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Stankovany sa môžu rozrásť o novú štvrť
Obec Stankovany dala vypracovať projektovú dokumentáciu urbanistickej štúdie IBV
Podjasenie Stankovany.
Projektová dokumentácia rieši územie, nachádzajúce sa
na okraji zastavaného územia
obce, určené na výstavbu rodinných domov. Ide o lokalitu Pod Jasenie, ktorá má byť v
budúcnosti zastavaná rodinnými domami.
Nachádza sa pred vstupom
do obce z Ľubochne medzi hlavnou prístupovou komunikáciou obce, ktorá tvorí západnú hranicu riešeného územia a železničnou traťou Žilina
– Košice, ktorá ohraničuje riešené územie z východnej strany. Zo severnej strany je územie
ohraničené miestnym poto-

kom, z južnej strany sú jestvujúce nezastavané pozemky.
Zámerom štúdie je využitie územia na výstavbu rodinných domov a bytov. V tejto oblasti by sa mohli nachádzať dve bytovky a približne 20
rodinných domov. Dokumentácia je navrhnutá v dvoch alternatívach, ktoré sa líšia riešením dopravného systému. Alternatíva A počíta s jednou odbočkou z prístupovej cesty, alternatíva B navrhuje dve prepojenia na hlavnú cestu, čo by
umožnilo lepšie napojenie a
väčší komfort obyvateľov. Bytové domy by mali stáť bližšie
k existujúcemu zastavanému
územiu obce. Pri bytových domoch je navrhnutý poloverejný priestor s parkom a malým

» Nová štvrť pri vstupe do obce

detským ihriskom. Predpokladaný termín začatia výstavby je
máj 2020.
Celé znenie štúdie nájdete na
webovej stránke obce Stankovany. Obyvatelia môžu prípadné pripomienky k urbanistickej

štúdii zasielať elektronicky na
obec@stankovany.sk alebo doručiť osobne počas úradných
hodín na obecný úrad Stankovany najneskôr do 30. apríla.
Stanislava Lucká
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Editorial
Dovoľte mi, milí čitatelia
Stankovských zvestí, sa z tohto miesta rozlúčiť. Po dvanástich rokoch predávam štafetu výroby obecných novín do
nových rúk. Veľmi sa teším,
že sa na náročnú ale dôležitú prácu pre obec odhodlala
Stanka Lucká.
Dovoľte mi sa z tohto miesta
poďakovať. Zo srdca ďakujem
mojej pravej a veru niekedy aj
ľavej ruke, pani Márii Strakovej. Dohliadala a strážila naše
novinky, má leviu zásluhu na
tom, že sa ich darilo vydávať
pravidelne a s pútavým obsahom a pomáhala mi zvládnuť
ťažšie chvíle pri ich spracovaní. Vždy som sa na ňu mohla s dôverou obrátiť a vedela som, že mi a Stankovskými zvesťami pomôže a ustráži všetko, čo je dôležité. Patrí
jej moja úprimná profesijná aj
ľudská vďaka.
Pamätám si na počiatky vydávania novín. Možno boli trocha nesmelé, ale vždy s dobrým úmyslom pravidelne až
do domácností prinášať novinky zo života Stankovian.
Pri zrode myšlienky pustiť sa
do toho stáli vtedajší starosta Ján Tatár, poslanci zastupiteľstva Ján Buliak a Vladimír Urban. Majú veľkú zásluhu na tom, že sa nám podarilo nazbierať odhodlanie na
prvé vydanie. Ďakujem vám,
páni, za odvahu i dôveru . A
len pre zaujímavosť a odľahčenie ešte spomeniem, že naša prvá redakčná porada bola
vo Vojtečkovie kuchyni.
Nebolo to ľahké, kým sme
sa utriasli a vytvorili funkčný systém. Potom sa pridal
Paľko Škuta, zanietený dokumentarista s bystrým úsudkom, ktorý nikdy nesklame
výbornými textami zo športu, nebojí sa pridať vlastný a
úprimný pohľad na vec. To sa
cení.

Ďalšia veľká pomoc prišla
v podobe Márie Strakovej.
Znova vďaka.
Z tohto miesta sa patrí spomenúť na pána Antona
Chorváta a jeho spomienky na život na Podšípe. Škoda, že ich nestihol spracovať
viac. Ďakujeme do neba.
Vždy som sa veľmi tešila, keď
nám do novín prispel pán farár Miloš Labaš. Jeho texty
boli vždy iné a keď som ich
spracovávala, zakaždým som
si akosi podvedome oddýchla. Verím, že aj vy.
Samozrejme, ďakujem aj našim stálym dopisovateľom.
Veľkou pomocou mi bol bývalý starosta Rudlof Baleja.
Hovorím to s úplne čistým
svedomím. Nikdy do obsahu
novín nezasahoval a vďaka jeho zmyslu pre to, čo je podstatné a zaujímavé, sa mi
darilo napĺňať obsah novín.
Myslím, že by sa mu celkom
dobre darilo aj v novinárskej
profesii.
Odoslaním opravených novín do tlačiarne sa práca neskončila. Už desať rokov nám
ich ochotne z Dolného Kubína nosí Paľko Vojteček. Ďakujem mu za jeho pomoc, bez
ktorej by nebolo jednoduché
hotové noviny doviesť k vám.
A ďakujem aj vám, čitateľom,
domácim, rodákom, chalupárom, všetkým, ktorí rovnako
ako ja, majú Stankovany radi.
Keď som videla vaše tváre pri
rozdávaní novín, vedela som,
že táto práca má zmysel.
Vaše obecné noviny sa dostávajú do dobrých, starostlivých a ochotných rúk. Stanke a novému tímu ľudí prajem, aby sa im dobre rozbehnutý vlak darilo riadiť aj naďalej. Želám pútavé témy,
ochotných spolupracovníkov
a aj čitateľov, ktorí môžu tiež
prispieť k pestrosti Stankovských zvestí.
Ľubica Stančíková
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Stankovany konaného
dňa 25. februára 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban, ktorý
privítal všetkých prítomných.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 9 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Nastupujúci náhradník Bc.
Radovan Chorvát, ktorý funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v Stankovanoch prijal zložil sľub.
IBV POD JASENIE
Starosta obce predstavil Ing.
Dávida Goča, ktorý odprezentoval urbanistickú štúdiu IBV
Pod Jasenie-Lesová Stankovany, s variantou A aj B. Prezentáciu urbanistickej štúdiu doplnil Ing. Peter Tomáň, uviedol kroky, kt. viedli k jej príprave, úpravám a možnostiam.
Michal Straka navrhol prerokovať štúdiu s občanmi na
verejnom stretnutí , je to veľká
a dlhodobá investícia s trvalým
dosahom. Predstaviť štúdiu na
verejnom priestranstve, na webovom sídle obce, prípadne v
novinách, oznámiť miestnym
rozhlasom, že je to zverejnené.
Ján Lacko povedal, že minimálne ju treba zverejniť na verejne dostupných prostriedkoch obidve varianty.
Mgr. Polohová Ivanová, Bc.
Chorvát Radovan, JUDr. Malcho súhlasia so zverejnením a
vyjadrením sa občanov k problematike na verejnom stretnutí, ale až po vysporiadaní
všetkých pozemkov.
Mgr. Lacko Peter súhlasil s
verejným stretnutím , ľudia sú
už informovaní, sú záujemcovia aj o byty, nielen o domy.

