.
Pred hlavnou letnou sezónou sa bolo treba poctivo
pripravovať. Tá bola pre členov folklórnej skupiny Podšíp naozaj rušná a plodná.
Najbližšie voľné dni a tréningy boli venované poctivému skúšaniu a trénovaniu na najbližšie vystúpenia.
Počas sezóny sa predstavili
na niekoľkých vystúpeniach
a akciách.
Už druhého júla sa odštartovala šnúra vystúpení. Podšípania prijali pozvanie do neďalekej Veličnej na
Veličiansky jarmok, kde okrem rozmanitých stánkov
a remeselníkov prebiehal aj
scénický program. Práve tu
mladí zo Stankovian predviedli program Na potôčku
šaty prala.
Poobedie toho istého dňa
venovali spevu na svadbe
svojej členky Barborky Chylovej z Ľubochne. Celý svadobný sprievod z domu do
kostola aj náladu pred kostolom oživili svadobné melódie ľudových piesní a zvuku harmoniky.
Ich ďalšie kroky viedli do
Múzea slovenskej dediny
v Martine, kde sa zúčastnili podujatia Ľanová nedeľa.
Išlo o inú formu prezentácie folklórnej skupiny. Nešlo totižto o scénický program, ale o ukážky prania,
bielenia, sušenia a úpravy
odevu a plátna. Dobovú atmosféru v skanzene doplnili aj piesne, ktoré si Podšípania zaspievali počas prá-

ce. Návštevníci tak mohli
vidieť, ako kedysi prebiehala hygiena textílií, a dokonca
si to i vyskúšať. Veľmi obľúbeným bolo pranie piestom, ale i rajbanie kobercov
a pranie v drevenej zvárke.
Prvú augustovú nedeľu ako

každoročne FSk zavítala do
susedných Kraľovian na Pltnícky deň, kde sa predstavili s pásmom Priadky. Skvelá
atmosféra a chuť navariť výborné halušky bola na súťaži
Stankovské strapačky, ktorej
sa mladí folkloristi zúčastni-

li a užili si spoločné chvíle
zábavy a zážitkov.
Ani v ďalšej činnosti však
nazaháľali. Jeseň patrila svadbám. Podšípania začepčili Mišku Hamranovú
z Ľubochne, Mirku Vierikovú z Ružomberka a Terku Fúrovú zo Stankovian.
Svadobné piesne folkloristi
zanôtili Terke nielen o polnoci, ale i doma, cestou do
kostola a pri držaní brány,
ktorú musel mladý zať prekonať ako poslednú prekážku.
Terajší čas až do začiatku
nového roka členovia venujú nácviku nového scénického programu s názvom Ach,
vienku môj, vienku, ktorý
predvedú v sobotu 7. januára
2017 o 17. hodine v kultúrnom dome v Stankovanoch.
V programe uvidíte ako kedysi vyzerali mládenecké
a dievocké rozlúčky so slobodou a z čoho pozostávala prípravy nevesty na sobáš.
Ako v každom ich programe nepôjde len o hrané di-

vadlo, ale aj o piesne, tance, hudbu a ukážku ďalšieho
dôležitého obyčaju v živote
človeka v minulosti. Všetci
ste srdečne pozvaní.
Od mája sa mohli stankovskí folkloristi
na všetkých spomenutých
akciách predviesť v novej obuvi. Vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju
sa podarilo formou projektu získať dotáciu, ktorá poslúžila na kúpu kožených
čižiem. A tak sú ich kroje
opäť krajšie a úplnejšie.
Na záver tohto príspevku
chceme predstaviť a privítať
nových členov, Karin Štangovú a Marcela Buvalu zo
Stankovian, Rebeku Krivošíkovú z Ľubochne a Kaja
Komu zo Švošova. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za podporu a pomoc.
Tešíme sa na Vás opäť v roku 2017. Vaši Podšípania.

Text: Miroslava Ivanová
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Futbalový rok 2016 v Stankovanoch
Keď sme takto pred rokom
konštatovali, že rok 2015 bol
z pohľadu činnosti Futbalového klubu Sokol Stankovany nevšedný, tak rok 2016 ho
prekonal vo všetkých aspektoch.
Stručne povedané, bol to
rok, ktorý bol opäť naplnený prácou, za ktorou sa skrýva množstvo brigád s množstvom odpracovaných brigádnických hodín. Bol to aj rok,
ktorý nám priniesol do pokladne pomerne veľký balík
peňazí, a bol to aj rok, ktorý
nám priniesol konečne aj trochu „futbalovej radosti“.
Ale poďme po poriadku. Začiatok roka, hneď ako
to dovolilo počasie, sa niesol v znamení prác súvisiacich s rekonštrukciou šatní.
V rámci týchto došlo k úplnej
renovácii vnútorných priestorov. Bola zrekonštruovaná elektroinštalácia, natiahli sa nové omietky, pribudli nové sprchy pre hostí, položili sa nové obklady, vymenili sa všetky okná za plastové, ako aj vchodové dvere. Nie
všetko sa ale podarilo zrealizovať ako bolo plánované.
Ostáva ešte dokončiť miestnosť pre rozhodcov a položiť
dlažbu v chodbe šatní. Organizáciu futbalových stretnutí však tieto „resty“ neovplyvnili. Zrekonštruované šatne a sprchy evidentne zvýšili
komfort hrajúcim družstvám.
Tu treba ešte pripomenúť, že
aj keď klub na túto rekonštrukciu získal grant z Nadácie SLSP ešte v roku 2015, jeho výška /3.000,-€/ nepokryla všetky náklady. Rozdiel vo
výške cca.1.500,-€ hradil klub
z vlastných zdrojov, nepočítajúc pritom ešte občerstvenie pre brigádnikov, ktorí pri
tomto odpracovali stovky brigádnických hodín!
Ako už bolo skôr konštatované, zvýšená brigádnická

činnosť v jarných mesiacoch
potlačila objektívne futbal
na vedľajšiu koľaj. A to tým
viac, že aj napriek tomu, že
naše futbalové mužstvo postúpilo do nadstavby o postup, reálne sme už naň nemali. Značná bodová strata a absentujúci tréningový proces
spôsobili, že jarné zápasy sme
dohrávali viac menej v priateľskom duchu a v niektorých
zápasoch aj so značne okypteným kádrom. To nás zároveň
nútilo premýšľať, ako ďalej do
nového súťažného ročníka.
Predsa len po tých premárnených predchádzajúcich sezónach začala prevládať aj
medzi hráčmi akási skepsa
z „prešľapovania“ na mieste,
keď šance na postup sa nám
viac vzďaľovali ako približovali, a keď chuť a elán u
viacerých hráčov nebol primeraný vytvoreným podmienkam, a keď niektorým sa už
nechcelo ani hrávať. A k tomu mužstvo nemalo ani trénera. Dosť faktorov na to, aby
výbor FK zvažoval aj ponuku susednej Ľubochne na zlúčenie oboch klubov. Hráčska schôdza však toto zlúčenie odmietla za istých podmienok. To bol jasný signál
a úloha pre výbor zároveň, začať konať. Objektívne tu chýbal akýsi života budič v podobe nevyhnutného doplnenia
kádra, ktorý by priniesol impulz do kabíny. Získať však
dobrých hráčov do poslednej „horskej ligy“ nie je vôbec jednoduché, ba priam nemožné.

