1. číslo

IV. ročník
XIII.
ročník
december
2010
marec 2020

Stankovské zvesti
Obecné noviny pre Stankovany a Rojkov www.stankovany.sk/zvesti

Výstavba kanalizácie pokračuje
V našej obci sa pokračuje vo
výstavbe kanalizácie. Realizuje
sa vetva AG v celkovej dĺžke
320 m, na ktorý obec prispieva Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., celkom
17-timi tisíckami eur. Hlavný rozvádzací rad kanalizácie,
teda zemné práce by mali byť
hotové do konca mája, no pre
tieto obmedzenia súvisiace

s koronavírusom sa dokončenie
asi oddiali. V uplynulom roku
v mesiaci november a december sa realizoval pretlak popod
železničnú trať, kde sa práce
vzhľadom na zvýšené nároky
od ŹSR neúmerne predražili,
a to najmä z toho dôvodu, že
kanalizačné potrubie popod
železničnú trať museli uložiť
do gumokovovej chráničky,
ktorú vodári museli doviezť
z Nemecka. V tejto je ďalšia
oceľová chránička a až potom
samotné kanalizačné potrubie,
čiže uloženie potrubia, ktoré
križuje železničnú trať by bez
problémov malo vydržať aj
dynamické účinky železničnej
dopravy. Pretlakom sa vlastne
otvorila cesta na odkanalizovanie tej časti obce, ktorá leží za
železničnou traťou. Prvá etapa odkanalizovania tejto časti

obce sa začala práve tým, že sa
realizujú práce na vetve AG.
V budúcnosti predpokladáme,
že sa bude pokračovať v súčinnosti s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s., ale aj
sami by sme chceli podať žiadosť na enviromentálny fond
a získať viac prostriedkov na
realizáciu kanalizácie.
text: Vladimír Urban

Najaktuálnejšou témou súčasnosti je koronavírus.
Ako sa pred ním chrániť, ako sa prejavuje
a ako sa správať v karanténe?
Viac na strane 6.
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Editoriál
Ubehlo niekoľko dní odkedy
Slovensko zaznamenalo prvý
prípad nákazy koronavírusom.
Táto nepríjemná situácia sa
dotkla každého z nás. Deti
vynechali školu, mnohí dospelí
možno prídu o prácu, niektorí
z nás sa dokonca môžu dostať
aj do existenčných problémov.
Skúsme v tejto situácii
prejaviť
čo
najviac
spolupatričnosti.
Myslime
najmä na tých starších, ktorí

sú najviac ohrození. Pomôžme
im s nákupom, spýtajme sa,
či niečo nepotrebujú. Buďme
empatickí
a
ohľaduplní.
Nosme ochranné prostriedky,
správajme sa zodpovedne a
túto krízu určite spoločnými
silami zvládneme.

ššéfredaktorka
Mgr. Stanislava Lucká

S úsmevom to ide lahšie...
Policajt sa pýta ženy:
"Ako to, že vylúpenie bytu
nahlasujete tak neskoro? Čo
vám nebol nápadný ten hrozný
neporiadok v izbách?"
"Najprv ani nie. Myslela som
si, že sa len manžel vrátil pre
kravatu."

Policajt vyzve slečnu do tanca
a na jej prekvapený výraz tváre
reaguje:
"Aj vy si myslíte, že policajti sú
hlúpi?"
"To by som si nedovolila, ale
viete, na hymnu som ešte nikdy netancovala."

"Tvojou jedinou chybou,"
rozčuluje sa žena na muža, "že
vždy súhlasíš s hlupákmi."
"Máš pravdu drahá," povie
skromne muž.

Na vojne príde veliteľ pre svojich vojakov a pýta sa ich:
"Vie tu niekto hrať na heligón?"
Prihlásia sa štyria. A veliteľ
hneď na to:
"Výborne, nafúkate člny."

Viete ako zabavíte blondýnu
na celý deň?
Z obidvoch strán napíšete na
papier OTOČ.
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Stankovany konaného
dňa 5. marca 2020
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany sa
uskutočnilo 5. marca a viedol ho
starosta obce JUDr. Vladimír
Urban. Obecné zastupiteľstvo
sa zišlo v počte 8 poslancov
z celkového počtu 9 poslancov.
Starosta ospravedlnil poslanca
Jána Lacka z dôvodu práceneschopnosti. Ďalej starosta obce
konštatoval, že poslanec OZ
Ing. Radovan Chorvát sa vzdal
funkcie poslanca.
Starosta obce JUDr. Vladimír Urban oboznámil obecné
zastupiteľstvo s obsahom listu
poslanca OZ Ing. Radovana
Chorváta zo dňa 21.12.2019,
v ktorom sa vzdáva mandátu
poslanca OZ. Nastupujúcim
náhradníkom sa stal Vladimír
Lacko, bytom 034 92 Stankovany 243, ktorý funkciu poslanca obecného zastupiteľstva
v Stankovanoch prijal. Následne zložil sľub.
Starosta obce ďalej informoval o zámere kúpy pozemku
parc. č. C-KN 284/7, C-KN
284/76, C-KN 284/11 a C-KN
284/94 od Zuzany Kissovej,
rod. Kissovej, trvale bytom

Rožňavská ul. č. 1406/1, Bratislava pre účely výstavby IBV.
OZ obce Stankovany schválilo zámer na odkúpenie troch
spoluvlastníckych podielov za
cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Slovenský pozemkový fond
poslal na obec návrh Dohody
o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Spoluvlastnícke podiely je potrebné
odkúpiť kvôli vysporiadaniu a
rozšíreniu plochy určenej pre
individuálnu bytovú výstavbu
v lokalite Lesová – Podjasenie
pred obcou Stankovany.
OZ obce Stankovany zámer
na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku schválilo a obecnému úradu odporučilo zabezpečiť uzatvorenie
kúpnej zmluvy do 31. decembra 2022.
Starosta obce informoval o zámere kúpy pozemku
od SPF a to parc. č. C-KN
319/4 a C-KN 319/5 Uvedené spoluvlastnícke podiely je
potrebné odkúpiť kvôli vysporiadaniu a rozšíreniu plochy
určenej pre výstavbu parkoviska pri miestnom cintoríne
v obci Stankovany. Starosta
obce tiež informoval o podaní
žiadosti na bezodplatný prevod pozemku parc. č. E-KN

