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Kostol má bezbariérový vstup aj nové osvetlenie

K

ončiaci rok 2020 bol
v rámci investičnej činnosti a zveľaďovania cirkevného majetku v našej farnosti Stankovany úspešný.
Čo všetko sa v našej farnosti
zrealizovalo?
Zastrešenie vstupu kostola
a spevnené plochy
Najväčšou a finančne najnáročnejšou investíciou boli práce
na zastrešení vstupu a spevnených plochách nášho kostola
Božského Srdca Ježišovho.
Príprava tejto stavebnej akcie
bola náročná a pomaly sme už
ani nedúfali, že sa to podarí.
Chceli sme však splniť záväzok,
ktorý sme sľúbili zdravotne postihnutým a hlavne imobilným
farníkom.
Zaumienili sme si, že vybudujeme nové prestrešenie, ktoré bolo nevyhovujúce a značne
poškodené a zároveň vybudujeme novú prístupovú rampu. Na
tomto základe sme po dohode
v hospodárskej rade farnosti
v roku 2018 zadali vypracovať

projektovú dokumentáciu a vybavili sme právoplatné stavebné povolenie. Tieto materiály
sme zverejnili na nástenke a
farníci boli o nich informovaní správcom farnosti. Začali
sme hľadať vhodného dodávateľa stavby, a to v podniku Prefa
Sučany, ktorú navrhol a odporučil sám projektant.
Na naše veľké sklamanie nás
tento dodávateľ po viacerých
jednaniach odmietol. Takto
sme pochodili u ďalších piatich
oslovených dodávateľov. Výsledkom našich jednaní bolo,
že takmer všetci dodávatelia
nám oznámili, že vypracovaný
projekt je nerealizovateľný!
Dôvody boli rôzne. Jeden
dodávateľ nedokázal vyrobiť
kvalitný pohľadový biely betón,
druhému sa to neoplatilo, ďalší
nemal vhodné šalovacie dielce,
ďalší nás dlhodobo zavádzal
a pod. Keďže to nemalo konca, rozhodli sme sa, že dáme
vypracovať nový projekt a požiadame o zmenu stavebného
povolenia.

Na základe odporučenia sme
oslovili nového projektanta
a požiadali sme ho o vypracovanie novej projektovej dokumentácie. Projektant začal po
zameraní areálu kostola spracúvať potrebnú dokumentáciu.
Prišiel však Covid-19 a práce
začali stagnovať. Projektanta
sme urgovali telefonicky, ale aj
osobne, ale veľmi to nepomá-

halo. Projektu sme sa dočkali
až po niekoľkých mesiacoch.
Akonáhle sme mali nový projekt v rukách, vybavili sme
urýchlene zmenu stavebného
povolenia a zabezpečili dodávateľa, ktorého nám odporučili
samotní projektanti, ktorí tento
projekt spracovali.
pokračovanie s. 9
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Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu
predzáhradku, terasu, či balkón

K

omisia mládeže, kultúry,
vzdelávania a športu vyhodnotila súťaž O najkrajšiu
predzáhradku, terasu, či balkón.
Počas leta sa členovia komisie podujali vybrať tie záhradky,
výzdoby balkónov či terás, ktoré ich najviac oslovili. Následne
sa v jesennom období zhodli a
vyhlásili výhercov.

Výhercovia získali darčekové
poukážky v hodnote 30, 20 a
10 Eur, ktoré môžu uplatniť v
obchodoch Pemika a Potraviny
Miroslava Karasová.
Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie kolá súťaže
a kreatívne vyzdobené domy a
záhrady.

Dve blondínky sa túlajú po
lese vyše 4 hodiny, a zrazu
jedna povie: "Kašlime na to,
ja som už unavená. Zoberme
neozdobený."

Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra: "Ty počúvaj
Jano, otvoríme toho Huberta?
Ahoj. Ako si na tom s časom
cez Vianoce?
Lebo súrne potrebujem zohnať
somára do Betlehemu.
"Ivo, čo dostaneš na Vianoce?"
"Človeče, asi chlapa. Videl som
ho u manželky v skrini."
"Dal som manželke pod
stromček psa."
"A prečo psa?"
"Už sa teším, ako ma s ním
bude posielať večer von."

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Alex Žúbor (11.9.)
Viliam Lacko (12.11.)
Matej Dubovec (16.11.)

Sobáše:
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Celoplošné
testovanie 5

Rekonštrukcia
traťovej koľaje 8

S úsmevom to ide lahšie...

"Tak čo, ako si prežil tohtoročného Silvestra?"
"Ale... najprv som nevedel,
kam mám ísť a teraz si zase
neviem spomenúť, kde som
bol."

čo nájdete v Stankovských zvestiach

Vianočný príhovor s.4

Na slovíčko
so starostom 6

1. miesto: Anna Brnová
Stankovany
2. miesto: Erika Timčová
Stankovany
3. miesto: Jana Zrníková
Rojkov

Bavia sa kolegyne po sviatkoch: "Čo ti dal manžel pod
stromček?"
"Norkový kožuch."
"A sedí?"
"Áno, oni tam mali schovanú
priemyselnú kameru!"

Obsah
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Stankovany konaného
dňa 12. októbra 2020
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového
počtu 9 poslancov. Ospravedlnil poslanca Vladimíra Lacku,
ktorý je na dovolenke. Poslanci
Bohuslav Belko a Mgr. Peter
Lacko sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. Poslanec Ján
Chomist sa dostavil v priebehu
rokovania.
Katarína Králiková, účtovníčka obce predniesla informáciu o možnosti čerpania
návratnej finančnej výpomoci
pre rok 2020 - úveru v súvislosti s koronakrízou. Vysvetlila poslancom, že úver poslúži
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Finančná návratná výpomoc pre rok 2020 je
pre obec Stankovany vo výške
20.441,- EUR. Poslanci podanie žiadosti schválili.
Katarína Králiková ďalej
predniesla návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 6/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia na
rok 2020. Poslanci dodatok
schválili.
Katarína Králiková predniesla návrh Rozpočtového
opatrenia č. 3/2020. Na základe
ekonomického vývoja v súvislosti rozšírenia pandémie koronavírusu (Covid 19) obecné
zastupiteľstvo pozastavuje pre
rok 2020 poskytnutie dotácií
a finančných príspevkov v obci.

Podporené budú akcie tých organizácií, ktoré budú smerovať
k podpore, publicite a zviditeľneniu obce.
Slávka Belková predniesla
Návrh VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce od 10.09.2020
do 28.09.2020 a k jeho zneniu
neboli vznesené od občanov žiadne pripomienky.
Michal Straka diskutoval
ohľadom možnosti separovania
a množstva odpadu tvoreného
v obci.
Ing. Peter Tomáň sa informoval ohľadom bioodpadu;
veľkosti zberných nádob; separovaného zberu kartónu
a papiera; veľkokapacitných
kontajnerov. JUDr. Peter Malcho sa informoval na vývoz
veľkokapacitných kontajnerov.
Obecné zastupiteľstvo návrh
schválilo.
Obecné zastupiteľstvo ďalej
prerokovalo Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
pod miestnou komunikáciou
s označením „Od Železnice
k Tomanovi a Královej“, „Od
Železnice k Tomanovi, Balejovi“ „Od Daudu po Huntatovú“
„Od Šimu po žel. priecestie“
„Od Lavice k Hlavnej ceste“. Starosta obce informoval
o priebehu vysporiadanie pozemkov. Obecné zastupiteľstvo
schválilo kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom je kúpa spoluvlastníckych podielov.
Starosta obce informoval
o situácii ohľadom predaja
spoluvlastníckych podielov pre
Oľgu Bednárovú, Stankovany
348. Obec Stankovany predávané spoluvlastnícke podiely na
predmetných pozemkoch nevyhnutne nepotrebuje a vzhľadom na ich situovanie a výmeru nebude ani v budúcnosti
potrebovať pre plnenie svojich