Ale nemožné
sa stalo možným!
Na prestup sme postupne
získali: z Ľubochne nášho rodáka Adama Bruka, z Kraľovian Jána Kratochvíla, z L.
Sliačov Andreja Friča, z Likavky Braňa Fullu a z Liskovej jeho brata Kristiána Fullu.

Najväčšiu posilu sme však získali do brány v osobe Martina
Chalupku z Turč.Štiavničky.
Kvalitné podmienky na futbal
a kultúrne prostredie na našom ihrisku pri tomto určite
zohrali dôležitú úlohu.
K mužstvu sa vrátil aj tréner
František Zrník v presvedčení,
že konečne začne aj normálny
tréningový proces. A aj začal !
Aj keď to nebolo vždy ideálne,
hráči si začali uvedomovať, že
to má perspektívu.
Už prípravné zápasy pred
novou sezónou niečo pozitívne naznačili a samotná jeseň
to len potvrdila. To ostatné už
poznáme. 11 súťažných stretnutí, 11 víťazstiev a samozrejme 1.miesto v tabuľke. Takúto víťaznú šnúru ešte stankovský futbal vo svojej histórii nezaznamenal.
Dobré výsledky našli pozitívnu odozvu aj medzi fanúšikmi, ktorí sa tešia nielen na
domáce stretnutia, ale našli si
cestu aj na ihriská súperov.
Máme to rozbehnuté teda veľmi dobre. Je tu reálna
šanca na postup, len to treba
na jar potvrdiť. Čaká nás ešte
päť stretnutí v základnej časti
a šesť stretnutí v nadstavbovej
časti so súpermi z III.B triedy. Všetci dúfame, že to teraz
vyjde, aby tá futbalová radosť
mohla byť úplná.

Mladší žiaci
Otázka: „ako ďalej?“, vyvstala
pred novou sezónou aj v spojitosti s družstvom žiakov.
V predchádzajúcej sezóne naše družstvo skončilo síce na
lichotivom 4.mieste, ale objektívne nám pomohli posily
z iných obcí, čo na druhej strane zase zvyšovalo nároky na
dopravu, a to tým viac, že sme
ju vykonávali vo vlastnej réžii.
Čo bolo síce na jednej strane
lacnejšie, ale na druhej strane náročné na čas pri zvýšenej
zodpovednosti zo strany čle-

nov výboru FK, ktorí dopravu
zabezpečovali. Do novej sezóny sme už s takýmto scenárom nepočítali. Tiež očakávané zmeny v kádri smerom von
bez adekvátnej náhrady nás
prinútili osloviť TJ Havran
Ľubochňa o vytvorení spoločného družstva. Keďže aj Ľubochňa bola tomuto naklonená, podarilo sa vzájomne podpísať „Dohodu o spoločnom
družstve mládeže“, ktorá rieši
účinkovanie mladých futbalistov zo Stankovian v spoločnom družstve vo všetkých vekových kategóriách, t.j.: U-11,
U-13, U-15 a U-19. Čo dáva
priestor našim chlapcom súťažne hrávať futbal takpovediac nepretržite od prípravky
až po „A“mužstvo. Podľa tejto dohody tréningový proces
všetkých družstiev zabezpečuje Ľubochňa, ktorá taktiež zabezpečuje dopravu na ihriská
súperov. Družstvo mladších
žiakov U-11, kde hrá aj najviac našich chlapcov, hráva domáce zápasy na našom
ihrisku, pričom náš klub hradí
všetky jeho náklady.
Zatiaľ sme len na začiatku
plnenia tejto zmluvy, preto je
ešte predčasné vynášať nejaké súdy o jej ne-výhodnosti.
Mnoho však bude závisieť aj
od samotných chlapcov, ako
v tomto procese vytrvajú. Tu
chceme apelovať aj na ich rodičov, že aj oni majú do toho čo povedať. Vedzte, že oba
kluby to stojí nemálo námahy
a hlavne peňazí v záujme toho,
aby detí športovo napredovali
a hlavne, aby rozumne využívali voľný čas. A na to netreba zabúdať!

Futbalové leto.
Klub aj v tomto roku v rámci „futbalového leta“ zorganizoval niekoľko futbalových
turnajov, ktoré sa stali už tradíciou. Na niektoré boli viazané aj projekty, prostredníc-
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tvom ktorých klub získal potrebné finančné prostriedky.
V prvom rade to bol dvojdňový turnaj žiakov „Liptov
cup 2016“, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 13.a 14.8., za účasti 28.družstiev z celého Slovenska. Turnaj bol súčasťou
veľkej kultúrno-spoločenskošportovej akcie, v rámci ktorej
prebehla súťaž vo varení halušiek, ktorú popretkávali ďalšie zábavné súťaže ako pre deti, tak aj pre dospelých. Zábava pod holým nebom pri živej hudbe bola peknou súčasťou tejto vydarenej akcie, ktorá urobila klubu aj obci určite
dobrú reklamu.
Mimo tohto veľkého turnaja klub spoluorganizoval ešte dva ďalšie pre najmenších
futbalistov. Prvý sa konal 30.7.
s účasťou 7.družstiev, druhý 16.10. za účasti 12.družstiev včítane dvoch družstiev
z Poľska.
Svoje miesto v kalendári si
našiel aj tradičný turnaj starých pánov „Memoriál Petra Demikáta“, ktorý sa konal
tentoraz netradične až 1.9.

Za úspešnými projektmi
hľadajme predsedu FK
Ako bolo už v úvode spomenuté, rok 2016 priniesol
do pokladne klubu aj slušný balík peňazí prostredníctvom nadácií či grantov na
základe schválených projektov, ktoré sme v priebehu roka podali. Všetci si pamätáme úspešné hlasovanie na
podporu projektu cez Nadáciu SLSP, zabodovali sme aj
v Nadácii KIA Motors Slovakia, Žilinský samosprávny kraj tiež podporil náš ďalší
projekt a naposledy sme uspeli aj v MONDI SCP Ružomberok. Podané projekty sa týkali najmä zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia
klubu. A tak sme si mohli postupne dovoliť zakúpiť mobilný zavlažovací vozík, čerpadlo,
el.rozvodnicu, futbalové lopty
/dve lopty z toho sme násled-

ne darovali do Rojkova a dve
ZŠsMŠ v Stankovanoch/,
siete na brány, 3 stoly+6 lavíc,
krytinu na drevené sedenie
a tribúnu. Limitovanú čiastku
sme mohli použiť aj pri organizovaní turnaja „Liptov cup“,
určenú na ceny a občerstvenie
pre zúčastnené družstvá. Všetko vymenované v hodnote
viac ako 5 500 eur!
Aj tu chcem opäť zdôrazniť,
že všetky finančné prostriedky, ktoré klub cez tieto granty obdržal, sú účelovo viazané
na dané projekty. Klub je povinný ich zúčtovať uvedeným
subjektom. Tieto prostriedky
sa nemôžu použiť na bežnú
činnosť klubu.
Tak ako po minulé roky, tak
aj v tomto prípade, za všetkými štyrmi úspešnými projektmi stojí predseda FK Ing.Matej Fúra, ktorý si zaslúži veľké
uznanie!

Ak bude dobrá zima,
bude aj ľad

futbal, volejbal, florbal či hokejbal.