4205/1 na Okresný úrad Žilina, odbor majetkovoprávny vo
veci vysporiadania a rozšírenia
plochy určenej pre výstavbu parkoviska pri miestnom
cintoríne v obci Stankovany.
Ďalšie pozemky, a to parc. č.
C-KN 319/4 a C-KN 319/5
od Antona Zrníka, Karpatská
3107/6, Žilina, pozemky parc.
č. E-KN 319/2 od Jozefa Domského, Papiernícka 1788/12,
Ružomberok a
pozemky
od SPF a to parc. č. C-KN
319/4 a C-KN 319/5 od Petra Zrníka, Levočská 1, Košice,
je potrebné odkúpiť kvôli vysporiadaniu a rozšíreniu plochy
určenej pre výstavbu verejného
parkoviska pri cintoríne v obci
Stankovany. OZ Stankovany
zámer odkúpenia pozemkov
schválilo.
Starosta obce ďalej informoval o žiadosti na odpredaj
pozemku parc. č. E-KN 379
pre Mgr. Miroslava Turčinu,
Bystrická cesta 190/6, Ružomberok. Následne odovzdal
slovo prítomnému Mgr. Turčinovi, ktorý poslancom objasnil
dôvody, pre ktoré má záujem
o odkúpenie pozemku. OZ
obce Stankovany
schválilo
zámer predaja nehnuteľností
vo vlastníctve obce Stankovany
- pozemku C-KN parcela č.

379 o výmere 23 m2 v katastrálnom území Stankovany formou priameho predaja
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného
predpisu – znaleckého posudku. Mgr. Miroslav Turčina si
zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku a oddeľovacieho
geometrického plánu na vlastné náklady.
Starosta obce informoval
o záujme Romany Krúpovej,
Stankovany 325 o odkúpenie
pozemku registra E-KN parcela č. 592 o výmere 1239 m2
v katastrálnom území Stankovany. OZ obce Stankovany
neschválilo zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
Stankovany. OZ obce Stankovany odporučilo Romane Krúpovej, keďže zmenila názor
a nežiada už o odpredaj pozemkov tak ako je to uvedené hore,
dať si spracovať Geometrický
plán na oddelenie pozemkov,
ktoré má skutočne v záujme
odkúpiť od obce a podať novú
žiadosť.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stránke obce alebo
priamo na obecnom úrade
v Stankovanoch.
spracovala: SL

Vyhodnotenie vianočnej súťaže

K

omisia mládeže, kultúry, vzdelávania a športu
koncom minulého roka vyhlásila súťaž najkrajšiu vianočnú
výzdobu v obci. Počas tohtoročných vianočných sviatkov
si členovia komisie obzreli
všetky domy, aby zahlasovali
za tie najkrajšie.
V januári sa komisia stretla,
vyhodnotila vyhlásenú súťaž a
rozhodla nasledovne.
Prvé miesto patrilo výzdo-

be domu pán Miroslava Gašpera zo Stankovian. Druhé
miesto získala výzdoba pána
Antona Trasoňa z Rojkova a
tretie miesto si odniesol pán

Miroslav Bražina zo Stankovian.
Výhercom srdečne gratulujeme k výhre darčekových
poukážok v hodnote 30, 20 a

10 Eur, ktoré môžu uplatniť v
obchodoch Pemika a Potraviny
Karas v Stankovanoch. Krásne
vyzdobené domy a dvory však
mali mnohí občania z našej
obce a komisia ocenila snahu a
úsilie všetkých. Už teraz sa tešíme na skrášlenie vašich dvorov, predzáhradiek či terás v
letnom období. Vyhodnotenie
letnej súťaže prebehne v priebehu septembra.
text: Kultúrna komisia
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Zmena úradných hodín
Na základe núdzového stavu, ktorý bol vládou SR vyhlásený od
16. marca 2020, od 6:00 hod, v boji proti šíreniu koronavírusu
COVID 19, vydal obecný úrad v Stankovanoch nasledujúci pokyn:
Obecný úrad v obci Stankovany bude od 16. marca 2020 pre verejnosť uzavretý až do odvolania núdzového stavu. Občania môžu
konzultovať s pracovníkmi úradu svoje záležitosti telefonicky a to
nasledovne:
Pondelok
8:00 - 11:00 h
Utorok
8:00 - 11:00 h
Streda
8:00 - 11:00 h
Štvrtok
8:00 - 11:00 h
Piatok
8:00 - 11:00 h
Zároveň žiadame občanov, aby pre komunikáciu s úradom využívali elektronické podania, najmä e-mailovú poštu, alebo telefonický styk v uvedených úradných hodinách. Obecný úrad bude
dočasne do odvolania akceptovať aj podania prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu,
tieto však musia byť čo nasjklôr doplnené aj v papierovej forme,
alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy emailových podaní je potrebné naskenovať.

Možnosti stravovania
Reštaurácia Pod lipami Ľubochňa ponúka donáškovú službu na
pizzu a teplé jedlá podľa dennej ponuky, je možný aj osobný odber cez výdajné okienko. Pre seniorov je pripravená zvýhodnená
cena. Bližšie informácie získate na tel. číslach: 0905 559 856 a
0905 397 427.

Obec Stankovany oznamuje občanom dôchodcom, ktorí pre uzavretie školskej jedálne nemôžu odoberať stravu, že si túto môžu
v prípade záujmu objednať v Moteli Gombáš na tel. č. 0908 854
133. V prípade väčšieho záujmu je nový nájomca uvedeného
stravovacieho zariadenia ochotný stravu doviezť do Stankovian
a vydávať ju na určenom mieste. Prípadný záujem o dovoz stravy
môžu občania nahlasovať telefonicky aj na obecnom úrade.

Zmena otváracích hodín

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby a nema zriaPotraviny Karas
denú ani e-mailovú schránku, svoje podanie môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu. Svoje
podania môžu občania vložiť aj do schránky, ktorá bude umiest- Potraviny Karas oznamujú
nená na poschodí obecného úradu.
zmenu otváracích hodín, a to až
do odvolania nasledovne: pondelok až piatok od 07:00 hod.
do 15:00 hod., sobota od 07:00
Voľný pohyb psov je zakázaný
hod. do 13:00 hod., nedeľa zatvorené.
Obec Stankovany, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov a návštevníkov obce na voľný pohyb psov v našej
obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území
obce Stankovany a miestnej časti Rojkov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný
pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie
obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, resp. spôsoboval škodu
Ambulancia MUDr.
na majetku.
Imreovej oznamuje
Preto vyzývame majiteľov a držiteľov psov o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch.
Zdravotné stredisko Ľubochňa, ambulancia MUDr. Heleny
Imreovej, oznamuje občanom,
že od pondelka 09.03.2020 ruší
všetky preventívne prehliadky
až do odvolania.