úloh. Náklady spojené so zavkladovaním pozemku uhradí
kupujúca.
Starosta obce informoval
o situácii ohľadom kúpnej
zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom. Ide o pozemky
pri píle, ktoré by boli potrebné pri výstavbe IBV. Obecné
zastupiteľstvo kúpnu zmluvu
schválilo.
Diskusia
Ing. Peter Tomáň diskutoval
o situácii v ZŠ s MŠ Stankovany, informoval o možnosti
žiadať o dotácie na prístavbu
školy; informoval sa ohľadom
kompenzácie poškodenia ciest pri rekonštrukcii železničnej trate; podchodu popod
žel. most pri škole; oporného
múru; umiestnenia dopravnej
značky pri vjazde do lesa.
Starosta obce informoval
o požiadavke občanov o vybetónovaní priestoru pri kaplnke
na dolnom konci a napojení na
el. sieť.
Vyberáme zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 26. novembra
2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban, PhD.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
v počte 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov. Ospravedlnil poslancov Bohuslava
Belku a JUDr. Petra Malchu,
ktorí sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. Poslanec Ján
Chomist sa dostavil v priebehu
rokovania.
Starosta informoval o zámere
na uzavretie zmluvy o kúpe spoluvlastníckych podielov z pozemkov EKN parcela 319/4
o výmere podielu 9,14 m2 apozemku registra E-KN par-

cela č. 319/5 o výmere podielu
6,28 m2 od p. Drahomíry Zrníkovej. Sú to spoluvlastnícke
podiely od poslednej žijúcej
spoluvlastníčky na pozemkoch
pod parkoviskom pri miestnom
cintoríne. Okrem týchto podielov sú odkúpené všetky spoluvlastnícke podiely od žijúcich
osôb, čo bolo podmienkou SPF,
aby s nami uzavrel zmluvu na
odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu po nebohom Jánovi
Babalovi. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer uzavretia Kúpnej zmluvy na spoluvlastnícke podiely.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh o žiadosti Mgr.
Stanislavy Bruk, Stankovany
279, na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
Stankovany, a to - predaj pozemku registra C-KN parcela
č. 1036 – orná pôda, o výmere
329 m2 v katastrálnom území
Stankovany, obec Stankovany
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
Stankovany, formou priameho
predaja najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa
osobitného predpisu – znaleckého posudku. Mgr. Stanislava
Bruk si zabezpečí vypracovanie
znaleckého posudku na vlastné
náklady.
Starosta obce informoval
o predloženom Dodatku č. 1
k zmluve o manažmente projektu s firmou MP Profit. Jedná sa o prepodanie projektu na
environmentálny fond ohľadom odpadového hospodárstva
(nákup traktora, snehovej frézy, jednoosej vlečky s pevným
tiahlom)celková suma-80,000
s DPH účasť obce 5%. Obecné
zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o manažmente projektu s firmou MP Profit a poveruje starostu obce jej
podpísaním.
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Starosta obce predniesol návrh zmluvy o predĺžení nájmu
s Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok,. Ide o prenájom
pozemku registraC-KN parc.
č. 4205/237, pod prístupovou
účelovou komunikáciou k čističke odpadových vôd v časti
Rojkov. Obecné zastupiteľstvo
schválilo uzatvorenie zmluvy
s Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok, a.s. o predĺžení
nájmu pod prístupovou účelovou komunikáciou k čističke

odpadových vôd v časti Rojkova pozemku registraC-KN
parc. č. 4205/237 poveruje
starostu obce jej podpísaním.
Diskusia
Michal Straka uviedol, že
treba spojazdniť kamery v Rojkove cez prechod, lebo sa množia podvody na starších ľudí
a bolo by dobré zachytiť páchateľov. Taktiež uviedol, že cesta
k čističke v Rojkove je veľmi
blízko potoka a treba urobiť