Poďakovanie si zaslúžia
mnohí
Z tohto výpočtu je zrejmé, že
sme sa v priebehu roka opäť
nenudili. A to som nespomenul starostlivosť o samotné
ihrisko, či celý areál. Kosenie,
zavlažovanie, separovanie odpadu, hrabanie lístia, ... a ďalšie stovky odpracovaných hodín.
Veľa sa spravilo a veľa práce je ešte pred nami. Primárne za všetkým treba vidieť ľudí, ktorí sa na tom podieľali
v záujme dobrej veci bez ná-

roku na odmenu. A preto treba všetkým za to úprimne poďakovať. Či to boli členovia, či
nečlenovia FK. Poďakovanie
patrí všetkým murárom, vodárom, chlapcom z DHZ, Obecnému úradu, ktorý zabezpečil
piesok na klzisko a technické
práce na ňom, Klubu dôchodcov za pomoc na turnaji žiakov, ako aj všetkým ostatným,
ktorí prišli a pomohli.
Osobitné poďakovanie patrí predsedovi FK Ing.Maťovi Fúrovi ako aj Mariánovi
Gašperovi, za to všetko čo robia v prospech FK.
Text: Pavol Škuta

Priebežná tabuľka III.A triedy po jesennej časti :
1.

Stankovany

11

11

0

0

56 : 5

33

2.

V.Dubová

12

9

0

3

59 : 23

27

3.

L.Revúce

12

6

2

4

24 : 21

20

4.

Lúčky

11

6

1

4

23 : 13

19

5.

Štiavnička

12

5

1

6

26 : 45

16

6.

Vlachy

11

4

2

5

33 : 31

14

7.

B.Potok

12

3

1

8

20 : 43

10

8.

Kalameny

11

0

6

5

7 : 21

6

Aby toho nebolo málo, futba9.
L.Osada
12
1
1
10
9 : 55
lový klub sa za výraznej pomoci viacerých ochotných Konečná tabuľka žiakov U-11 po jesennej časti :
nadšencov pustil aj do re1.
L.Ondrašová
9
9
0
0
46 : 7
konštrukcie plochy „klziska“,
2.
Hybe
9
6
2
1
48 : 12
v rámci ktorej sa položil ume3.
Važec
9
5
2
2
39 : 13
lý trávnik. Tento sme získali
4.
Demänová
9
4
4
1
29 : 16
bezplatne od MFK RužomĽubochňa9
4
2
3
32 : 14
berok, ktorý sa u nich menil 5.
Stankovany
za nový. Samotnému polože6.
Bešeňová
9
4
1
4
40 : 26
niu predchádzala úprava pod7.
Lipt.Hrádok
9
4
1
4
26 : 20
kladu, ktorá si vyžiadala dovoz
8.
Podtureň
9
1
1
7
3 : 63
takmer 80 t piesku.
9.
Liptovský Ján
9
1
0
8
13 : 45
Tieto a následné práce pri
9
0
1
8
3 : 63
rezaní plástov trávnika si vy- 10. Pribylina
žadovali naozaj zodpovednú
robotu doslova na kolenách,
za ktorou sú ďalšie stovky brigádnických hodín. Žiaľ, nepodarilo sa všetko dokončiť,
ostáva ešte podlepiť všetky
spoje /niekoľko stoviek metrov/. Lepenie si vyžaduje suché a teplé počasie. Aj napriek
tomuto, ak budú vhodné klimatické podmienky, s prípravou ľadovej plochy sa cez zimu počíta. Primárne sa „ume» Úprava plochy pod umelý trávnik.
lá tráva“ môže využívať na

4

27
20
17
16
14
13
13
4
3
1
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„Slúžil som prezidentovi“
Toto mohol povedať svojim deťom i vnukom jeden z
rodičov zo Stankovian.
V minulom storočí bolo viacero rodín s priezviskom Švábik. Z jednej početnejšej rodiny sa rozhodol jeden slobodný chlapec hľadať prácu a našiel ju v Turčianskej Štiavničke. Prijali
ho ako pomocníka – paholka ku koňom. Neskoršie sa
tam aj oženil.
V čase prvej československej republiky vtedajší prezident T. G. Masaryk mal
zvyk chodiť cez leto buď do
Topoľčianok alebo do Turčianskej Štiavničky do vtedajšieho funkčného kaštieľa.
Svoje výlety do okolia absolvoval na bričke. Pohoniča
mu robil práve rodák Švábik.
Po vypuknutí II. sv. vojny
návštevy prezidenta presta-

li lebo Slovensko sa osamostatnilo. Takto sa prerušili
všetky návštevy Švábikovcov.
Po vojne v roku 1947 prišla správa do Stankovian, že
spomínaný ujo zomrel. V
tom čase autobusy ešte nechodili. Zo Stankovian sa
vybrali na pohreb dvaja bratranci a moja mama – sesternica, ktorá zobrala so sebou
aj mňa. Do Martina sme išli
vlakom. Pred stanicou čakala jedna brička. Pohonič, keď
nás videl v čiernom sa nám
prihovoril, či ideme na pohreb do Štiavničky. Nasadli
sme do bričky, pohonič sa
predstavil ako syn zosnulého a cestou nám povedal, že
sa vezieme bričkou na ktorej
vozil prezidenta jeho otec.
Pravdepodobne sa volal Pavol.

Keď sme prišli na dvor
kaštieľa, na stole bola položená truhla. Po obradoch na
dvore truhlu naložili na taký
zvláštny voz, ktorý som videl
prvý krát v živote. Voz ťahaný koňmi prišiel na cintorín,
ktorý sa nachádzal na kopci
nad kaštieľom.
Po pohrebe sme šli znova
do kaštieľa do veľkej jedálne. Na stenách bolo mnoho
veľkých obrazov a poľovníckych trofejí. Na stene medzi oknami bola zarámovaná väčšia fotografia na ktorej bol prezident, ktorý sedel
na bričke a zosnulý ujo stál
pri koňovi.
V našej obci Švábikovci začali vymierať a prestali
akékoľvek návštevy.
Keď sme mali auto mama raz povedala, že by sa ra-

da šla pozrieť do Štiavničky.
Keď sme tam prišli, kaštieľ
bol veľmi zruinovaný, užívali ho družstevníci. Pýtali sme
sa na Švábikovcov a dozvedeli sme sa, že už tam nebývajú a nik nevedel, kde sa
odsťahovali.
Minulý rok sa však objavila v Stankovanoch jedna pani, ktorá sa zaujímala o rodinu Švábikovú.
O tomto kaštieli písala
vo svojom románe „ Alžbetin dvor“ spisovateľka Hana Zelinová. Tento román
bol pred niekoľkými rokmi
aj sfilmovaný do seriálu.
Podľa mojich informácií
sa tento kaštieľ, ako kultúrna
pamiatka, začal opravovať.