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Lucia Polohová (29.8.)
Jakub Dauda (18.2.)

Sobáše:

Anton Tatár a
Dana Hajnal (1.2.)

Úmrtia:

Ladislav Škuta (82 rokov)
18.12.
Karol Hadač (52 rokov)
8.1.
Jozef Letko (59 rokov)
3.2.
Anna Zrníková (87 rokov)
7.2.
Eva Gazdíková (51 rokov)
9.2.
Viliam Čieško (52 rokov)
18.2.
Karol Lacko (83 rokov)
6.3.
Agneša Brveníková (86 rokov)
7.3.

Zvesti 5
Zvesti

Voľby do NR SR 2020

P

osledný februárový deň
sa na Slovensku konali
voľby do NR SR. Počas tohto
dňa neboli zaznamenané žiadne incidenty a voľby prebehli v pokoji.
V parlamentných voľbách
2020 získala v obci Stankovany
najviac hlasov strana OĽANO.
číslo

Na druhom mieste sa umiestnila strana SMER-SD, za ňou
nasledovala strana Kotlebovci
– Ľudová strana Naše Slovensko. Účasť v obci bola 68,05
percent. Ako skončili jednotlivé strany v našej obci si môžete
pozrieť v priloženej tabuľke.

meno

1.

Slovesnká ľudová strana Andreja Hlinku

2.

Dobrá voľba

3.

počet
hlasov
5

číslo

počet
hlasov
1

meno

14.

99% - OBČIANSKY HLAS

11

15.

Kresťansko demokratické hnutie

54

SLOBODA a SOLIDARITA

15

16.

SLOVENSKÁ LIGA

0

4.

SME RODINA - Boris Kollár

67

17.

VLASŤ

22

5.

Slovenské hnutie obrody

1

18.

MOST - HÍD

1

6.

Za ľudí

27

19.

SMER - sociálna demokracia

7.

MÁME TOHO DOSŤ!

4

20.

SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby

0

9.

Slovesnká národná strana

21

21.

1

10.

Demokratická strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KU), Zmena z dola
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2

23.

HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca Slovenského národa

28

24.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

0

25.

SOCIALISTI.sk

11.
12.
13.

147

22.

135

0
0
104
1

zdroj: ŠÚ SR

Na slovíčko so starostom ...
Ako vyzeral
v obci?

Z

uplynulý

rok

podujatí v roku 2019 sme
organizovali jarnú brigádu
v obecnom parku v apríli 2019,
kde sme vyčistili jazierko a spojazdnili čerpadlo. Ďalej v máji
sme organizovali Deň matiek,
v júli Stankovský kotlík, ktorý
bol spojený s Medzinárodným dňom detí. V októbri to
bol zase Mesiac úcty k starším,
v decembri Mikuláš a zájazd na
Vianočné trhy do Brna.
Podali sme projekty na Kanalizáciu, malotraktor s frézou
a kefou na zametanie ulíc, tieto
projekty sú v realizácii. Úspešní
sme boli v získaní prostriedkov na multifunkčné ihrisko

a finančných prostriedkov na
opravu verejného osvetlenia.
Mondy SCP nám poskytli
príspevok na niekoľko prvkov
detského ihriska, ktoré sme
inštalovali v miestnom parku.
Tohto roku sme získali aj 30
tisíc eur na opravu hasičskej
zbrojnice v Rojkove.
V minulom roku sa ešte realizovalo WIFI pre teba, kamerový systém, dostali sme
kompostéry a rekonštruovali
sme toalety na obecnom úrade,
opravili kanalizáciu a tiež treba
spomenúť, že sme opravili
most na Babylon.
Opravili sme všetky výtlky
na asfaltových cestách, vymenili dva prelomené panely na
panelovej ceste v Rojkove a

zregulovali sme potok, aby túto
cestu nepodmýval. V Rojkove
sme ešte vyasfaltovali miestnu
komunikáciu, ktorá bola doposiaľ nespevnená a z frézovaného asfaltu sme urobili záchytné
parkovisko pri starej škole.
Ďalej sme opravili dlažbu na
vstupe do cintorína a zrekonštruovali oporný múrik oproti domu smútku, lebo hrozilo
jeho zrútenie. Na cintoríne sme
ešte natreli plot a bránu, vyčistili priestor pri kríži najmä od
machu, ktorým nám obrastal
travertínový múrik a na bielo
sme natreli kameň, v ktorom je
osadený kríž.
Podarilo sa nám uzavrieť
všetky zmluvy na kúpu pozemkov pod individuálnu bytovú

výstavbu oproti píle, potvrdenie
poslednej, ktorú sme uzavreli
so Slovenským pozemkovým
fondom ešte stále očakávame,
hoc zmluvu sme my podpísali
už v polovici februára.
Na náklady obce sme osvetlili prechody pre chodcov v časti
Rojkov, hoci cesta nepatrí obci
a túto povinnosť by si mala
splniť Slovenská správa ciest
IVSC Žilina, ktorá je správcom
cesty I. triedy číslo 18.
V časti Rojkov sme ešte na
niektorých cestných komunikáciách osadili dopravné zrkadlá, kvôli zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
text: SZ
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Koronavírus zasiahol život každého z nás

N

ajaktuálnejšou témou
je v súčasnosti na celom
svete koronavírus. Zasiahol
život každého jedného z nás.
Rýchlosť šírenia ochorenia
závisí od osobnej zodpovednosti každého občana v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení.
Ako sa ochorenie prejavuje?
Ochorenie sa prejavuje najmä
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade
komplikácií môže skončiť až
úmrtím. Inkubačný čas je 2 až
14 dní.
Ako sa chrániť?
Prevenciou voči vírusovému
ochoreniu je najmä dôsledné
umývanie rúk mydlom a časté vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré
bežne používate, dezinfikujte
častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.
Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý

člen rodiny má mať svoj vlastný
uterák. Rovnako vlastný tanier,
poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý
prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Vyvarujte sa
blízkych kontaktov s ľuďmi,
ktorí sú chorí. Udržujte si od
nich odstup minimálne 2 metre. Pri kýchaní a kašli si zakryte
ústa jednorazovou papierovou
vreckovkou, ktorú po použití okamžite odhodíte do koša,
alebo lakťovou jamkou. Nekýchajte a nekašlite do dlane. Používajte ochranné rúška.
Koho koronavírus najviac
ohrozuje?
Vysoké riziko majú starší dospelí, ľudia s oslabenou
imunitou alebo pacienti s
chronickými chorobami, so
srdcovo-cievnym, neurologickým, pľúcnym ochorením alebo rakovinou.
Čo robiť, ak ste sa vrátili zo

zahraničia?
Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí v súčasnosti dodržať
14-dňovú povinnú karanténu.
V prípade nerešpektovania
tohto nariadenia, hrozia sankcie. Sledujte svoj zdravotný
stav. Ak sa u vás objaví aspoň
jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď
kontaktujte telefonicky svojho
ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a dohodnite sa
na odbere biologického materiálu. Obmedzte kontakty
s inými osobami, nenavštevujte
kultúrne, spoločenské, športové
alebo iné hromadné podujatia,
neprijímajte a nechoďte na návštevy a necestujte.
Ako sa lieči ochorenie spôsobené
koronavírusom?
Liečba je symptomatická ako
pri chrípke (podávanie liekov
na zníženie telesnej teploty,
proti kašľu, bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest). Ide
o vírusové ochorenie, preto sa
nelieči antibiotikami. Ak ste
chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí
ďalší postup liečby, doma na
lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
Čo robiť a nerobiť v domácej
izolácii?
Občan sa zdržiava prioritne
doma. Nechodí do práce. Vy-

hýba sa kontaktu s ľudmi. Nákupy si skúste zorganizovať s
pomocou priateľov, rodiny či
blízkych a poprosiť ich, aby
vám ich nechali pred dverami
alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite
službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné,
choďte do obchodu v čase keď
tam nie je veľa ľudí a zoznam
vecí si pripravte dopredu,
aby ste pri nákupe strávili čo
najmenej času.
Ako mám postupovať, ak som
chronický pacient a potrebujem
si dať predpísať lieky, ktoré pravidelne užívam? Ako si predpísané lieky vyberiem?
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)
vyzýva občanov, aby v tomto
období kvôli receptom obmedzili návštevy lekárov a prioritne využívali službu erecept,
teda zatelefonovali do ambulancie a požiadali o vystavenie
elektronického receptu. Týka
sa to chronických pacientov,
ktorí pravidelne navštevujúci
verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes,
astma a pod.) Po predpísaní
liekov odporúčame telefonicky
kontaktovať vášho lekárnika a
informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov.
Lieky predpísané na erecept
vie vyzdvihnúť aj váš príbuzný.

Dôležité telefónne čísla:
Úrad verejného zdravotníctva SR

0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

0905 342 812, 0905 342 818

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

043/401 29 27, 0902 740 766, 0911 514 878

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lipt. Mikuláši

0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Martinková

044 439 14 08

Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Kuchyňová

044 439 12 09

Infolinka

0800 221 234

Lekáreň Dr. Max Ľubochňa / Lekáreň Diana Ľubochňa

001 961 057 / 044 430 62 11
spracovala: SL
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Bursovníci priniesli fašiangovú náladu

Pár slov pre
planétu

A

j tento rok sa v našej dedine uskutočnil fašiangový sprievod – Bursa.
Fašiangovníci sa stretli ráno
pred Obecným úradom a následne sa sprievod prešiel cez
celú obec. Domácich obyvateľov obce potešili hudbou,
spevom a tancom.
Po ukončení sprievodu bolo
pre všetkých zúčastenených
pripravené pohostenie na
obecnom úrade.
Bursu tento rok organizovali
hasiči z DHZ Stankovany.
text: SZ

Koledníci z Dobrej noviny nás potešili aj tento rok

P

o niekoľkých rokoch sme
v našej farnosti oživili
Dobrú Novinu – kolednícku
akciu detí.
Bolo to práve v jubilejnom
25.ročníku s témou Buďme
požehnaní(m), kedy Dobrá
Novina predstavuje dlhoročnú
spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza
na severe Kene. Dobrá novina pomáha prostredníctvom
pracovníkov Caritas Lodwar
v rámci programov vzdelávania
dospelých, starostlivosti o vodné zdroje, podpory detí s fyzickým postihnutím či sociálnej podpory starých a chorých
v Lodware a tak zlepšujú život

nielen jednotlivcov, ale aj rodín
a celých komunít.
Do tohtoročného koledovania sa v našej farnosti zapojilo približne 60 koledníkov.
Naši najmladší koledníci spolu

s birmovancami a miništrantmi svojimi koledami a vinšami
ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiša v rodinách našej
farnosti v Stankovanoch, Rojkove i v Kraľovanoch.
Veľká vďaka patrí nielen koledníkom, ktorí obetovali svoj
čas a ochotu na koledovanie,
ale aj ich rodinám za pomoc,
ako aj štedrým darcom, ktorí
otvorili koledníkom svoje srdcia i dvere svojich príbytkov
a tak všetci dokázali, že úsilím
o spoločné dobro môže človek
prežiť naplnený život a prinášať požehnanie do života iných
ľudí.
text: Katarína Glembová