Ján Chomist, Bohuslav Belko súhlasia so zverejnením a
navrhujú následne realizovať
verejný hovor s občanmi.
Ing. Tomáň Peter povedal,
že celkový pozemok je 2,0 ha,
treba dovybavovať pozemky,
už je to rozbehnuté, je možné
pozemky pripravovať, strhnúť
ornice, zrovnávať, robiť cesty
a pod.
Anna Bruková navrhla
sprístupniť k dispozícii štúdiu
na IBV pre nahliadnutie aj na
OcU.
Ing. Straková Mária je jednoznačne zástanca len IBV nie
bytoviek a v plnom rozsahu súhlasí s vyjadrením a návrhom
JUDr. Malchu P., ako aj s jeho
návrhom zabezpečiť postupnosťou krokov.
JUDr. Malcho P. sa pýtal,
z akých finančných prostriedkov sa bude realizovať výstavba
a inžinierske siete. Ing. Tomáň
P. odpovedal, že inžinierske siete sa budú budovať z vlastných prostriedkov a z predaja
pozemkov, starosta obce potvrdil, že inžinierske siete a prípravné práce bude obec financovať z vlastných zdrojov.
Ing. Goč uviedol, že približná cena za m2 pozemku sa bude pohybovať vo výške cca.
30,- EUR.
Karas J. pokiaľ obec nemá
krytých minimálne 70% investícii prostriedkami tak nemá
zmysel niečo začínať s akýmikoľvek prácami.
Termín zverejnenia a verejného prejednania urbanistickej
štúdie zrealizovať najneskôr do
budúceho zastupiteľstva.
OZ obce Stankovany odporúča starostovi obce, aby Urbanistickú štúdiu IBV Pod Jasenie – Lesová prezentoval na
verenom hovore, respektíve aby
informoval verejnosť na internetovej stránke obce a na vývesnej tabuli obce a požiadal
občanov, aby sa k štúdii vyjadrili do 30. apríla 2019

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019 predložila. Katarína Králiková, ekonómka
OcU.
Rozpočtové opatrenie je potrebné zrealizovať z dôvodu
pokračovania vo výstavbe kanalizácie. Po rokovaní s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok bolo predbežne dohodnuté, že v roku 2019 sa
urobí pretlak popod železničnú trať a odkanalizuje sa časť
ulice Na Hruškovej. Vodárenská spoločnosť a.s. Ružomberok investuje do tejto akcie
60-tisíc eur a požaduje spoluúčasť obce vo výške 15-tisíc eur.
Celková hodnota diela zrealizovaná v roku 2019 by mala
byť 75.000 €. Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu a
odporučil poslancom OZ Návrh Rozpočtového opatrenia č.
1/2019 schváliť.
Starosta obce informoval
poslancov OZ o ponuke Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na kúpu osobného motorového vozidla Mazda B2500 v cene 4.000 €. Starosta obce vykonal s Ing. Petrom Tomáňom zástupcom starostu a občanom Antonom Tatárom ohliadku uvedeného vozidla. Vozidlo je po technickej
stránke vo vyhovujúcom stave,
no po vizuálnej – karosárskej
stránke nie je v ideálnom stave. Vyžaduje si ďalšie investície. Vozidlo je päťmiestny picup, o nosnosti 1,1 tony. Starosta predložil poslancom aj fotografie uvedeného vozidla, aby
sa mohli rozhodnúť pri hlasovaní.
Starosta obce ďalej uviedol,
že o kúpu osobného motorového vozidla pre potreby obce,
ho žiadali viaceré spoločenské
organizácie, napríklad FK Sokol Stankovany, kvôli odvozu
futbalistov. Ponúkané vozidlo
je úžitkové, odvezie päť osôb a
tiež náklad do 1,1 tony. Na ve-

denie uvedeného vozidla postačuje vodičský preukazu skupiny B.
OZ neschválilo kúpu toho
osobného motorového vozidla
Starosta obce informoval
poslancov OZ o požiadavke z
miestnej časti Rojkov o osadenie dopravného zrkadla na
štátnej ceste I/18 v miestnej
časti Rojkov. Súhlasné stanoviská príslušných orgánov boli vydané a doručené obci už v
roku 2017. Osadenie spolu so
zrkadlom a prácami bude obec
stáť približne 1.200,- EUR
Predseda finančnej komisie
p. JUDr. Peter Malcho preložil tieto návrhy:
Vozidlo Avia DHZ Stankovany vyradiť - predať do múzea hasičskej techniky. Vozidlo
V3S predať, je zbytočná, investuje sa do nej veľa prostriedkov.
Starosta uviedol, že V3S je pojazdná po ďaľšej investícii baterií, oprava motora, svetiel a
podobne, aby sa dosiahla STK
a emisná kontrola.
Poslanci sa zhodne vyjadrili
za odpredaj vozidla po prejdení STK a emisnej so značkami
Informácie k stave projektu výstavba multifunkčného
ihriska podal Ing. Peter Tomáň
JUDr. Malcho P. požiadal o
zverejnenie všetkých projektov
na stránke obce , aby boli občania informovaní.
Ing. Straková Mária – vyjadruje zamietavé stanovisko
k spolufinancovaniu obce v r.
2019 na výstavbe multifunkčného ihriska v predpokladaných nákladoch cca 40.000 €
pri vynakladaných finančných
nákladoch v súčasnosti (spolufinancovanie obce pri kanalizácii, nevyhnutých opravách
ciest, mostov, verejného osvetlenia, pripravovaného zahájenia IBV a i.) ako aj v porovnaní využívania existujúceho krás-
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OZNAMY
POZVÁNKA: Jarná
obecná brigáda
Obec Stankovany a Komisie
mládeže, kultúry, vzdelávania
a športu Vás oslovuje a pozýva na hromadnú jarnú obecnú brigádu, ktorá sa uskutoční dňa 04.05.2019 so začiatkom o 9:00 hod. Stretnutie
dobrovoľníkov bude o 8:45
hod. pred budovou Obecného úradu.
Zabezpečené budú vrecia na odpad, ako aj pracovné rukavice, po skončení brigády bude pripravené občerstvenie. Podľa predbežného
dohovoru sa budú čistiť dve
miesta: obecný park (brigádu
prisľúbila Jednota dôchodcov,
MSČK a MO MS Stankovany) a potok v časti Kút (obec
prisľúbili členovia TK Šíp,
FSk Podšíp a DHZ Stankovany).
Prosíme o účasť čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov z
radov organizácií, rodín i individuálnych záujemcov, ktorí
svojou činnosťou prispejú k
zveľadeniu životného prostredia a priestorov v našej obci.
Tešíme sa na Vašu účasť a
pomocnú ruku.
(MPI)

neho futbalového ihriska. Doporučuje veľmi zvažovať výdaj
finančných prostriedkov obce a
jej potreby.
Ing. Tomáň P. oponoval, musíme sa zapájať do projektov,
ktoré sú, možno je to posledná
možnosť získať na ihrisko peniaze z eurofondov.
OZ zobralo na vedomie obce Stankovany informáciu o o
ukončení funkcie konateľa spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
OZ schválilo rozšírenie komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Stankovanoch o
dvoch nových členov a to o Jána
Chomista a Ing. Rudolfa Bražinu s účinnosťou od 04.03.2019.
OZ schválilo dvoch nových
členov do Rady školy pri ZŠ s
MŠ v Stankovanoch a to o Mgr.
Miroslavu Polohovú Ivanovú a
Ing. Petra Tomáňa.
Diskusia
Straka Michal poukázal na to,
že lavica ponad Váh je v zlom
stave, piliere sa rozsýpajú. Starosta uviedol, že vie, že je v zlom
stave, lavicu si dokážeme opraviť
vlastnými silami.