zapálili sviece a pospomínali
na svojich blízkych, ktorí sú
tu pochovaní.
Pri príchode na cintorín
pohľad každého návštevníka upúta vysoký, možno 25
metrov vysoký smrek. Stojí v
časti cintorína, kde sa v mi-

nulosti pochovávali deti. Aj
pod týmto smrekom je malý
hrob označený krížom s nápisom Hedvička Košarová.
Na Farskom úrade v Stankovanoch v cirkevnej matrike je zápis, že dňa 3. 12.
1944 bola na miestnom cintoríne pochovaná Hedviga Košarová, narodená 2. 8.
1944 v Trebišove rodičom
Michalovi a Márii Košarovej. Zomrela na zápal pľúc.
25. novembra 1944 bolo
do Stankovian privezených
300 evakuantov z Trebišova.
Boli odsunutí pre blížiacim
sa východným frontom. Jednalo sa o starších ľudí a ženy s deťmi. Bola medzi nimi aj Mária Košarová len s
trojmesačnou dcérou. Evakuáciu nariadila a organizovala vláda Slovenského štátu. Boli privezení osobným
vlakom, bola im zabezpečená strava a ubytovanie po
domoch v Stankovanoch.
Pôvodne mali ísť na Pova-

žie, no pre zatarasené tunely bol transport ubytovaný v
Stankovanoch, až do 26. 12.
1944, kedy boli odsunutí na
Oravu do obcí Párnica, Veličná a Žaškov.
Malá Hedvička nevydržala podmienky evakuácie
a zomrela v Stankovanoch,
kde ju aj pochovali. Po skončení vojny jej rodičia navštevovali jej hrob a zasadili naň spomínaný smrek. Má
približne 70 rokov, toľko by
malo aj dievčatko, ktoré je
pod ním pochované.
Pri pohľade na tento strom
si pripomeňme na hrôzy
vojny, obeťou ktorej bolo aj
malé dievčatko z Trebišova a
poďakujme sa, že naša generácia nespoznala hrôzy vojny
a žije v mieri od roku 1945 a
že nemusíme prežívať to, čo
v súčasnej dobe prežíva tisíce utečencov z Azie a Afriky.

Hedvička

Koncom mesiaca októbra a
začiatkom novembra na náš
cintorín chodí viac ľudí ako
inokedy. Viac ich chodí aj počas Vianoc. Ľudia prichádzajú, aby si uctili pamiatku zosnulých. Prichádzajú, aby
upravili a vyzdobili hroby,

Text: Alojz Hello

Text: Milan Straka
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Pripomíname si
V novembri sme si pripomenuli okrúhle výročia nedožitých narodenín u dvoch našich rodákov, ktorí boli činní nielen vo verejnej sfére,
ale kus svojho života zasvätili aj športovému životu v obci, hlavne futbalu. Zhodou
okolností, okrem toho, že
boli obaja predsedami futbalového klubu, boli tiež predsedami MNV /starostami/
v Stankovanoch.
Vendelín Malcho by sa
20.novembra dožil 90 rokov,
Jozef Krúpa by sa 25.novembra dožil rovných 100 rokov. Obaja majú veľký podiel na tom, že sa aj v našej obci futbal udomácnil
a aj napriek nie ľahkým pod
mienkam mohol napredovať.
S menom Krúpa Jozef sa
spájajú samotné začiatky
futbalu v obci, keď sa hrávalo ešte na ihrisku „na močiaroch“, na začiatku 30.rokov. Mladší Vendelín Malcho sa začal aktívne zapájať
do futbalového diania hneď
po skončení 2.svetovej vojny.
Boli to predovšetkým oni,
ktorí preberali na svoje plecia zodpovednosť za chod
futbalového klubu v tých
zložitých časoch a preto si
zaslúžia našu spomienku.
Jozef KRÚPA
* 25.11.1916
† 23.02.1988
Predseda futbalového oddielu v období od 1932 do
1944.
Predsedníckej funkcie sa
neoficiálne ujíma v podstate
ako 16-ročný. V tom čase bol
študentom lesníckej školy
a zároveň brankárom mužstva. Preberá na seba organizačnú prácu okolo futbalového mužstva, ktoré svoje
domáce zápasy hrávalo ešte

„na močiaroch“ a organizačne zabezpečuje priateľské
stretnutia s okolitými obcami. Túto funkciu vykonával
v podstate až do svojho odchodu do povstania v roku
1944. Je pri tom keď sa odovzdáva do užívania ihrisko
na Sihoti v r.1941. A aby toho nebolo málo, podieľal sa
tiež na založení susednej TJ
Havran Ľubochňa. Po skončení vojny odchádza na sever Oravy priamo pod Babiu
horu do Oravskej Polho-

ry ako vedúci lesnej správy.
Po návrate z Oravy sa zapája do verejného života obce.
V roku 1952 sa stáva predsedom MNV v Stankovanoch, túto funkciu vykonával do 14.2.1955. Počas výkonu tejto funkcie aj jeho
pričinením činnosť TJ Sokol napreduje.
Ešte v roku 1952 sa futbalové mužstvo prihlasuje
do už oficiálnej okresnej súťaže, keď začína samozrejme v najnižšej triede. Hneď
po roku mužstvo postupuje
do vyššej triedy. Vrchol prišiel v sezóne 1954/55, keď
sa TJ Sokol Stankovany ako
účastník najvyššej medziokresnej súťaže stal jeho cel-

kovým víťazom. Táto súťaž
zlučovala najlepšie mužstvá
vtedajších okresov Ružomberok, L.Mikuláš a L.Hrádok.
Jozef Krúpa po odchode z verejnej funkcie odchádza aj od futbalu, aby sa
opäť k nemu vrátil na začiatku 70.rokov, keď vykonával funkciu vedúceho družstva dorastencov.
Zomrel v Stankovanoch,
kde je aj pochovaný.

Vendelín MALCHO
* 20.11.1926
† 18.12.2009
Neoficiálne sa riadiacej
práce pri futbalovom mužstve ujíma hneď po skončení vojny, popri tom aj aktívne hráva. Organizačne zabezpečuje účasť futbalového mužstva Stankovian
v súťaži dolnoliptovských
„maloklubov“ v období rokov 1946-49, ktorá výrazne prispela k rozvoju tohto
športu v dolnom Liptove.
Aj jeho pričinením sa rekonštruuje hracia plocha
na Sihoti, ktorá si vyžadovala nutné úpravy. Deje sa