Milí čitatelia, prinášame vám
krátky stĺpček, ktorý bude uverejňovaný pravidelne o tom,
ako aj vy môžete znížiť množstvo svojho vyprodukovaného
odpadu. Enormný nárast odpadu je globálny problém, pred
ktorým nemožno zatvárať oči.
Treba ho riešiť, každý môže
pomôcť malými krokmi, no začať musíme každý od seba.
Látkové odličovacie tampóny
Téma blízka najmä ženám.
Určite poznáte tento „problém“. Veľké množstvo tampónov, ktoré spotrebujeme pri
každodennom umývaní pleti či
odlíčení makeupu. Skvelou náhradou za jednorazové kozmetické tampóny sú látkové. Na
trhu nájdeme rôzne veľkosti,
tvary, materiály. Po použití ich
jednoducho operieme v práčke,
vysušíme a môžeme opätovne
používať. Zručnejšie osoby si
ich môžu dokonca vyrobiť šitím, štrikovaním či háčkovaním
aj sami. Napríklad z kúskov
bavlnenej látky či vlny, ktoré
nájdeme snáď v každej domácnosti. Obzrieť sa môžete aj v
galantériách alebo obchodoch
s textíliami a zakúpiť tam tzv.
zvyškové látky. Kvalitné výrobky látkových tampónov nájdete
napríklad na: prijemneveci.sk
alebo sashe.sk
Skvelý tip na darček pre ženy,
čo myslíte?
text: Miroslava PolohováIvanová
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Zápis do prvého ročníka ZŠ

Z

asadnúť do školských
lavíc je pre deti MŠ veľká zmena. Naša škola, hoci je
malá, pripravuje škôlkarov už
teraz.
Pravidelne sa stretávame, robíme pre ne aktivity, vedieme
krúžky. Aby Vaše deti zvládli
tento dôležitý medzník v ich
živote odporúčame Vám našu
školu – ZŠ s MŠ Stankovany,
kde vládne priateľská, rodinná atmosféra, otvorenosť vo
vzťahu k žiakom i ich rodičom,

veľká trpezlivosť s prvákmi
a máme individuálny prístup
ku každému žiakovi, ale zároveň kladieme dôraz na kvalitné
moderné vzdelávanie. Interaktívne tabule, počítače, zážitkové vzdelávanie, exkurzie, výlety
sú neoddeliteľnou súčasťou
našich vyučovacích predmetov.
Zápis sa uskutoční 1. apríla
2020.
Pri zápise zákonný zástupca
dieťaťa povinne predloží občiansky preukaz zákonného
zástupcu, rodný list dieťaťa,
rozhodnutie súdu, ak je dieťa
zverené do starostlivosti jedného zákonného zástupcu, podľa
potreby doklad o zdravotnom
stave dieťaťa.
Sme štátna základná škola s
regionálnym a environmentál-

nym zameraním.
Kladieme
dôraz na kvalitné a moderné
vzdelávanie, ktoré pripraví deti
na budúce výzvy v rámci ich
ďalšieho štúdia, ale aj neskoršieho profesijného života. Aby
sme to dosiahli, ponúkame žiakom a ich rodičom:
Priateľskú atmosféru
Kladieme dôraz na otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom,
ich rodičom, ale i širšej verejnosti. Tento prístup prenášame
do aktivít školy pre verejnosť
a rodičov, do formy
a obsahu vzdelávania,
ale aj do individuálneho prístupu k žiakom.
Je to možné aj vďaka
nižšiemu počtu žiakov
v triedach.
Dôraz na správne vedomosti
Znalosť
cudzích
jazykov otvára našim
deťom nové možnosti a dvere do celého
sveta. Aj preto vyučujeme už od 1. ročníka deti v anglickom
jazyku – pomocou
metódy CLIL. Venujeme sa
čitateľskej i finančnej gramotnosti a v predmete Spoločenská výchova kladieme dôraz
na slušné správanie, prevenciu
sociálno-patologických javov
a budujeme priateľské vzťahy
medzi deťmi.
Digitálne vzdelávanie
Moderné technológie a digitálne učivo v našej škole neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých predmetov. Naším cieľom
je žiakom priniesť nielen moderné a zážitkové vzdelávanie,
ale najmä naučiť ich využívať
moderné technológie nielen na
zábavu a hry, ale aj na samovzdelávanie. V škole máme triedy
s interaktívnou tabuľou a samozrejme počítače.

Aktívne využívanie voľného
času
Bohaté umelecké, poznávacie a športové aktivity absolvujú naši žiaci v ŠKOLSKOM
KLUBE DETÍ a v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania. Krúžky - Šikovné ručičky, Športovo-pohybové hry,
Anglický, Počítačový, EKO krúžok, Literárno-dramatický –
sú zárukou toho, že žiaci zmysluplne využívajú voľný čas, že
sa učia, športujú i zabávajú.
Skĺbenie tradícií s globálnym
svetom
Vytvoriť si pozitívny vzťah
k rodisku, tradíciám sa snažíme
rôznymi aktivitami, ale aj predmetom Regionálne dejiny, kde
sa žiaci učia o histórii svojej

obce, o jej zvykoch. Počas celého roka organizujeme aktivity – Veľkonočný jarmok, Súťaž
o najkrajšiu kraslicu, Vianočný
jarmok s predajom medovníkov, vianočných dekorácií, ktoré vyrábajú samotní žiaci.
Zdravé návyky
Našich žiakov vedieme k pozitívneho vzťahu k životnému
prostrediu a zdravému životnému štýlu. Darí sa nám to aj
vďaka zapojeniu našej školy
do rôznych environmentálnych projektov, ale aj do projektov Školské ovocie, Školské mlieko, Hovorme o jedle.
Pravidelne organizujeme Dni
zdravej výživy, športové súťaže,
vychádzky do prírody.
text: ZŠ s MŠ Stankovany

Prečo sa takto správame?

Na fotografii je záhrada našej
obyvateľky Edity Strakovej. Už
dlhšie má problém s tým, že jej
naši spoluobčania hádžu do záhrady prázdne fľaše. Drahí spo-

luobčania! Kôš na sklo je len pár
metrov ďalej. Prejdite sa, urobíte
niečo aj pre svoje telo.

text: SZ
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Ako fungovala v našej obci kompa?