Ďalej sa M. Straka pýtal na
to, kedy sa využije cestná drť, už
sa otepľuje. Starosta povedal, že
začiatkom marca sa použije na
cestu popri Váhu do Rojkova.
Z toho, čo máme by malo vyjsť
300 metrov cesty. Starosta zároveň upozornil na to, že ľudia by
si z nej nemali brať, pretože ju
potrebuje obec.
Poslanec poukázal, že cesta
na Kopanie a ku Slováčkovi je
katastrofickom stave, mostík je
prepadnutý. Zaujímal sa o čistenie ciest od zimného posypu
a to, ako využiť pozbieraný štrk.
Poslanci sa zhodli na tom,
že treba stanoviť priority, kde
sa použije drť. Viacero ciest je
v zlom stave, a je nevyhnutná
oprava, na Mokradskej v približne 85 metrovom úseku, na Kúte, pri p. Fúrovi 20 metrov, cesta na Polvonke približne 20 m a
podobne.
Po ohliadke ciest, ktorá sa
uskutočnila so zástupcom firmy
Riline je zrejmé, že treba opraviť
asi 40 bodových závad, to je výtlkov a výmrazkov a zaliať škáry,
kde sa objavuje sieťový rozpad
alebo škáry po rezačke asfaltu.

li so stavom majetku obce a dopravných ciest, a aby rozhodli o
obecných prioritách.
Poslanci otvorili otázku o problémoch s autobusmi na zastávke. Treba vyvolať rokovanie s
prepravcom, spoločnosťou Arriva Liorbus, či by autobusy prechádzali na odstavnú plochu,
aby deti nemuseli prechádzať
cez frekventovanú cestu.
Poslanec Peter Tomáň informoval, že sa realizovalo rokovanie o projekte na prefinancovanie výmery zdroja tepla na kultúrnom dome a škole na nízkoenergetický zdroj tepla, tea tepelné čerpadlá.
Budova kultúrneho domu by
sa mohla neobmedzene využívať
počas celého roka. Cena projektu a energetický audit predstavuje približne 5-tisíc eur a spoluúčasť je 5-tisíc eur. Obec na
projekte pracuje, termín podania je koniec apríla.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stráne obce alebo
riamo na obecnom úrade v Stankovaoch.

Kontrolórka navrhuje uskutočniť výjazdové rokovanie
OZ, aby sa poslanci oboznámi-

Spracovala: SZ

Zápis

Zmeny vo vedení Obecných lesov Stankovany

Základná škola s materskou
školou Stankovany oznamuje rodičom, že zápis detí do
materskej školy na šk. rok
2019/2020 sa uskutoční od
6. do 17. mája 2019, v čase od
7:30 hod. do 15:30 hod.

Doterajší konateľ Ladislav
Lovás ukončil svoje pôsobenie vo funkcii konateľa obecnej eseróčky v súvislosti s odchodom na zaslúžený dôchodok.

Na zápis je potrebné priniesť:
- vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa.
Tlačivo je k dispozícii v MŠ,
alebo si ho môžete stiahnuť z
webovej stránky školy.

O funkciu konateľa a lesníka
prejavili záujem viacerí uchádzači. Preto sa poslanci spolu so
starostom obce dohodli, že vypíšu výberové konanie.
Pracovnú ponuku zverejnili na internetovej stránke obce
a vo vývesnej tabuli, sociálnej
sieti, aj vyhlásená v rozhlase.
Poslanci sa dohodli na výberovom konaní aj s prizvaním

odborníka z Okresného úradu
Ružomberok, odboru lesného
hospodárstva.
V stanovenej lehote odovzdali písomnú prihlášku s
požadovanými dokladmi štyria kandidáti. Všetci boli pozvaní na osobné pohovory
25.marca. Kandidáti mali právo na vystúpenie a predstavenie sa v časovom rozsahu
5 minút. Poradcom pri výbere bol Ján Horárik z okresného úradu.
Jednotlivým kandidátom
prihláseným do výberového
konania kládol otázky z problematiky lesného hospodár-

stva. Poslanci predniesli doplňujúce otázky. Do funkcie konateľa schválili Milana Hoždoru zo Stankovian.
Podobný priebeh malo výberové konanie na funkciu lesníka. Prihlásilo sa päť kandidátov a komisia spolu s odborníkom vybrali Mareka Buvalu
zo Stankovian.
Poslanci zastupiteľstva potom na zasadnutí prijali uznesenie, v ktorom odporučili novému konateľovi Obecných lesov Milanovi Hoždorovi prijať na pozíciu lesníka
M. Buvalu.
SZ

Zvesti 5
Zvesti

Ako sme v Stankovanoch volili prezidenta
Voľba prezidenta priniesla v
porovnaní s celoslovenskými
výsledkami zaujímavé zistenia.
Kým v prvom kole bola
účasť v Stankovanoch výrazne

nadpriemerná, v druhom bola
porovnateľná.
Výsledky v prvom kole boli tiež rozdielne. Medzi prvými
štyrmi kandidátmi neboli výrazné. Zuzanu Čaputovú delilo

s druhým Marianom Kotlebom
v Stankovanoch iba 17 hlasov.
Na druhé kolo prišlo k volebným urnám o 15 percent
voličov menej. Keby bolo podľa
Stankovcov, prezidentom by
bol Maroš Šefčovič, ten získal

o 10 percent viac ako celková
víťazka volieb Zuzana Čaputová. Stankovany sú jednou z 23
obcí na Liptove, kde voľby vyhral kandidát SMERu.

PRVÉ KOLO: účasť 56,53 %
Béla Bugár 2,56 %

Zuzana Čaputová
Marian Kotleba
Štefan Harabin
Maroš Šefčovič
František Mikloško
Milan Krajniak
Béla Bugár
Eduard Chmelár
Martin Daňo
Róbert Švec
József Menyhárt
Robert Mistrík
Bohumila
Tauchmannová
Juraj Zábojník
Ivan Zuzula

hlasy
133
116
103
92
46
21
14
10
6
4
0
0
0
0
0

percentá
24,40 %
21,28 %
18,89 %
16,88 %
8,44 %
3,85 %
2,56 %
1,83 %
1,10 %
0,73 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

CELOSLOVENSKÉ VÝSLEDKY
účasť 48,74 %

Milan Krajniak
3,85%

Zuzana Čaputová
24,4 %
František Mikloško
8,44 %

Maroš Šefčovič
16,88 %

Štefan Harabin
18,89 %

0,00 %
0,00 %

Marian Kotleba
21,28 %

Zuzana Čaputová
Maroš Šefčovič
Štefan Harabin
Marian Kotleba
František Mikloško
Béla Bugár
Milan Krajniak
Eduard Chmelár
Martin Daňo
Róbert Švec
Juraj Zábojník
Ivan Zuzula
Bohumila Tauchmannová
Robert Mistrík
József Menyhárt

percentá
40,57 %
18,66 %
14,34 %
10,39 %
5,72 %
3,10 %
2,77 %
2,74 %
0,51 %
0,30 %
0,28 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,05 %