zábradlie, alebo zvodidlo, pri
dome p. Herdu.
Vladimír Lacko uviedol, že
cesta od nového mosta k dolnému koncu je zničená z dôvodu vyjazdeniu od nákladných áut zo železníc. Starosta
informoval, že bola urobená
pasportizácia ciest a mostov aj
s videozáznamom, aby sa po
ukončení prác dali cesty do pôvodného stavu resp. náhradu za
zničené cesty, riešia sa problémy aj s vynesením zeminy.

Miroslava Polohová Ivanová poukázala na neporiadok
po železničiaroch hlavne na
Polomku, popri ceste a v kriakoch a smerom na močiare a
popri škole.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stráne obce alebo
priamo na obecnom úrade
v Stankovanoch.
spracovala:
redakcia SL
SZ
spracovala:

Vianočný príhovor starostu

M

ilí spoluobčania, dovoľte mi, aby som
sa Vám v čase najkrajších sviatkov pár vetami prihovoril
a prispel tak k atmosfére pokoja, lásky a porozumenia.
Je tu zas čas vianočných
sviatkov, ktoré sú obdobím pohody a harmónie. Prichádzajú
sviatky, na ktoré celý rok netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú
pocitmi šťastia. Napriek tomu,
že Vianoce sú každý rok, nezovšedneli nám, sú zakaždým
okúzľujúce, nie sú bežné, ich
čaro a atmosféra sa nedá ničím
nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky by v každom
z nás mali upevňovať základné
ľudské hodnoty.
Každoročne tíško prichádza tento zvláštny čas, keď
sa stretávajú rodiny, príbuzní,
priatelia a známi. Vianoce sú
obdobím, keď sa každý snaží
byť s blízkymi, keď si intenzívnejšie ako inokedy uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty

a obetavosti. V tento sviatočný
čas buďme k sebe dobrí navzájom, rozdávajme každému
len radosť. A nielen v tento
vianočný čas buďme k sebe
dobrí, ale celý nastávajúci rok.
Prajem Vám, aby sa Vaše dni
po celý nastávajúci rok napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Vianoce sú príležitosťou
zaspomínať si. Pri slávnostne
prestretom stole smutne pozeráme na prázdne miesta, z očí
vytekajú slzy a hlas sa trasie pri
spomienkach na tých, ktorí už
tu nie sú s nami. No život sú
straty a nálezy. Vianočný čas
má svoje neopísateľné čaro pre
každého, kto sa nepozerá iba
očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť
sa do hĺbky svojej duše.
Blikajúce sviečky – symbol
Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia,
naše vnútro. Veď každý z nás
s vďakou prijíma teplé ľudské
slovo, pohladenie či len pohľad
a svet sa zrazu stáva krajším.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo
šťastia toho druhého. Vianoce
sú časom veselosti a radosti.
Želám Vám, aby z tejto veselosti a radosti vošlo čo najviac
i do Vašich príbytkov. Aby
tíško znejúce koledy, Tichá
noc – svätá noc, rozcítili Vaše

srdcia.
V tento sviatočný čas si viac
ako inokedy uvedomujeme, že
napriek dospelosti v každom
z nás drieme kúsok malého
dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká
na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
V dušiach nech sa nám rozhostí
krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty
a Štedrý večer nech zanechá
v našich srdciach stopu pohody
a radosti. Nech sa Vám v Novom roku splnia všetky predsavzatia a želania.
Mojím osobným želaním je
neustála spolupráca s Vami,
občanmi obce. Chcel by som sa
v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku
prispeli k rozvoju a zveľadeniu
našej obce. Ďakujem členom
všetkých spoločenských organizácií v obci, jednotlivcom či kolektívom, ktorí svojou nezištnou
pomocou, ochotou, prácou či
svojou energiou prispeli k rozvoju obce, k organizovaniu kultúrnych či športových podujatí.
Chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie
je ľahostajný. Vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce
rady, Vašu spoluprácu, ochotu
a toleranciu. Chcem však vyzvať