tak v rokoch 1948-49, keď
sa v obci budovala druhá
koľaj železničnej trate. Firma „Konstruktiva Praha“,
ktorá tieto práce vykonávala, vyšla v ústrety a zeminu zo zárezu pod Polônkou
navozila na ihrisko za účelom jeho vyrovnania ale aj
rozšírenia smerom do Váhu,
najmä v hornej časti.
V roku 1950 je zvolený za
predsedu MNV v Stankovanoch. Je pri tom, keď sa
v tom istom roku zakladá
Telovýchovná jednota JRD
Sokol a stáva sa oficiálne
jej prvým predsedom. Sokol mal na začiatku 86 členov, združených predovšetkým do futbalového, ale aj
do novo tvoriaceho sa volejbalového oddielu. Novému predsedovi sa podarilo
vybaviť na okresnom výbore dotáciu 20.000,-Kčs, pomocou ktorých sa podarilo
zakúpiť kompletnú výstroj
pre futbalistov.
Za futbalovým ihriskom
v hornej časti / za vŕbou / vyrastá po nenáročných úpravách aj volejbalové. Piesčitý podklad vytvára priaznivé podmienky aj
pre tento šport, ktorý pritiahol široký okruh záujemcov oboch pohlaví. „Chlapci postavili žrde, sieť uplietol zo zakúpeného špagátu „kompár“ p.Tavel“. /Zo
spomienok Venda Malcha/.
Obe funkcie vykonával
do konca roka 1951, keď
z rodinných dôvodov mení
trvalé bydlisko a odchádza z obce. Vendelín Malcho zomrel v Žiline, kde
našiel aj miesto posledného
odpočinku.
Text: Pavol Škuta
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Tradície vianočného času
Zamysleli ste sa niekedy
nad tým aké boli vianočné
sviatky na Slovensku kedysi? Alebo ste o tom niekde
počili či čítali? Určite mnohí z Vás áno, no možno sa
nájdu aj takí, ktorí ešte nie.
Práve preto som napísala vianočný článok. Aby si
tí z Vás, ktorí o Vianociach
v minulosti vedia opäť niečo pripomenuli a tí druhí sa
niečo nové dozvedeli.
Zimné obdobie znamenalo pre ľudí živiacim sa poľnohospodárstvom kľudnejšie obdobie, kedy prichádzal
čas i na iné práce, nielen hospodárenie. V zimnom období bolo silné zastúpenie spoločenských stykov rodín a ľudí (napr. priadky, páračky), realizovali sa hry a zábavy v úzkom rodinnom kruhu, pretože prichádzalo adventné obdobie vyznačujúce sa striedmosťou zábav a stretávania sa
na hlučných veseliciach.
Posledné tanečné zábavy sa
v tradičnom spoločenstve konali na Katarínu 26. novembra, a následne nastal advent
ako príprava na vianočné obdobie. V tomto období boli
tzv. stridžie dni (Ondrej, Barbora), s ktorými sa tiež spájali mnohé poverové praktiky
a úkony. Advent bol a aj stále je obdobím, kedy sa majú
ľudia zmierniť a s pokorou sa

pripravovať na príchod vianočného obdobia. To pretrvávalo od Štedrého večera až do
Troch kráľov. Najdôležitejším
dňom bol 25. december ako
narodenie Ježiša Krista.

Kto by nevydržal,
dostal by vredy
Dnes vianočné sviatky začínajú 24. decembra. Tento deň
bol kedysi bežný pracovný
deň, išlo o predvečer významného sviatku nazývaný aj Vigília alebo Vilia. Počas tohto dňa si mali ľudia v minulosti pripraviť všetky potrebné veci na slávenie narodenia
Spasiteľa ako i na zabezpečenie chodu gazdovstva a domácnosti. Počas sviatkov bolo totižto zakázané vykonávať
veľké práce na hospodárstve.
Jedinou dovolenou činnosťou
bolo kŕmenie dobytka.
V priebehu posledných desaťročí bol však tento deň vyhlásený za sviatok. Štedrému
dňu sa pripisoval veľký význam aj z hľadiska zabezpečia prosperity gazdovstva na
ďalší rok. Tmavé nebo veštilo plné stodoly ovocia a zeleniny, veľký mesiac symbolizoval neúrodu, plné nebo
hviezd predpovedalo veľa hydiny a dobrú úrodu. Veľa snehu, dlhé cencúle a vietor veštili dobrú úrodu ovocia. Štedrý deň sa nazýval aj pôstnym
dňom.

Dodržiaval sa prísny pôst,
jedli sa len bezmäsité jedlá, prípadne napečené koláče s mliekom. Kto by zjedol
niečo z večere mali ho vraj
trápiť vredy. Postiť sa malo
až kým nevyšla prvá hviezda. Ak dievča vydržalo malo
dostať dobrého muža, chlapec dobrú manželku. Malým deťom rodičia sľubovali, že uvidia na stene zlatý
koč alebo koníka. Štedrý deň,
Božie narodenie a Nový rok
boli etapou niečoho nového.
Práve preto neboli vítané prvé ženské návštevy.
Zaužíval sa tak systém
chodenia koledníkov, ktorým
sa dávali koláče a pohostenie za vinše a koledy. Koledovanie pretrvalo v niektorých oblastiach dodnes. Ešte
stále môžeme počas vianočných sviatkov na dedinách
stretnúť skupinky koledníkov a vinšovníkov, ktorí majú
za úlohu popriať nám pokojné a hojné sviatky.
Veľký význam počas Vianoc malo pre ľudí jedlo, úprava stola, výzdoba izby, viera a mnohé zvykoslovné úkony. Dôraz bol kladený
aj na zabezpečenie prosperity zvierat. Najväčšiu pozornosť ľudia pripisovali hydine,
pomiešali sa rôzne obilniny
a dali sa sliepkam, aby spolu
držali a znášali dobré vajcia.
Na Liptove a na Orave gazdiná mala ísť do susedov po

triesky a hodiť ich do kurína so slovami: Doma, kurka,
doma seď, doma vajcia, doma nes. Aj my dnes kladieme
veľký dôraz na hojnosť jedla
na štedrovečernom stole.

Na dolnom Liptove bola
rybacia polievka
Čoraz viac k nám prenikajú
potraviny a jedlá, ktoré kedysi neboli pre naše tradičné spoločenstvo bežné. Dnes
nám stačí zájsť do supermarketu a kúpiť si čo len chceme. Od exotického ovocia,
cez akékoľvek sladkosti až
po rôzne druhy nápojov. Ale
čo bolo bežnou súčasťou vianočných jedál kedysi? Medzi
dôležité jedlá počas vianočných sviatkov patrili základné plodiny a obilniny , ktoré
boli pre naše klimatické prostredie bežné.
Boli to najmä pšenica, raž,
ovos, krúpy, kašovité jedlá
z obilnín, strukoviny – hrach,
fazuľa, šošovica, bôb, cícer,
jablká, orechy, med, oblátky,
cesnak, vianočné pečivo, makové opekance prípadne tvarohové, bryndzové, mliečne
výrobky.
Rovnako ako dodnes, bolo
v niektorých oblastiach zakázané jesť mäso. To však mohlo byť vyložené na stole ako
symbol hojnosti, no konzumovať sa mohlo až 25. decembra. Rovnako bohaté na
Slovensku malo aj zastúpenie
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tradičných vianočných polievok.
Na západe bola a dodnes
niekde je šošovica, na severe, východe a severovýchodne
kapustnica. V niektorých oblastiach severného Slovenska,
napríklad u nás na dolnom
Liptove bola rybacia polievka, kedysi prelievaná hrachovou kašou s krúpkami.