DRUHÉ KOLO: účasť 41,96 %
Zuzana Čaputová
Maroš Šefčovič

hlasy
179
220

CELOSLOVENSKÉ VÝSLEDKY
účasť 41,79 %

percentá
44,86 %
55,13 %

Maroš Šefčovič
55,13%

Zuzana Čaputová
44,86%

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

Zuzana Čaputová

percentá
58,4 %

Maroš Šefčovič

41,59 %

Pre zaujímavosť uvádzame
aj výsledky prezidentských volieb 2014.
V prvom kole bola účasť
50,79%, v Stankovanoch dostal najviac hlasov Robert Fico. Druhý bol Radoslav Procházka, Andrej Kiska skončil
tretí.
V druhom kole roku 2014
bola účasť vyššia, voliť prišlo
56,269% voličov. Druhé kolo
v Stankovanoch vyhral Andrej
Kiska pred R. Ficom.
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Riešenie susedských sporov v obci
Občiansky zákonník dáva obci
možnosť a zároveň právnu povinnosť riešiť susedské spory.
Obec sa má snažiť o dohodu,
resp. zmier medzi zainteresovanými osobami v týchto sporoch.
V prípade, že nedošlo k vyriešeniu susedského problému so
spokojnosťou zainteresovaných
osôb, bez ohľadu na právny stav,
pristúpi k formálnemu procesnému konaniu.
V prvom štádiu obec vystupuje ako mediátor, ktorý je zákonom poverený na sprostredkovanie zmieru, výsledkom ktorého je buď dohoda a uzavretie
zmieru alebo neochota sa dohodnúť.
V druhom štádiu sa realizuje
správne konanie v zmysle zákona o správnom konaní.
Výsledkom tohto konania je
vydávanie rozhodnutí, ktorými
sa vyreguluje určitá časť sporných otázok medzi stranami –
susedmi. Obec k tomu využíva
rôzne prostriedky – ako predvolanie, predvedenie, vykonávanie
dokazovania a nakoniec vydá vo
veci svoje rozhodnutie.
Skutkovým základom pre
rozhodnutie je posledný stav,
ktorý existoval pred zrejmým
zásahom suseda.

Rozhodovanie obce v typicky
súkromnoprávnych veciach je
výnimočne zverené občianskym
zákonníkom do právomoci obcí preto, že obce lepšie poznajú miestne pomery a situáciu, sú
bližšie než súdy a teda môžu v
určitých prípadoch konať rýchlejšie a účinnejšie.
Občiansky zákonník nerieši
lehotu, do ktorej je nutné uplatniť právo na ochranu pokojného stavu. Nesmie však ísť o takú
dlhú dobu, keď by už išlo o nový pokojný stav, aj keď po predchádzajúcom zásahu do pokojného stavu.
Obec v prípade riešenia susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka zisťuje a
rieši len skutkové otázky, nie
právne. Obec sa právnych otázok nedotýka, ani sa nesmie dotýkať, prekročila by tým svoje
oprávnenie.

Škôlka poľovníkom
Na februárovom stretnutí sa
poslanci zaoberali budúcnosťou starej škôlky.
Starosta Vladimír Urban informoval, že ho oslovil predseda Poľovníckeho združenia v
Stankovanoch s tým, že by si
za symbolický nájom zobrali do
nájmu budovu bývalej materskej
škôlky a starali by sa o ňu.
Starostu vo februári navštívil
Tibor Lacko s tým, že by mal
záujem o kúpu budovy bývalej
materskej škôlky.

Poslanci teda riešili, či budovu prenajmú poľovníkom alebo
predajú. Starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, či budovu dať
do nájmu Poľovníckemu Združeniu v Stankovanoch, alebo či
budovu radšej odpredať.
„Treba si uvedomiť ak im to
dáme do nájmu tak obec musí
znášať náklady na opravy čím by
sa nám prevádzka budovy predražila,“ povedal poslanec Peter Tomáň.

V správnom konaní v oblasti
susedských sporov majú mimoriadne významné miesto:
- prerokovanie veci za prítomnosti účastníkov konania a
- ohliadka na mieste samom.
Na základe zápisnice, vykonaných dôkazov a záverov z nich
vyplývajúcich, obec vydá v danej veci svoje rozhodnutie. Vydaným rozhodnutím sa má dosiahnuť obnovenie stavu, ktorý
existoval pred zásahom.
Rozhodnutie podľa §5 Občianskeho zákonníka je vykonateľné, t.j. že je možné vynútiť
jeho plnenie a to správnou alebo súdnou exekúciou. Spravidla
trvá do vydania rozhodnutia vo
veci samej v súdnom konaní.
Obec môže poskytnúť ochranu pri zásahu do posledného
pokojného stavu rôznymi formami rozhodnutí v súlade so
znením §5 Občianskeho zákonníka.

Mária Straková, hlavná kontrolórka obce navrhla výjazdové
rokovanie, aby poslanci videli, v
akom stave je majetok obce, aké
sú možnosti jeho uskladnenia,
likvidácie, prípadne odpredaja
alebo navrhnúť iné riešenia jeho využitia. Jedná sa predovšetkým o majetok nachádzajúci sa
v priestoroch bývalej MŠ a v
priestoroch KD.
Poslanci Michal Straka, Ján
Lacko, Peter Malcho a Miroslava Polohová sa vyjadrili za nájom, aby sa nehnuteľnosť mohla prípadne v budúcnosti využiť

Zdôrazňujeme, že tieto rozhodnutia sú len dočasným prostriedkov na zabezpečenie
ochrany práv fyzických alebo právnických osôb, než bude
súdom vydané rozhodnutie vo
veci samej, alebo predtým, než
účastníci dospejú k vzájomnej
dohode.
Ešte dodávame, že rozhodnutia obce vydávané v súlade s §5
Občianskeho zákonníka nie sú
určené na riešenie dlhodobých
susedských sporov. Na to sú tu
súdy.
Správne konanie nemôžu vykonávať poslanci OZ a ani komisie OZ. Dôvodom je skutočnosť, že OZ nie je oprávnené
konať a ani zasahovať do rozhodovacej činnosti starostu obce
alebo poverených zamestnancov obce vykonávaním správneho konania.
Úlohou obce je iba poskytnúť v skrátenom konaní právnu
ochranu pre zrejmým zásahom
do posledného pokojného stavu,
teda faktického stavu a tak zabezpečiť medzi dotyčnými osobami poriadok a kľud.