K

ompy boli v minulosti
dopravným prostriedkom na prekonanie vodného
toku, keď ešte neboli mosty
a lavice. Vtedy neboli mosty,
dnes nie sú kompy.
Skôr narodení si iste pamätajú na časy, keď aj v našej
dedine premávala kompa. Stála, resp. plavila sa, na hornom
konci obce oproti osade Strakov. Roky slúžila obyvateľom
Stankovian a Rojkova, keď potrebovali prejsť na druhú stranu Váhu, väčšinou na pole na
Sihoti, na Hrade, v Hlienoch,
alebo za inými povinnosťami. Na kompe sa prevážali aj
gazdovia s povozom. Za prevoz
sa platilo, za povoz korunu a za
osobu 50 halierov. Na kompe
prevážali aj ovce pred strihaním. Bača ich zahnal na kompu a keď boli ďalej od brehu,
postrkal ich do vody. Barance
a ovečky s mékaním plávali po
hladine Váhu a keď sa tento
kúpeľ opakoval dva-tri krát,
boli ovečky pekné biele. Na
kompe sa prevážali aj partizáni
z Korbeľky, kde mali obranné
postavenie. Na konci 2. sv. vojny Nemci preťali lano a kompu
pustili dolu Váhom.
Začiatkom zimy sa musela
kompa spolu s člnmi vytiahnuť
na breh a na jar znovu spustiť
na vodu. Na takúto náročnú
robotu sa v obci vyhlásila brigá-

da za účasti niekoľko desiatok
chlapov a mládencov. Kompa
cez zimu odpočívala na lúke,
kde je dnes píla. V roku 1970
bola kompa zrušená. Dnes by
to bola mimoriadna turistická
atrakcia. Slabou útechou je, že
sa zachovala na niekoľkých fotografiách. Ako vyzerala v skutočnosti?
Kompa bola vlastne drevená
plošina, niečo ako plť z dosák,
položená dlhšou stranou kolmo na dva plechové člny – pontóny. V minulosti boli namiesto
plechových člnov hajovce.
Základ plošiny tvoril priehradový obdĺžnikový rám
z hranolov, na ktorom bola
nabitá forš-tová podlaha. Rám
mal šírku 4-5 a dĺžku 8-10 metrov. Rozmery uvádzam v rozmedzí z dôvodu, že ich presne
nepoznám a z fotografie sa nedajú zistiť. Na dlhších stranách
podlahy bolo kvôli bezpečnosti
zábradlie. Plechové člny boli
široké 1,5 metra, 60 cm hlboké a 10 metrov dlhé. Rozmery
člna sú taktiež približné. Každý
sa skladal z dvoch častí, v smere
toku spodnej a vrchnej. Spodná
mala rovné čelá, vrchná bola
s jedným rovným a druhé malo
šikminu, pod ktorú podtekala
voda. Člny boli položené na
vode v smere toku rieky. Kompu držalo oceľové lano priemeru 6 cm, ktoré bolo natiahnuté
ponad Váh. Na našej strane sa

zvyšné lano natáčalo na mohutný
navijak, potočením
ktorého sa lano
naplo, na strane
od Strakova bolo
pripevnené o zabetónovaný železný nosník. Navijak
bol v betónovom
základe a ostal ako
jediná pamiatka na
našu kompu. Na
kompe viedlo lano
medzi dvoma ležatými kladkami, pripevnenými na drevený hranol.
Stál kolmo na podlahe, v strede dlhšej vrchnej strany. Kompu riadil prievozník, kompár,
pomocou vesla, pripevneného
o podlahu dlhšej spodnej strany. Natočením, zapriečením,
vesla sa kompa dala do pohybu
a preplavila sa z jedného brehu na druhý. Kompa pristávala, presnejšie prirážala, užšou
stranou ku kompisku. Boli na
obidvoch brehoch. V podstate
to boli drevené rampy široké
ako šírka kompy, stojace na koloch vo vode. Sklopenou stranou kompiska sa vychádzalo na
breh na stankovskej strane, na
strane od Strakova bolo kopisko rovné a vychádzalo na cestu.
Strana kompiska vo vode bola
v tej istej výške ako podlaha
kompy.
Odkedy premávala kompa
v Stankovanoch, je ťažko zistiť. Môžem však potvrdiť, že
okolo roku 1850 sa na nej už
prevážalo, lebo v jednej knihe
som našiel fotografiu, ktorá to
dokazuje. Obyvateľom Stankovian a Rojkova teda kompa
slúžila minimálne 120 rokov.
Prvým zisteným prievozníkom, kompárom, bol v roku
1902 Matej Straka Holdoš.
Prevážal až do roku 1936, keď
kompárstvo prevzal jeho syn
Jozef Straka Holdoš, po ňom
Jozef Záveský, Júlia Straková
a Ján Tavel. Všetci boli z osa-

dy Strakov. Mali vzťah k vode,
bývali blízko a v prípade potreby zaraz poruke. Začiatkom
šesťdesiatych rokov minulého
storočia robil prievozníka na
kompe aj Ján Surový Dubovec. Mal už okolo sedemdesiat
rokov, ale stále bol súci chlap.
Ale hlavne, bol medzi ľuďmi
a mohol naplno uplatniť rozprávačský talent, ktorým bol
známy. Ďalších prievozníkov
sa nepodarilo vypátrať.
Na brehu bol postavený
domček (ja si pamätám murovaný), v ktorom trávili kompári
chvíle voľna. Do domčeka často večer prichádzali mládenci,
hrávali karty a rozprávali histor-ky o strašidlách, strigách,
svetlonosoch a vodníkoch. Ako
chlapci sme radi chodievali ku
kompe, a pozorovali prevoz
a pracovný ruch okolo. Bolo to
niečo úžasné, na dnešné moderné časy hádam na smiech,
ale vtedy to bol pre nás nesmierny zážitok. Myslím však,
že by si prevoz kompou pozreli
aj dnešné deti. A nielen deti.
V okolí Stankovian boli dolu
Váhom tieto kompy:
Prvá bola medzi Švošovom
a Gombášom (od roku 1948
Hubová) v mieste starej železničnej stanice. Toto miesto
sa doteraz menuje Kompiská.
Druhá bola tiež medzi Švošovom a Gom-bášom a stála
v mieste súčasnej lavice. Premávala do roku 1964. Tretia
bola v Ľubochni v mieste terajšieho mosta. Bola zrušená v roku 1894, kedy kompu
nahradil drevený most. Štvrtá
bola v Stankovanoch. Piata
v Krpeľanoch v miestach, kde
je dnes priehrada. A nakoniec
šiesta premávala medzi Kľačanmi a Vrútkami. Neviem, ako
to bolo v minulosti s kompou
v Strečne, ale v súčasnosti je v
okolí jediná v prevádzke.
text: Ján Dubovec
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Aký bol uplynulý rok šachistov zo Stankovian?