Množstvo zvykov
a povier
Počas štedrej večere sa čoraz
väčšia dôslednosť kladie na
estetickú výzdobu stola. Ani
naši starí a prastarí rodičia
neboli iní. Dávali si na úprave stola záležať, samozrejme
však v skromnejších a jednoduchších podmienkach. Stôl
stál v rohu miestnosti a to bolo posvätným miestom v dome. Na stôl sa nesmeli položiť akékoľvek veci a predmety
a už vôbec nie si na naň sadnúť. Správne upraviť stôl malo pre ľudí veľký význam.
Pod obrus sa uložila slama,
ale i peniaze, šupiny z rýb,
mak a posvätené byliny ako
znak hojnosti. Obrusom na
vianočnom stole bývala kedysi plachta, z ktorej sa vysievalo obilie na jar. Išlo o zabezpečenie úrody a hojnosti,
ktorá bola na ňom položená.
Zvyšky a omrvinky vianočných jedál sa nikdy nevyhadzovali. Časť z nich sa dala dobytku a časť sa usušila. Počas
jarnej sejby sa tieto omrvin-

ky hádzali do prvej brázdy,
aby si ľudia zabezpečili hojnosť úrody.
V niektorých oblastiach
gazda poviazal nohy stola železnou reťazou tak, aby si členovia rodiny mohli na ňu vyložiť nohy, čo malo symbolizovať mocnosť a jednotu celej rodiny.
Naši predkovia kládli dôraz
aj na výzdobu izby. Výzdoby
boli kedysi oveľa skromnejšie
a vyzdobila sa len predná izba, ktorá bola centrom života
každého člena rodiny. Tu sa
rodina schádzala, tu sa jedlo
aj spalo, pracovalo aj veselilo,
oslavovalo aj smútilo. Počas
vianočného obdobia sa vystlali rohy izieb slamou, ktorá
mala zabezpečiť úrodu a práve touto slamou sa po sviatkoch zvykli omotať aj ovocné
stromčeky, aby sa zabezpečila
ich úroda.
Až do polovice 20. storočia
sa slama zachovala ako významná pri agrárnych úkonoch. Neskôr prebrala len estetickú funkciu. Slama a slamený stromček boli základom pre zdobenie vianočných príbytkov nazývané ako
muší raj, kvočka, pavúk teda
predmety upletené zo slamy,
ktoré pretrvali až do príchodu vianočných ihličnatých
stromčekov.
V druhej polovici 19. storočia sa na naše územie dostal
ihličnatý stromček. Ako symbol Vianoc sa prebral z ne-

Jak si krásne, Jezuliatko Ja Ti nesiem veselého baránka
Jak si krásne, Jezuliatko,
vprostred biedy úbožiatko,
Pred tebou padáme,
dary Ti skladáme.
Ja Ti nesiem dve kozičky,
by Ti zahriali nožičky.
Ja zas mliečka málo,
by Ťa líčko hrialo.

zo stáda svojho.
S ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať.
A my biedni, čo Ti dáme?
Darovať Ti nič nemáme.
My Ti tu zahráme,
pieseň zaspievame.

meckých meštianskych a remeselníckych oblastí a postupne sa rozšili do okolitých
krajín. Najväčší rozmach nastal až po druhej svetovej vojne. So stromčekom prišiel fenomén dávania darčekov pod
stromček. Darčeky sa dávali hlavne deťom až neskôr sa
rozšírili aj na ostatných členov rodiny.

Dohviezdna noc
Vianoce, či Štedrý deň neboli jediným názvom. Slovensko je malé, avšak rozmanité
na rôzne pomenovania. Zaužívanými názvami boli hody, sviatky, Kračúň, Dohviedzna noc (na Liptove) či Badňak na hornej Orave. Vianočné obdobie pretrvávalo až do Troch kráľov. 6. január tak ukončil sviatočný
čas. Začínali sa fašiangy, kto-

Aký je to svit
Aký je to svit, čože to má byť v
Betléme,
hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme.
Hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme.
Ej, ej, pastieri, aké to chýry, aký
hlas?
či sa mi sníva, či anjel spieva a
zve nás?

ré boli nielen symbolom zábav, veselosti, tancov a jedla, ale aj dôležitých hospodárskych a gazdovských prác,
ktoré bolo treba vykonať do
veľkého pôstu. Ale o tom už
nabudúce.
Napriek tomu, že doba aj
spôsob života sa mení, ešte
stále sa Vianoce vnímajú za
najkrajšie sviatky roka. I keď
žijeme inak ako naši predkovia, aj dnes ľudia dokážu spomaliť, osláviť narodenie Spasiteľa, stretnúť sa s rodinou
a zachovať tak skutočnú atmosféru Vianoc.
Tú, ktorá nie je o darčekoch
a blikajúcich stromčekoch,
ale vzájomnej láske, stretnutí a pokojnom prežití.

Text: Miroslava Ivanová

Či sa mi sníva, či anjel spieva
a zve nás?
Nič nemeškajme, hore sa majme, je isté,
niečo nového, neslýchaného pri
meste.
Niečo nového, neslýchaného
pri meste.
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Právne
rady
V Stankovských zvestiach
rozbiehame rubriku týkajúcu
sa právneho poradenstva, radiť vám bude právnička Lucia
Huntatová. Pokiaľ máte nejaký právny problém, s ktorým
sa neviete pohnúť, obráťte sa
na ňu prostredníctvom emailu stankovskezvesti@centrum.sk alebo priamo na právničku luciahuntatova@gmail.
com.

DNEŠNÁ OTÁZKA:
Používa Váš sused na
ochranu svojho obydlia
a majetku kamerový systém, ktorým monitoruje aj
Vaše obydlie?
Od skutočnosti, či Váš sused
monitoruje výlučne svoje obydlie, alebo aj Vaše obydlie alebo
tzv. „priestor prístupný verejnosti“, sa odvíjajú určité povinnosti Vášho suseda voči Vám
resp. voči Úradu na ochranu
osobných údajov.
Sused resp. iná osoba môže
monitorovať Vaše obydlie výlučne s Vaším privolením. Právna
úprava nestanovuje formu udelenia súhlasu. Je teda celkom na
Vás, či susedovi súhlas udelíte
ústne, písomne alebo aj konkludentne (teda o kamere viete
a trpíte snímanie Vášho obydlia). Dokonca je možné žiadať
za udelenie súhlasu odplatu.
Zároveň, podľa prevažujúcej
doktríny platí, že už raz udelený súhlas je odvolateľný.
V prípade, ak Váš sused
monitoruje Vaše obydlie bez
Vášho privolenia, ide o protiprávny zásah do Vašich osobnostných práv. Každý má totiž
podľa Občianskeho zákonníka
právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia,

občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho
mena a prejavov osobnej povahy. Podstatné je, že obsahom
vyhotoveného obrazového záznamu je také zachytenie podoby, chôdze, reči, spevu alebo iného Vášho prejavu osobnej povahy, prostredníctvom
ktorých je možné Vašu osobu
identifikovať.
Ak nesúhlasíte so snímaním
Vášho obydlia, v prvom rade
odporúčame požiadať suseda, najlepšie písomne a na doručenku, aby upustil od tohto protiprávneho konania. Ak
bol tento postup bezvýsledný,
je tu samozrejme možnosť dosiahnuť zákaz snímania Vášho
obydlia súdnou cestou. Žalobou sa možno domáhať, aby
Váš sused upustil od tohto protiprávneho konania, prípadne aj, aby zničil už vyhotovené obrazové záznamy. Za podanie uvedenej žaloby stanovuje právna úprava súdny poplatok vo výške 66,- EUR.
Iná je situácia, ak Váš sused
kamerovým systémom sníma
hoci aj len čiastočne tzv. „priestor prístupný verejnosti“ (ďalej len „verejný priestor“). Ide
o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať
bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, najmä
chodníky, obecné cesty, verejné
parkoviská, predajne, námestia
a pod. Zároveň je právne irelevantné, či dochádza k ukladaniu obrazového záznamu
na nosič informácií (napr. CD,
DVD a pod.), alebo sa jedná
len o priamy prenos z monitorovaného priestoru.
Ak teda Váš sused monitoruje fyzické osoby nachádzajúce
sa vo verejnom priestore (napríklad má kameru natočenú
na verejné parkovisko), a zároveň zo zachyteného obrazu je
možné monitorovanú fyzickú