Nabudúce: „Povinnosť umožniť
vstup na pozemok“
(§ 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka)
Vladimír Urban

pre potreby obce. Peter Tomáň
bol za odpredaj, aby sa nezvyšovali náklady za opravy budovy.
Ján Chomist povedal, že je
za prenájom, len treba počítať s
tým, že do opravy budovy pôjdu peniaze.
Belko Bohuslav bol tiež za
nájom, ale dobre zmluvne zabezpečený. Peter Straka povedal, že treba sa postarať o majetok obce a nepredávať ho.
Poslanci napokon jednomyseľne schválili nájom budovy
Poľovníckemu združeniu.
SZ
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Čím viac budeme triediť odpad, tým menej zaň zaplatíme
V minulom čísle našich noviniek sme uverejnili článok Poplatky za skládkovanie odpadu, v ktorom sme informovali
o pripravovanom návrhu nového zákona o poplatkoch za
uloženie odpadov, ktorý by
mal platiť od 1. januára 2019.
Podľa navrhovaného nového systému bude suma, ktorú
obce zaplatia za skládkovanie
zmesového odpadu, závisieť
od jeho vytriedenia.
Dnes chceme informovať o
úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Stankovany za rok 2018.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo
poplatok za uloženie odpadu
na odkalisko platí podľa zákona č. 329/2018 o poplatkoch
za uloženie odpadov a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde platí posledný držiteľ odpadu. Poplatníkom je aj prevádzkovateľ
skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo
odkalisko je na jeho pozemku
alebo na pozemku, ktorý má
prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov
alebo odkaliska. Poplatníkom
za komunálne odpady je obec.
Z tohto zákona sú v danom
čase dôležité hlavne:
§ 4 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
Položka Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

1
2
3
4
5
6
7

<10%
10 – 20%
20 – 30%
30 – 40%
40 – 50%
50 – 60%
>60%

Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku vychádza z údajov z evidencie o
druhoch a množstve odpadu a
nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného
predpisu. Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá
obec.
Obec je povinná na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce
zverejniť informáciu o úrovni
vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára
príslušného kalendárneho roka.
Obec je povinná poskytnúť
na požiadanie prevádzkovateľa
skládky odpadov, Slovenskej
inšpekcie životného prostredia
(ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok do desiatich
dní od ich vyžiadania.
Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie
zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za
príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci
Stankovany za rok 2018:
- je hodnota vytriedenia
komunálnych odpadov za
predchádzajúci kalendárny
rok, vyjadrená v percentách,
vypočíta sa ako pomer súčtu
vytriedených zložiek komunálneho odpadu a hmotnosti
komunálnych odpadov vzniknutých v obci.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok
2018 v obci Stankovany je
43,08 %.
Znamenáto, že sadza za
uloženie odpadu pre obyvateľov Stankovian v roku 2019
bude 7 eur za tonu. Ak nebudú ľudia triediť odpad viac,
tak v roku 2020 budeme platiť už 12 eur za tonu.
Pre porovnanie so Švošovom
V susednej obci Švošov je
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
27,63% čo znamená, že sadzba za uloženie zmesového
komunálneho odpadu na rok
2019 bude zmenená na 10€/t
z pôvodných 5,17 €/t odpadu.
Obec preto vyzvala domácnosti, aby začali intenzívnejšie
separovať svoj odpad, pretože
budúci rok narastie pri zachovanej miere separovania tento poplatok na 22€/t odpadu.

Množstvá odpadov
za rok 2018
Šatstvo
0 ton
Sklo
26,47 ton
Plasty
13,69 ton
Zmesový komunálny odpad
221,19 ton
Zmesový komunálny odpad
z veľkokapacitných kontajnerov
18,69 ton
Papier a lepenka
1,75 ton
Biologicky rozložiteľný odpad
129,84 ton
Žiarivky a iný techn. odpad,
vyradené zariadenie, 5,77 ton

SPOLU: 421,48

Kde sa nachádzajú
kontajneri?

Mária Straková

Kontajnery v Stankovanoch:

Sadzba za príslušný Sadzba za príslušný Sadzba za príslušný
rok v eurách v t-1 rok v eurách v t-1 rok v eurách v t-1
2019
2020
2021
17
12
10
8
7
7
7

26
24
22
13
12
11
8

33
30
27
22
18
15
11

COOP Jednota,
OcU,
na Kúte,
Pri žel. Stanici

Rojkov
Pri požiarnej zbrojnici
Pri stánku Korbáčikov
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Aj taká bývala Veľká Noc

Veľkú Noc a ľudové obyčaje
s ňou spojené niektorí vítajú,
iní odmietajú. Najmä mladé
dievky, ktorým litre studenej
vody nie sú pochuti. Aká však
bývala Veľká Noc pred niekoľkými desaťročiami?
Naši predkovia si Veľkú Noc
pripomínali ako veľký kresťanský sviatok, ktorý pripo-

mínal udalosti spájané s ukrižovaním Ježiša Krista. Veľkou
Nocou sa končil štyridsaťdňový pôst. Toto obdobie bolo
spájané s mnohými cirkevnými sviatkami i ľudovými obyčajami. Kvetnou nedeľou sa začínal tzv. veľkonočný týždeň, v
ktorom sa realizovali praktiky
spájané s poľnohospodárstvom
a zabezpečením blaha pre gaz-

Matičiari plesali
Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany zorganizoval 19. Januára v rámci dodržiavania ľudových tradícií
už 4.ročník Maškarného plesu v Kultúrnom a agroturistickom centre Stankovany.
Na maškarnom plese, ako
každý rok panovala dobrá nálada, o ktorú sa postarali členovia matice. Pri vstupe do kul-

túrneho centra spievali dievčatá zo speváckej skupiny v Stankovských krojoch a na harmonike ich doprevádzal harmonikár Zdenko Buliak a takto vítali účastníkov maškarného plesu. Tento rok to bol rekord v počte masiek, nápadité, humorné , kolektívne masky zaujali a rozosmiali všetkých
prítomných. Pobaviť nás prišla
aj hudobno-spevácka skupi-

dovstvo. Významnú úlohu zohrávala zeleň, voda, oheň či vajíčka. V období od Zeleného
štvrtka do Bielej soboty, ľudia
dbali aj na zdravie. Pred svitaním sa chodili očisťovať ku potokom, brodili sa kone či varili typické jedlá z mäsa, vajíčok,
kapustyi sladké koláče z kysnutého cesta. Počas tohto obdobia
boli zaviazané kostolné zvony,
preto sa vykonával hluk rapkáčmi na zaháňanie zlých síl.Počas
veľkonočnej nedele bolo zaužívané svätenie jedál v kostoloch
aj pletenie korbáčov. V končinách severného a stredného
Slovenska, teda aj Liptova bolo
zvykom oblievanie vodou počas predpoludnia Veľkonočného pondelka, čo bolo ochranným, očistným, plodonosným
i liečebným úkonom. Skupiny
mládencov chodili od domu k
domu, kde boli mladé dievky a
uštedrili im poriadnu oblievačku ľadovou vodou z potokov.
Práve týmto úkonom sa malo
zabezpečiť zdravie, krása a vitalita mladých dievok. V han-

na Ondreja Chovana, s ktorou sme si spoločne zaspievali
známe ľudové piesne. Prekvapením maškarného plesu bol
tanec Kan-kán v podaní dievčat zo speváckej skupiny, ktorý pobavil všetkých prítomných a odmenili ich dlhotrvajúcim potleskom.
Všetci sa zabávali až do rána pri skvelej hudbe skupiny
ATOMIC, ktorá nás baví na
každom našom maškarnom
plese. Súčasťou maškarného
plesu bola aj tombola, ktorá
niektorých veľmi potešila.
Všetkým sponzorom aj
touto cestou ďakujem. Všetci zúčastnení hostia ďakovali
za dobrú úroveň maškarného
plesu a tešia sa na ďalší 5.ročník Maškarného plesu matičiarov zo Stankovian.
Ľudmila Malchová

be ostali tie dievky, ktoré dvere zatvárali alebo sa im vody
ušlo len minimálne. Nasledujúci rok ich mali sprevádzať rôzne choroby a neduhy. Dievčatá
chlapcov obdarovali ručne ozdobenými kraslicami. Oblievanie sprevádzalo aj iné udalosti počas života ľudí v minulosti.
Na jar pred prvými poľnohospodárskymi prácami sa obradne oblieval oráč, kosec i žnica,
pred svadobnou nocou sa oblieval mladomanželský pár či v
obyčajach remeselníkov sa voda
používala ako skúška otužilosti
učňov.Šibanie a následné obdarovanie mládencov stuhami sa
objavovalo najmä v západnej a
južnej oblasti krajiny.
Veľkonočné obyčaje majú aj v
súčasnosti svoje osobité miesto.
Napriek tomu, že niektoré prvky zanikli a iné sa objavili, stále ide o úkony, ktoré sa vykonávajú spontánne. Tak ako kedysi, odpozorovaním a odovzdaním z generácie na generáciu.
Miroslava
Polohová Ivanová