N

a oficiálnych stránkach
Slovenského šachového
zväzu úž tretiu šachovú sezónu nenájdeme zaregistrovaný
klub OŠK Stankovany-Rojkov.
Prečo? Opýtal som sa nato
teraz už bývalého predsedu
Obecného šachového klubu
Petra Gašpera.
„ 4. ligu Orava-Liptov hrajú
obce od Zákamenného, cez
Tvrdošín, Trstenú až po Liptovský Hrádok a Važec. Je to
finančne veľmi náročné. Nepodarilo sa mi zohnať v sezóne
2017/2018 dostatok prostriedkov na túto súťaž. Pokiaľ som
podnikal, financoval som podstatnú časť nákladov zo svojich
prostriedkov. Teraz už nepodnikám! Hľadal som cestu, ako
udržať šachy v našom regióne a
s bratom Jarom Gašperom sme
ju našli v Ľubochni. ŠK Ľubochňa hrá už tretí rok veľmi
úspešne 4. ligu!“ končí Peter.
Mgr. Pavol Škuta pri hodnotení futbalového roku 2019
konštatuje, že neprihlásením
„A“ družstva do okresnej súťaže je hodnotenie „jednoduchšie, ale o to smutnejšie“.
Podobne aj u nás šachistov je
hodnotenie činnosti smutné!
Nie všetci hráči sú stotožnení

s tým hrať za
ŠK Ľubochňa
a tak aktívne
hrajú v súťažiach od druhej
až po piatu ligu
v kluboch, ktoré
majú sponzorov
ŠK
Montana
Ružomberok,
ŠK
PrintArt
Ružomberok,
Šk Bony Ružomberok a Šk
Fischer&Partners Ružomberok. Naši šachisti mali v roku
2019
aktívne
skóre a patria vo svojich kluboch k oporám!
Šachisti zo Stankovian a
Rojkova v roku 2019 hrali individuálne na medzinárodných
majstrovstvách Slovenskej republiky, hrali na OPEN turnajoch u nás a v Čechách.
Nika Konkoľová, Peter Gašper, Patrik Belko, Viktor Roštek, Ján Kratochvíl ml., Ján
Sliačan, Tomáš Lepíš, Michal
Sleziak , Ján Kratochvil st.,
Michal Baleja a Emil Konkoľ
sú šachisti, ktorí šach hrajú,
chcú hrať, reprezentovať a zviditeľňovať našu obec Stankovany!

„ Je mi to ľúto, urobila som
vo vyhranej pozícii chybný
ťah a to má stalo ďalší titul
majsterky Slovenska telesne
postihnutých žien. Čo mi je to
ale platné, že som vicemajsterka Slovenska 2019, že som aj
na medzinárodných majstrovstvách Českej republiky 2019
skončila na druhom mieste, že
som na majstrovstvách sveta
IPCA 2019 (telesne postihnutých šachistov) skončila medzi
ženami na 4. mieste a vybojovala si postup po Istanbule a
Nórskom Tromso na ďalšiu, v
poradí už tretiu šachovú olympiádu 2020 do Moskvy, že som
bola vyznamenaná predsedom
telesne postihnutých športovcov Slovenska pánom Jánom
Riapošom, keď u nás v Stankovanoch sa nemám, kde a s
kým podeliť o svoje výsledky
a zážitky!“ Takto vidí šachový
rok reprezentantka Slovenska
telesne postihnutých šachistov
Nika Konkoľová a pokračuje „
Niekedy pred pár rokmi, keď
u nás v Rojkove bol ešte Bar
u Gašpera mi po titule juniorskej majsterky sveta, po náhodnej návšteve Baru postojačky
tlieskali všetci prítomní! Ešte
dnes sa mi z tohto privítania

tlačia slzí do očí! A čo dnes?
Vie niekto v obci, že sú tu šachisti? Šachisti, ktorý môžu
hrať štvrtú , možno aj tretiu
ligu?!“
Nemohol som nechať Niku,
ktorá určite zviditeľnila našu
šachovú obec vo svete najviac
pokračovať, lebo som jej nedokázal oponovať!
Nie je v mojej kompetencií hodnotiť či a kde je nejaká
vina. Nechcem tu ani otvárať
tému, prečo sme v minulosti
mohli mať v Stankovanoch dve
družstva „A“ v 4. lige a „B“ v
5.lige. Nechcem ani písať o 12.
ročníkoch OPEN Stankovany.
Turnaji s veľkým „T“. Turnaji s medzinárodnou účasťou a
účasťou Slovenských reprezentantov a nedá mi nespomenúť 5. ročníkov OPEN 1. mája
hraných v požiarnej zbrojnici v
Rojkove.
Dostali šachisti v Stankovanoch „mat“ (koniec) ?! Alebo
sa nájdu v roku 2020 a následne v ďalších rokoch finančné
prostriedky a tretie šachové
desaťročie bude písať svoju
ďalšiu históriu?
text: Emil Konkoľ
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Vedeli ste o Stankovanoch, že...
...už v stredoveku cez našu obec vu dolinu a Žaškovské sedlo
viedla dôležitá obchodná cesta?
Svedčia o tom rôzne archeologické nálezy. Jednalo sa o dve
vetvy tejto cesty, prvá viedla cez
Komjatnú a druhá cez Žaškov.
A práve druhá vetva sa spájala
s našou obcou. Obchodná cesta
viedla cez Stankovany, Škuto-

smerom do Žaškova. Prepravovalo sa ňou napríklad súkno, soľ
či olovo smerom z a do Poľska.
Túto starú obchodnú cestu dodnes lemujú viaceré skaly, dve
najväčšie z nich sú nazývané
Stráže. Taktiež sa dodnes na
Žaškovskom sedle nachád-

zajú dve hlboké jamy, ktoré sú
podľa domnienok pozostatky
starej mýtnice. Soľ, ktorá sa
touto obchodnou cestou prevážala ešte v 18. a 19. storočí sa v
Stankovanoch naložila na plte
a splavovala ďalej po rieke Váh.

V našej obci bol podľa archívnych záznamov dokonca kvôli
tomu vybudovaný aj dočasný
soľný sklad.
text: Miroslava PolohováIvanová

Tajnička pre šikovných
Dvaja farári sa rozprávajú.
"Mne zo všetkých športovcov sú najsympatickejší bicyklisti."
"A to prečo?" pýta sa druhý.
"Lebo sa poctivo starajú ...(dokončenie v tajničke)"
1.

2.