osobu identifikovať resp. odlíšiť ju od iných osôb (najmä
podľa tváre), vzťahuje sa na
Vášho suseda Zákon o ochrane osobných údajov a z neho
vyplývajúce povinnosti uvedené nižšie. Ak by fyzickú osobu nebolo možné identifikovať (napr. pre nemožnosť optického priblíženia a digitálneho zväčšenia v takej kvalite,
na základe ktorej by bolo možné jednotlivca rozpoznať), nevzťahovali by sa na Vášho suseda povinnosti podľa Zákona
o ochrane osobných údajov.
Prvým základným predpokladom podľa Zákona
o ochrane osobných údajov je,
že verejný priestor možno monitorovať len na účel ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo
zdravia. Spracúvanie osobných
údajov prostredníctvom kamerového systému natočeného na
verejný priestor tak musí byť
nevyhnutným (musí existovať
odôvodnená potreba monitorovať určitý verejný priestor,
napr. z dôvodu zvýšenej kriminality). Tento účel sa oznamuje Úradu na ochranu osobných
údajov pri oznamovaní kamerového systému.
Druhou základnou povinnosťou Vášho suseda pri monitorovaní verejného priestoru
je takto monitorovaný priestor zreteľne označiť ako monitorovaný (napríklad piktogramom alebo slovným upozornením). Súhlas osôb, ktoré
sa vyskytnú vo verejnom priestore a sú tak monitorované, sa
nevyžaduje.
Zákon o ochrane osobných
údajov ďalej stanovuje Vášmu
susedovi povinnosť vypracovať bezpečnostný dokument
(t. j. dokument označovaný
ako „bezpečnostné opatrenia“
resp. „bezpečnostný projekt“)

ku kamerovému systému natočenému na verejný priestor.
Tiež je potrebné kamerový systém oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov, a to ešte
pred jeho spustením. Oznámenie kamerového systému nie je
spoplatnené. Za určitých okolností môže Úrad na ochranu
osobných údajov na základe
Vášho oznámenia kamerového systému rozhodnúť o tom,
že je potrebná aj jeho registrácia. Registrácia je spoplatnená
poplatkom vo výške 50,- EUR.
Ďalšou povinnosťou Vášho
suseda v súvislosti s kamerovým systémom natočeným na
verejný priestor je likvidácia
vyhotovených záznamov v zákonom stanovenej lehote. To
platí v prípade, ak Váš sused
vyhovený záznam nepoužil na
účel trestného alebo priestupkového konania.
Obrazový resp. obrazovozvukový záznam vyhotovený
kamerovým systémom natočeným na verejný priestor možno
bez súhlasu zachytenej fyzickej
osoby využiť výlučne na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch (t. j. napr. na preukázanie, že na verejnom parkovisku bol spáchaný
priestupok alebo trestný čin).
V prípade nesplnenia niektorej z uvedených povinností hrozia pri kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov pokuty až do výšky 200.000,- EUR.
Tento dokument vo všeobecnej rovine oboznamuje s uvedenou problematikou. Táto informácia nemôže byť považovaná za právnu radu a v žiadnom prípade nenahrádza komplexné poradenstvo zo strany
advokátskej kancelárie.
Text: Mgr. Lucia Huntatová,
právnik
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Obecné lesy fungujú už 20 rokov
Rok 2016 je rokom, kedy si
spoločnosť Obecné lesy s.r.o.
pripomína 20. výročie svojho
založenia. To je príležitosť na
bilancovanie a zamyslenie sa aj
nad jej budúcnosťou.
Význam tohto výročia zvýraznilo aj druhé zasadnutie OZ,
ktoré bolo spojené so zasadnutím Valného zhromaždenia OL
dňa 20. apríla 2016.
Hneď v úvode zasadnutia
na návrh starostu obce Rudolfa Baleju, OZ schválilo udeliť a oceniť Pamätnou plaketou Obce Stankovany pri príležitosti 20. výročia založenia
spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o., tých, ktorí sa zaslúžili o jej vznik, rozvoj a riadenie počas 20-tich rokov: Peter Lacko, bývalý starosta obce,
konatelia: Ing. Kamil Chorvát,
Ing. Ján Šátek, Ladislav Lovás,
OLH - odborný lesný hospodár
Ing. Pavol Chyla a predseda dozornej rady Milan Straka.
Tak ako v diskusii uviedol JUDr. V. Urban - Obecné
lesy Stankovany s.r.o. je sociálne
orientovaná obchodná spoločnosť v prospech občanov obce,
cenník dreva pre občanov obce
pri samovýrobe dreva, respektíve zakúpenia guľatiny na výstavbu rodinných domov je veľmi prijateľný. Táto spoločnosť
prispela aj k zveľaďovaniu obce a slúži k prospechu občanov.
Z histórie
Obchodná spoločnosť Obecné lesy s.r.o. bola založená v roku 1996 v súlade s obchodným zákonníkom a zákonom
o majetku obcí. Obecné zastupiteľstvo prijatým uznesením
schválilo založenie spoločnosti a o zápis požiadal Peter Lacko, starosta obce Stankovany. Za konateľa spoločnosti bol
ustanovený Ing. Kamil Chorvát – OLH.
Predmetom činnosti spoločnosti OL je: na vymedzenom

území spravovať lesný majetok
Obce Stankovany v rámci úloh
LHP.
Funkciu Valného zhromaždenia spoločnosti plní štatutár obce – starosta, počas vykonávania
svojej funkcie.
Všeobecné údaje a organizačná štruktúra
Obecné lesy hospodária na
celkovej výmere lesných pozemkov 711,36 ha, z čoho predstavujú : Stankovany - 594,01 ha
a Párnica - 117,35 ha.
Lesný hospodársky plán je
schválený na obdobie rokov
2011 – 2020 pre LHC Hubová
2016 – 2025 pre LHC Párnica.
Zamestnanci:
Ladislav Lovás konateľ a lesník
Margita Tatárová ekonómka na úväzok
Ing. Pavol Chyla OLH - na
živnosť
Ing. Rastislav Málik daňový
poradca
Dozorná rada: predseda:
Milan Straka
podpredseda: Joachim Fúra
členovia: JUDr. Vladimír Urban, Peter Brna, Vladimír Lacko, Ing. Slávka Belková
Hospodárenie OL s.r.o. Stankovany za obdobie rokov 1997
- 2014
Od prevzatia obecných lesov
od Štátnych lesov, Lesný závod
Ružomberok, spoločnosť Obecné lesy s.r.o. plnia pokyny už
tretieho LHP (lesný hospodársky plán). Tým, že plnenie LHP
je v súlade s pokynmi spracovateľa (Lesprojekta), sú aj priaznivé výsledky kontroly zo strany štátnych organizácií, či už na
úrovni okresu, kraja ale hlavne
ŠTÁTNEHO AUTORSKÉHO DOZORU, pri ktorých
neboli nikdy zistené žiadne nedostatky.
Plnením pokynov LHP je
dosahovaný významný posun
pri zakladaní nových porastov