Obec žiada peniaze
na kamery
Pomohli by k zvýšenou bezpečnosti v uliciach.
Vzhľadom na nedávne udalosti, keď došlo k vykradnutiu
niekoľkých rodinných domov
v Stankovanoch, k opakovanému poškodzovaniu obecného
majetku a podobne, chce obec
v uliciach kamerový systém.
„Zapojili sme sa do projektu, ktorý momentálne spracovávame , ide o nainštalovanie
12 kamier v obci. Cena diela
bude asi 15.000 €, inštalácia
bude aktuálna na jeseň tohto roku, je potrebné nájsť finančné prostriedky vo výške
20 percent na spoluúčasť na
zaplatenie tohto projektu,“ informoval starosta obce Vladimír Urban.
SZ
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Veľká noc a jej významy
Prečo býva nejednej žene trápne, keď u nej na Veľkonočný
pondelok zaklope zopár chlapov či chlapcov, vyšibú ju korbáčom z trhoviska, polejú lacnou voňavkou a čakajú na pohárik, pohostenie alebo peniaz?
Vo väčších mestách nie je vôbec neobvyklé, že sídliská obliehajú neznámi šibači a dobýjajú sa všade, kde sa im nedopatrením otvoria dvere. Možno je
to pre to, že tradičné veľkonočné
zvyky sa viažu viac k dedinskému
prostrediu a spôsobu života. Keď
chlapec strčí dievku pod studňu,
určite je to iný pocit, ako sa ocitnúť pod sprchou v paneláku a ešte sa pritom usmievať.
Veľká noc je najväčším sviatkom v roku pre kresťanov, ktorí
oslavujú Kristovo vzkriesenie.
Menej veriaci ju považujú za
milý sviatok jari so všetkými jej
atribútmi a pre ostatných je zrejme akýmsi bezpohlavným voľnom, počas ktorého je najlepšie
odísť z domu čo najďalej.

„Veľká noc má pre každého iný význam. Prelína sa v nej
mnoho tradícií,“ hovorí Andrea
Kalivodová z Ústavu etnológie
SAV v Bratislave.
V mnohých rodinách je tento
sviatok spojený aj s nepríjemnými povinnosťami, akou je napríklad jarné upratovanie.
V niektorých predstavuje iba
tradičné jedlá alebo zlomky, ktoré z nich pretrvali, v ďalších predovšetkým šibačku, oblievačku
alebo rýchly zárobok. „My so sestrou sme Veľkú noc mali rady,
bola to až prestížna záležitosť,“
hovorí Andrea, „zapisovali sme
si, koľko máme oblievačov a v
škole sme sa tým chválili. Mala
som kamarátky, spolužiačky, ktoré mysleli iba na to, kam utiecť,
aby neboli doma.“
Kresťanská Veľká noc, ktorej
predchádza štyridsaťdňový pôst,
sa začína Kvetnou nedeľou, týždeň pred Veľkonočnou. „Vtedy
sa chodí s letečkom, jarnou kyticou halúzok ozdobených vajíč-

kami,“ pripomína Andrea Kalivodová. „Tak sa v pohanských
zvykoch privolávala a vítala jar,
začínal sa nový hospodársky rok.
V cirkevných sviatkoch sa zase svätia vŕbové výhonky - bahniatka - ktorými vítal ľud Ježiša Krista.“ Bahniatkam sa pripisovala nadprirodzená ochranná
moc, napríklad pri orbe sa zapichávali do prvej brázdy.
Jedným z obľúbených zvykov u nás sú aj vajíčka a zajačiky. Táto tradícia je starogermánskeho pôvodu a prenikla k nám
z Nemecka. V niektorých rodinách sa na Veľkonočnú nedeľu
vajíčka tajne roznosia po záhrade alebo po lese, potom ich deti idú hľadať, zbierajú ich do košíčkov a rozdávajú na Veľkonočný pondelok.
Zvyky odrážajú nielen mieru
udržiavania tradícií, ale aj fungovanie rodiny. „Naše deti maľujú vajíčka už asi mesiac a milujú tieto prípravné práce. To, ako
si každý jej člen ctí sviatok, asi
naozaj záleží od rodiny,“ uvažuje Andrea. „Deti majú sviatky v
takej obľube, v akej ich majú rodičia.“

VIETE ŽE: U pohanských Slovanov a Germánov bola Veľká
noc pôvodne jarnou slávnosťou,
ktorou sa oslavovalo precitnutie
prírody zo zimného spánku. Židia v tom období slávili pesach
na pamiatku vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Na túto slávnosť
kresťanská cirkev nadviazala
svoju Veľkú noc, čomu nasvedčuje jej pomenovanie v mnohých
jazykoch – po nemecky Oestern,
po anglicky eastern, po latinsky,
grécky, rusky pascha, po francúzsky pąque.
O obdobie, keď sa má Veľká
noc sláviť, sa viedli spory už v
2. storočí. V roku 325 sa snem
nikajský uzniesol na tom, aby
sa Veľká noc slávila v 1. nedeľu
po jarnom splne, a ak spln padne na nedeľu, tak v nasledujúcu
nedeľu.
Veľkej noci predchádzal pašiový týždeň – v ňom Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota,
napokon Veľkonočná nedeľa s
maľovanými vajíčkami a Veľkonočný pondelok s oblievačkou a
inými národnými zvykmi, ktoré
sa viažu k omladnutiu prírody.
KK

na zo smrti predsa znamená nezomrieť, záchrana z choroby
znamená neochorieť či vyliečiť sa a záchrana z nejakého nešťastia a hriechu znamená nedostať sa do toho nešťastia. Ježišovi sa však nepodarilo ani smrti, ani nešťastiu ani hriechu ľudí uniknúť. Kde je tu potom tá
záchrana? Pri tejto otázke narážame na podstatu kresťanskej
viery. Zvíťaziť nad niečím veľmi
zlým neznamená uniknúť, ale
vydržať a obstáť. Ježiš vydržal a

obstál, preto je spravodlivý, preto z neho vychádza láska a viera
pre všetkých.
Zlo má svojich spojencov vo
svete, tak ako malo aj medzi Ježišovými apoštolmi. To je asi
najťažšie vydržať.
Predsa, kto neutečie a vytrvá,
uvidí, v čom je Ježišovo a naše
víťazstvo. Veľmi sa v tieto dni
modlime za to, aby sme v našich
skúškach obstáli a vytrvali.
Miloš Labaš,
správca farnosti