Nedeľný tip na koláč - Makové rožteky
Tento recept určite poznajú
mnohí z Vás, avšak klasické
kysnuté cesto je tu vymenené
za tvarohové , ktoré dodá rožkom ľahkosť a lepšiu stráviteľnosť. Taktiež sa tieto rožky
dajú pripraviť s rôznymi plnkami, fantázií a chutiam sa medze
nekladú.
Z tejto dávky nám vyjde cca
16 kusov.
Budeme potrebovať:
• 250 g maslo (je dobré použiť
naozaj maslo a nie Heru)
• 250g polohrubá múka
• 250g tučný tvaroh (s polotučným cesto nebude také
dobré)
• 100g mak
• 1ks jablko
• 20g vanilkový cukor jablkový džem (alebo podľa chuti)
• Škorica, hrozienka
Z masla, múky a tvarohu vypracujeme cesto, ktoré následne
dáme do chladničky a necháme
15 minút odpočívať.
Zatiaľ si pripravíme plnku.
Nastrúhame jabĺčko a zmiešame s makom, vanilkovým

cukrom lekvárom a škoricou.
Kto má rád, môže pridať aj
hrozienka.
Cesto vyberiem z chladničky, rozdelíe na dve časti. Každú
časť na pomúčenej doske vyvaľkáme do kruhu, rozdelíme
na 8 trojuholníčkov, naplníme
plnkou, zrolujeme.
Hotové rožteky poukladáme
na plech vystlaný papierom na
pečenie, potrieme rozšľahaným
vajíčkom a pečieme vo vopred
vyhriatej rúre na 200°C asi 20
minút.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

1. V Stankovanoch stojí kostol Božského Srdca ...
2. Nekvasený chlieb určený na Eucharistiu
3. Sviatosť zmierenia
4. Patrón hasičov
5. Previedol Izraelitov suchou nohou cez more
6. Meno biskupa spišskej diecézy
7. Rozhovor s Bohom
8. Kresťanská rozhlasová stanica
9. Známe pútnické miesto na západnom Slovesnku
10. Liturgická kniha

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou na: stankovskezvesti@gmail.com
Vyžrebovaný výherca získa od farnosti v Stankovanoch poukážku v hodnote 20 eur na nákup v predajniach Spolku svätého Vojtecha. Správne odpovede posielajte do 30. mája.
Výherca bude uverejnený v budúcom čísle.

text a foto: Dominika Božeková

Výherca z minulého čísla - Eva Malchová
Srdečne gratulujeme!
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Na Maškarnom plese sa predviedli originálne masky
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O Matice slovenskej
Stankovany v rámci
dodržiavania ľudových tradícií zorganizoval už 5.ročník
Maškarného plesu v Kultúrnom a agroturistickom centre
Stankovany. Ten sa konal v
sobotu 25.01.2020.
Na maškarnom plese, ako
každý rok panovala dobrá nálada o ktorú sa postarali členovia
matice. Pri vstupe do kultúrneho centra hrala a spievala Hu-

dobno-spevácka skupina Ondreja Chovana. Dievčatá zo
speváckej skupiny počas maškarného plesu rozveseľovali
účastníkov plesu svojimi piesňami. Na harmonike ich doprevádzal harmonikár Zdenko
Buliak. Hosťami boli aj matičiari z Trstenej vo väčšom počte ako vlani, tentoraz prišli aj
v maskách.
Nápadité, humorné , kolektívne masky zaujali a rozosmiali všetkých prítomných. Sne-

hulienka a sedem trpaslíkov,
šmolkovia, mníšky, rozprávkové bytosti, všetci sa zabávali
spoločne až do rána pri skvelej
hudbe skupiny ATOMIC, ktorá nás baví na každom našom
maškarnom plese.
Súčasťou maškarného plesu
bola aj tombola, ktorá niektorých samozrejme veľmi potešila. Všetkým sponzorom aj
touto cestou ďakujem. Všetci

zúčastnení hostia ďakovali za
dobrú úroveň maškarného plesu a tešia sa na ďalší 6.ročník
Maškarného plesu matičiarov
zo Stankovian. Už teraz premýšľajú akú masku si pripravia
na rok. Touto cestou ďakujem
všetkým organizátorom, ktorí
akoukoľvek formou prispeli k dobrému priebehu nášho
maškarného plesu.
text: Ľudmila Malchová

Obecný ples bol v znamení dobrej zábavy

O

becný ples v našej obci
tento rok oslávil už 8.
ročník. V sobotu 08.februára
2020 sa vo vyzdobenom kultúrnom dome tradične uskutočnil pod záštitou starostu
obce p. JUDr. Vladimíra Urbana.
Hostí pri príchode vítala
Ľudová hudba zo Zázrivej. Tá
ich zároveň naladila na ľudovú nôtu a starala sa o zábavu

počas prestávok až do skorého
rána.
Po príhovore starostu obce
sa začala skutočná zábava
o ktorú sa nám tento rok postaral DJ SANCO. O polnoci
sa žrebovala hodnotná tombola od štedrých sponzorov
a organizátorov plesu. Po nej
hostia nabrali energiu do ďalšej
zábavy a tanca vďaka vynikajúcej kapustnici z kuchyne cateringovej firmy p. Tomíčkovej z

Nižnej. Plesajúcim bola k dispozícií aj „ Búdka, odfoť ma“
s ktorou si všetci užili kopec
smiechu a zábavy. Na plese sa
zabávali nielen obyvatelia našej
obce, ale mnoho hostí z iných
miest a obcí. Chceme poďakovať všetkým, ktorí na ples prišli
a zábavu rozbehli naplno už
od začiatku, a pokračovali až
do skorého rána. Samozrejme
ďakujeme aj početným sponzorom plesu, spoluprácu s nimi
si veľmi vážime. A samozrejme,

veľké poďakovanie patrí DJ
SANCO-vi a Ľudovej hudbe
zo Zázrivej, lebo tak skvelá zábava by bez nich nebola možná. Všetci tak prispeli k úspechu celého plesu.
Pri raňajšom lúčení sme sa
všetci zhodli na tom, že o rok
- 6.februára 2021 sa znova zídeme na ďaľšom - 9. Obecnom
plese v Stankovanoch a radi
uvítame aj nové tváre, lebo my
v Stankovanoch vieme ako sa
treba zabávať.

text: Slávka Belková