s cieľovými drevinami, ktoré
zodpovedajú príslušnému stanovišťu. Dochádza aj k zmene typu lesa, najmä na plochách
kde sa v minulosti pásol hovädzí dobytok k lokalitám, kde sa
nachádzal a ešte sa aj nachádza nízkokmenný les. Tento proces v pestovateľskej činnosti je
dlhodobý a výsledok v novom
vysokokmennom lese je práca
lesníkov dvoch generácií.
V obecných lesoch sa nachádzajú aj kvalitné porasty,
najmä v lokalitách Svrčinovo,
Škutová, Uhliská a mladé bukové porasty v Dierovej. Prieskum
kvality lesných porastov k ich
ďalšiemu obhospodarovaniu si
nechal urobiť LESNÝ RADCA, ŠL – Lesná správy v Ľubochni už v roku 1938, o čom
vypovedá aj v tom roku vyhotovená mapa.
Ekonomické výsledky spoločnosti OL s.r.o. z priamych
finančných prínosov ako aj
nepriamych prínosov vyplývajúcich z činnosti spoločnosti
za obdobie r. 1997 – 2014 pre
obec:
Prehľad nákladov v rozhodujúcich lesníckych činnostiach
Náklady na rozhodujúce lesnícke činnosti ako obnova lesa,
ochrana mladých porastov, prerezávky, ostatné pestovné práce,
Názov

Výmera v ha

náklady
v€

Obnova lesa

55,76

55 913

Ochrana
mladých porastov

433, 36

36 537

Prerezávky

141,73

20 240

Ostatné pestovné práce

-

13 857

Odstraňovanie haluziny

14,31

5 267

Služby, ťažba a približovanie

-

25 846

Ochrana
lesa, lesné
cesty

-

8 304

odstraňovanie haluziny a lesné cesty.
Špecifikácia dosiahnutého
výsledku hospodárenia
celkové príjmy (tržby)
+ 813.126 €
celkové náklady
- 726.658 €
rozdiel
+ 86.468 €
daň – 30%
- 25.946 €
nerozdelený zisk po zdanení
60.522 €
z toho: ročný nerozdelený zisk
(18 rokov)
3.363 €
Celkový prínos lesného hospodárstva pre spoločnosť nemožno objektívne posudzovať
len podľa ekonomických štatistických údajov. Lesy zabezpečujú významné úlohy a poslanie verejnoprospešného
charakteru, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj a
stabilitu mimoriadne dôležité
a nezastupiteľné.
Ich význam z globálneho
hľadiska, ale aj pri realizácii
integrovanej politiky rozvoja vidieka je v súčasnosti mimoriadny.
Očakávania z obdobia založenia spoločnosti Obecné lesy s.r.o. sa podarilo naplniť. Pri
dobrom hospodárení a odbornom prístupe k plneniu Plánu
starostlivosti o les a rešpektovania zákona o lesoch, bude kvalita lesných porastov a
hodnota lesnej produkcie narastať.
Činnosť spoločnosti Obecné lesy s.r.o. za roky 1997 –
2014 možno hodnotiť kladne.
Obec Stankovany vlastní
lesy, ktoré majú nevyčísliteľnú
hodnotu, s ktorými musí obozretne nakladať, tak aby slúžili
aj ďalším generáciám.
Text: Mária Straková
Ladislav Lovás
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Kalendárium 2017
Obec Stankovany

DHZ Stankovany

DHZ Rojkov

Január
2017

Február 11.2.2017 –
2017
Obecný ples
(KAC)

18.2.2017
- Fašiangová bursa obcou Stankovany

Jednota dôchodcov

MO MS Stankovany

Fašiangy v Lipt.
Štiavničke,posedenie s Organizátormi bursy v Stankovanoch

Bursa
2017 –
účasť nafašiangovej obchôdzke

Apríl
2017

Brigáda pri kostole, úprava okolia

Divadelné
predstavenie v spolupráci s
farnosťou
Stankovany

28.5.2017
Oslavy sv.
Floriána+ ha- – Výstup na
sičská súťaž Kopu
(futbalové
ihrisko)

Opekačka MO JDS,
kúpanie v kúpeľoch
Lúčky, športové hry
v Liskovej

7.5.2017 –
Vystúpenie
Dň matiek
KAC)

24.6.2016 –
Tanečná zábava spojená s pálením
Jánskej vatry (areál FK
Sokol)

Krajská prehliadka speváckych a tanečných súborov v
Kys. N. meste, autob. zájazd, vakový výlet

3.6.2017
– Stavanie
Mája (pred
kostolom),
23.6.2017
– Účasť na
sv. omši v
krojoch

„ANNABÁL“ – areál
FK Sokol), Sankovský kotlík, Kajské
šport. hry

Stankovský kotlík, Stretnute rodákov
harmonikárov

August
2017

Rekreačný pobyt v
Taliansku, Deň rodín, Stankovské halušky

Vystúpenie na Pltníckom dni
v Kraľovanoch

September
2017

Kúpeľný pobyt v
Tren. Tepliciach,
Výlet do V. Tatier,
Brigáda pri kostole a KAC, Krajský
turistický zraz

Október Program 2017
Mesiac úcty
k starším
(KAC)

Posedenie – Mesiac úcty k starším,
Návšteva divadla v
Martine, Kúpanie
v Lipt. Mikuláši

November
2017

Katarínske posedenie, Výlet vlakom
do Margecian, Výlet do Krakowa

Jún
2017

Júl
2017

December
2017

8.7.2017
– Detská
hasičská súťaž + zábava
pod hviezdami (ihrisko
Rojkov)

Stretnutie s
Mikulášom
(KAC)

Hasičská sú- 9.12.2017
ťaž o vianoč- – Mikuláš
ného kappre deti
ra + vianočné trhy (pred
KAC)

FS Podšíp

7.1.2017
– Ach, vienku môj,
vienku –
scénický
program
(KAC)

Turčianske Teplice
– výlet + kúpanie

7.5.2017 –
Program ku
Dňu Matiek
(KAC)

Divadlo Bajaja

Novoročné posede- 14.1.2017
nie, Výročná člen- – Výročná
ská schôdza ZO JDS členská
schôdza,
21.1.2017
– Maškarný
ples

Marec
2017

Máj
2017

MS SČK
Stankovany

Mikulášske posedenie, Výlet do Košíc, Koncoročné
posedenie

FK Sokol
Stankovany

2.4.2017
– Vynášanie Moreny
7.5.2017
– Vystúpenie Deň
matiek
(KAC)

Program pri
príležitosti 5. výročia činnosti
ivadla Bajaja (KAC)

3.6.2017
– Stavanie
Májov na
Turíce

5.7.2017
– Futbalový turnaj
starých
pánov
- „Mem.
Petra Demikáta“
Stankovské halušky – účasť
+vystúpenie

Vystúpenie –Mesiac úcty k
starším

Divadelné
predstavenie (KAC)

24.12.2017
– Účasť na
polnočnej
omši

26.12.2017
– Vianočný koncert
v kostole Božského
Srdca

12.13.8.2017
- Turnaj žiakov Liptov CUP

Zvesti

24 Zvesti

VIANOČNÉ
POZVÁNKY

Obec Stankovany organizuje

5. obecný ples
konaný 11.februára.2017
slávnostné otvorenie o 19.00 hodine
Kultúrne a agroturistické centrum Stankovany
Kultúrny program
veèera, polnoèná kapustnica
obèerstvenie, bufet
tombola
Vstupné 22 Eur