Veľkonočné povzbudenie Miloša Labaša
Pašie čiže evanjelium o Ježišovom umučení sa pri bohoslužbách prednášajú dvakrát v roku:
na Kvetnú nedeľu a na Veľký
piatok. Na Veľký piatok sú to
vždy pašie z Jánovho evanjelia.
Tieto pašie sú pomerne dlhé a
zároveň prinášajú silné výpovede a silné obrazy. Pašie, ako vieme, nie sú presným záznamom
ani kronikou, ale svedectvom,
ako Ježišov život zarezonoval v
ľuďoch, ktorí v neho uverili. Tak
ako celé evanjelium sú svedectvom o viere.
Akú odozvu zanechal, akú rezonanciu vyvolal vo mne, v nás,
Ježišov život, akú jeho umučenie? Na Kvetnú nedeľu na záver pašií podľa Marka sa spomína vojak, ktorý Ježiša uznal za
spravodlivého. V tom pohanskom vojakovi teda Ježiš napriek svojmu smutnému koncu

vzbudil vieru, že Ježiš bol spravodlivý. V Jánovom evanjeliu sa
zasa v závere spomína človek
pod záhadným označením: ten,
čo to videl. Možno sa tu myslí
samotný autor, apoštol Ján. On
o sebe hovorí, že videl, ako Ježiš
zomrel, a opäť – to je tá zvláštnosť – napriek tomu smutnému
až strašnému koncu, jeho svedectvo je, že uveril. Čo presne
uveril, je skryté v ďalšom tajomnom vyjadrení, že videl, ako Ježišovi prebodli bok, a že hneď
vyšla krv a voda. Z ďalších vysvetlení v rámci kresťanskej tradície vieme, že autor pravdepodobne myslel krvou lásku a vodou myslel vieru a krst. Myslel
lásku až po kríž a krst a vieru
ako cestu záchrany pre každého.
Ako sa k nám táto záchrana dostane, ako na nej môžeme mať účasť? Pre nás záchra-
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Najstarší člen nášho FK oslávil 80.narodeniny
Anton Chomist
športový profil.
*29.1.1939

Rok 1957, mužstvo TJ Stankovany na domácom ihrisku.
Horný rad zľava : Janík Vlado, Straka Ondrej, Straka Beňo, Straka Bohuš, Matula Vlado, Kučeriak Timotej,
Buliak Karol. Dolný rad zľava : Chomist Anton, Buliak Emil, Leonard Pečko.

Na konci januára oslávil ešte
stále v pomerne dobrej kondícii v kruhu najbližšej rodiny a
priateľov krásne životné jubileum. Hrdý dedko svojich 6.pravnúčat je zároveň najstarším členom nášho FK.
V mladosti to k športu naozaj nemal ďaleko, veď vyrastal blízko futbalového ihriska a pod ich oknami cez cestu, tam kde teraz stojí výrobňa
syrových výrobkov, stálo aj volejbalové ihrisko. A počas učňovských rokov v Ružomberku
pričuchol aj k stolnému tenisu. A treba povedať, že vo všetkých týchto športoch bol dobrý.
Predsa len jeho srdcovkou bol
futbal. Začínal ako hráč dorastu v domácej TJ ešte v sezóne
1955/56. V nasledujúcej sezóne

už hral za mužstvo dospelých.
Po návrate z vojenskej služby
mal veľký podiel na „znovuzrodení“ činnosti TJ v r.1962, ktorá bola ochromená po ničivých
povodniach, ktoré postihli obec
v r.1958 a 1960, keď sa štyri roky súťažný futbal nehral. Spolu
už s nebohým Karolom Holdošom dokázali futbal „postaviť“
na nohy, aj keď začínali doslova od nuly, keď nebolo ničoho.
Ani dresov, ani lôpt, ani peňazí.
A po dvoch sezónach už hralo
mužstvo Stankovian najvyššiu
okresnú súťaž! V nasledujúcich
sezónach pôsobil v TJ ako hráč
a tiež ako člen výboru. Ako hráč
hrával väčšinou na poste obrancu, ale v čase núdze zaskočil aj
na poste brankára.

Po skončení futbalovej kariéry si rád zahral stolný tenis. Pamätné sú stolnotenisové turnaje, ktoré v 80.rokoch minulého
storočia aj s jeho pomocou a zároveň aktívnou účasťou organizovala TJ v priestoroch Kultúrneho domu.
Žiaľ, po operácii chrbtice na
začiatku 90.rokov už musel podobné pohybové aktivity zanechať. Aj napriek tomuto, ale
aj napriek svojmu veku je stále
pracovne aktívny.
Okrem iného je nápomocný
susedom pri prácach vo svojom
„fachu“ elektrikára, je nápomocný svojim susedom – chalupárom z Bratislavy, kde má
nezastupiteľné miesto. A podobné miesto zaujíma aj v ob-

lasti údenárskych prác vo svojej
domácej „údiarničke“.
Tiež stojí za pozornosť pripomenúť, že v rokoch 1982 až
1992 vykonával aj funkciu premietača v miestnom kine.
V súčasnosti stále aktívne pomáha vo FK pri organizačnom
zabezpečení domácich majstrovských zápasov pri výbere
vstupného, čo v našich podmienkach nie je vôbec jednoduché.
Keďže rovnaké výročie narodenín spoločne s ním oslávila aj
jeho manželka Klementína, želáme obom oslávencom do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a
spokojnosti v kruhu najbližších.

Práve v tých dňoch pred 115.
rokmi pricestovali misionári v
utorok 22. decembra 1903 do
Stankovian pri Kraľovanoch
na Váhu na trati BohumínKošice. Blízko koľaji sa na pravej strane vypína aj dnes krásny, priestranný kostol slohu románskeho.
Tu sa začali sv. misie v stredu pred štedrým dňom. Ďalšie misie tu v Stankovanoch
pred 90. rokmi 1-8 decembra 1928 viedli redemptoristi z
Červienky na Morave. 30 rokov prešlo od sviečkovej manifestácie Bratislavský veľký pia-

tok. V lete ubehlo 10 rokov od
kňazskej vysviacky nášho syna Michala. Už 8 rokov máme
sv. omše vo filiálke Kraľovany
vďaka Mgr. Milošovi Labašovi. V oboch obciach žije veľa
železničiarov a do budúcnosti je naplánovaná výstavby železničného koridoru, čím sa má
táto dvojkoľajka v úseku Vrútky- Ružomberok, sťať jednokoľajovkou.
Aj jazdou tohto mimoriadneho vlaku č 30009/30008 v
roku 2018 prispelo k jej aspoň
čiastočnému zachovaniu.
Peter Pásztor

Pavol Škuta

Spoločenská kronika

Narodili sa:
Jarmila Slaná

28.12.2018

Opustili nás:
Viktória Dvorštiaková (84 r.)
9.12.2018
Jozef Balvoň (92 r.)
31.12.2018
Benjamín Chorvát (89 r.)
23.2.2019
Miroslav Bražina (61 r.)
27.2.2019

Sobáše
Peter Kachút a Veronika
Babecová
16.2.2019
Radoslav Kozák a Bc. Marianna
Zsigmundová
23.2.2019

Vlak na polnočnú sv. omšu
Na polnočnú omšu v Stankovanoch priviezol veriacich z
Kraľovian mimoriadny vlak.
Obe obce priamo spája žel. trať
pomenovaná v časoch minulých ako Košicko-Bohumínska
dráha, neskôr ČSD a v súčasnosti dopravná cesta, po ktorej sme prepravu cestujúcich
vlakom na polnočnú sv. omšu
v r. 2018 využili prvý krát v jej
histórii. Odporúčam ekologický význam žel. dopravy aj do
budúcna.
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Spoločný Silvester 2018
Ako sa opäť Stankovci o polnoci stretli
Odísť z tepla domova, stretnúť priateľov, dať si pohár
vínka, porozprávať sa s priateľmi a osláviť príchod nového roka. Tieto všetky faktory sa spojili počas spoločného
Silvestra 2018, ktorý sa konal
ako kultúrno - spoločenské
podujatie, v posledný deň roka 2018 o 23.30 pred budovou
Kultúrneho a agroturistického centra v Stankovanoch.
Minuloročnú prípravu a organizáciu Silvestra si pod patronát zobrala novozložená Komisia kultúry, mládeže,vzdelávania a športu. Pre našich obyvateľov i hostí, ktorí sa rozhodli osláviť príchod nového roka v
Stankovanoch bolo pripravené
občerstvenie vo forme vareného vína a čaju, na zahriatie boli sprístupnené priestory kultúrneho domua celú atmosféru

dotvárala hudba. Tá rozveseľovala plné „námestíčko“ ľudí,
ktorí sa rozhodli prísť a takto
spoločne stráviť prelom starého
a nového roka. Príchod nového
roka sa taktiež oslávil pestrým
ohňostrojom, ktorý bol pripravený a obdivovať ho mohli ľudia zo širšieho okolia, nakoľko
počasie prialo a novoročná noc
bola jasná, i keď mrazivá
Celé podujatie by sa samozrejme nezaobišlo bez štedrých
sponzorských príspevkov, predovšetkým podnikateľov, živnostníkov, organizácií i jednotlivcov z našej obce. Poďakovanie patrí obci Stankovany a jeho zamestnancom, starostovi obce, obecným poslancom,
kontrolórke obce, zložkám
DHZ Stankovany, MO MS
Stankovany, FK Sokol Stankovany, FSk Podšíp, MSČK
Stankovany, taktiež prispe-

Aký býval Silvester v minulosti?
V našej spoločnosti sa vyvíja úplne všetko. Tieto zmeny
neobchádzajú ani ľudové tradície, ktoré sa pretransformujú do súčasnej podoby. Ako je
to so Silvestrom a Novým rokom?
Poslednému dňu v roku sa
v minulosti nepripisoval veľký
význam. Silvester sa spájal predovšetkým s konaním rôznych
zábav napríklad v krčme, spoločenských stretnutí ľudí, vzájomných návštevách rodín a
príbuzných, vinšovaním či konaním hluku. A práve tu nachádzame veľkú podobnosť s
činnosťami, ktoré sa vykonávajú aj v súčasnosti.
Robenie hluku v minulosti však neznamenalo púšťanie
pyrotechniky, ale najmä kričanie, húkanie, trúbenie, plieska-

nie bičom, búchanie, zvonenie
či spev. Všetky tieto činnosti sa
vykonávali ako ochrana pred
zlými silami, nakoľko Silvester
ako posledný deň v roku znamenal významné prechodové
obdobie do nového roka. Ako
už však bolo uvedené, prejavy v
spoločnosti sa menia a vyvíjajú a obmena vykonávania hluku sa v súčasnosti prejavuje najmä v púšťaní petárd či svetlíc.
Tento ochranný význam konania hluku sa však úplne vytratil a nahradil ho predovšetkým
zábavný charakter.
Prvý deň nového roka sa v
súčasnosti spája s návštevou
rodín či slávnostných stretnutí príbuzných. Inak tomu nebolo ani v minulosti. Kedysi
však boli ľudia veľmi poverčiví a preto dbali nato, aby ich
prvá návšteva v Novom roku

li: Urbár Stankovany, Potraviny Karas, Pohostinstvo Kobra,
Hostinec pod Šípom, Korbáčiky Daniela, spoločnosť Rehau, Martin Tomáň a Dalibor
Králik.
V mene organizátorov ďakujeme všetkým sponzorom,
všetkým ľuďom, ktorí priloži-

li ruku k dielu a pomohli počas
podujatia, ďakujeme za hojnú
účasť a už teraz sa tešíme na
spoločný Silvester 2019, ktorý
bude snáď o niečo lepší a pestrejší.
Miroslava Polohová
Ivanová
predsedníčka komisie

nebola žena, ktorá vraj mohla priniesť nešťastie a neduhy
na domácnosť a hospodárstvo.
Z toho dôvodu sa praktizovali obchôdzky koledníkov a vinšovníkov, najmä detí, ktorí prišli do domu gazdu a gazdinej
zapriať šťastia, zdravia, úrody a požehnania. Za ich vinše boli detskí koledníci obdarovaní sladkou odmenou v podobe koláčov alebo iného pohostenia. Známou novoročnou
piesňou aj v našej obci bola:
Noví rok nám zasäprišieu, a
ten starí ušodišieu.
Radujme sä, veselmesä, v
tomto novom roku, novom roku.
Tak ako naši predkovia, tak
i my dnes dbáme na tzv. veštby „ako na Nový rok, tak po celý rok“. Preto sa kedysi i dnes
nejedlo mäso zvierat spod peria alebo mäso zajaca, aby rodine neuletelo či neutieklo šťas-

tie. Konzumovala sa napríklad
bravčovina či strukoviny ako
znak prosperity a bohatstva a
v značnej miere si ľudia vinšovali všetko dobré nového roka.
Takéto návštevy rodín mali zabezpečiť súdržnosť rodiny, úžitok domácností a zdravie všetkých členov.
I keď sa mnohé obyčaje z našej spoločnosti vytrácajú, niektoré ostávajú a prispôsobujú sa
súčasnému životnému štýlu.
Často si možno ani neuvedomuje prečo vykonávame, varíme, hovoríme toto či toto a
akú to má súvislosť so staršími variantmi. Pravdou ostáva,
že aj takýmito formami sa obyčaje našich predkov prenechávajú ďalším generáciám.
Miroslava Polohová
Ivanová
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Obecný ples má za sebou šťastných sedem ročníkov
V našej obci sa 9.februára konal konal v poradí už
siedmy Obecný ples. Ten
sa opäť uskutočnil pod záštitou starostu obce JUDr.
Vladimíra Urbana.

Už pri príchode naladila na
ľudovú nôtu Folklórna skupina Podšíp s p. Jozefom Pečkom
Po privítaní hostí a príhovore
starostu obce sa začala skutoč-

ná zábava vo vyzdobenom kultúrnom dome s výzdobou ladenou v obecných farbách a to žltej, zelenej a bielej. Pred polnocou sa žrebovala hodnotná
tombola so 61 cenami od štedrých sponzorov a organizátorov plesu.
Po nej hostia nabrali energiu do ďaľšej zábavy a tanca z
vynikajúcej kapustnice, o ktorú, ako o celé stravovanie hos-

tí plesu, sa postarala cateringová firma p. Tomíčkovej z Nižnej. Plesajúcim bola k dispozícií aj „ Búdka, odfoť ma“, s ktorou si všetci užili kopec smiechu a zábavy. Na plese za zabávali nielen obyvatelia našej obce, ale mnoho staronových tvárí
z iných miest a obcí.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí zábavu rozbehli naplno už od začiatku plesu a po-

kračovali v tempe až do skorého rána. Samozrejme ďakujeme
aj početným sponzorom plesu,
s ktorými si spoluprácu veľmi
vážime. Všetci tak prispeli tak
k úspechu celého plesu.
Pri raňajšom lúčení sa všetci zhodli na tom, že o rok
8.februára 2020 sa znova zídu
na ďaľšom - 8. Obecnom plese
v Stankovanoch.
Slávka Belková