aj ostatných spoluobčanov,
ktorí by chceli a vedeli v rámci
svojich síl a možností prispieť
k rozvoju života v našej obci
a doteraz tak neurobili, aby sa
nebáli a pomohli sa podieľať
na živote obce. Chcem Vás
milí spoluobčania poprosiť aj
o spoluprácu v oblasti ochrany
majetku
obce, v oblasti
životného prostredia, aby ste
si tieto javy všímali a neboli
k nim ľahostajní, pretože
ide o naše spoločné hodnoty
a naše životné prostredie, našu
obec, v ktorej žijeme.
V prichádzajúcom Novom
roku Vám v mene svojom
i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva prajem pevné zdravie,
veľa sily a šťastia v každodennom živote, pokoj a harmóniu
v kruhu Vašich blízkych a priateľov. V novom roku rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom.
Milí spoluobčania, prajem
Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech atmosféra
Vianoc nás všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou,
láskou, pevným zdravím a božím požehnaním po celý nový
rok.
text: Vladimír Urban
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Celoplošné testovanie neobišlo ani našu obec

V

dňoch 31.10 - 1.11 a následne aj druhý víkend
7.11 - 8.11 sa uskutočnilo testovanie obyvateľstva na vírusové ochorenie COVID-19.
Aj v našej obci, ako v mnohých iných, ho sprevádzalo
napätie a často aj odmietanie.
V takomto zmiešanom víre
emócii musela samospráva
pripraviť všetko na testovanie
- miestnosť, vybavenie, ochranné pomôcky, dobrovoľníkov,
administratívnych pracovníkov,
dobrovoľných hasičov, dezinfekciu, stravu a vyriešiť mnoho iných menších aj väčších
problémov s tým súvisiacich.
Do poslednej chvíle sa hľadali
dobrovoľníci a členovia tímu.
Jeden odberový tím tvorili 4
zdravotníci, 2 administratívni
pracovníci, 2 dobrovoľníci, 1
policajt a 1 vedúci odberového
tímu z radov vojska. V sobotu
aj v nedeľu ráno sme otvorili
odberové miesto načas, presne
o 7,00 hod. a od rána bolo čo
robiť. Ľudia stáli v radoch, čakacia doba sa pohybovala okolo
45 minút. V ten deň sme sa zastavili až večer, unavení a uzimení a s vedomím že v nedeľu
sa pokračuje opäť. Nasledujúci

deň to bolo už voľnejšie, keďže väčšina ľudí
sa otestovala už v sobotu.
Za prvý víkend sme otestovali v obci 716 obyvateľov s 3,5% pozitívnych
nálezov, čo je s ohľadom
na celoslovenský priemer
priveľa. Možno to má
súvis s tým, že sme hneď
prvý sused s Oravou
a mnoho našich ľudí tam
dochádza za prácou, resp.
rodinou.
Druhý víkend pracoval tím v mierne zmenenom zložení z radov
dobrovoľníkov. Príprava
už bola jednoduchšie, vedeli
sme do čoho ideme, dokúpili
sa ochranné prostriedky, ktoré
sa minuli v I. kole. Zároveň
sme na víkend sprístupnili
na stránke obce a sociálnych
sieťach link na „youtube“, na
ktorom si mohli ľudia cez online kameru pozrieť, ako to
na odberovom mieste vyzerá,
teda koľko ľudí čaká na odber.
V druhom víkende sme otestovali 706 ľudí s 0,56 % pozitívnych nálezov. Toto číslo však
nemusí byť konečné nakoľko
mnoho našich obyvateľov ab-

solvovalo testy v susedných
obciach.
Aj touto cestou by som rada
poďakovala celému tímu z
oboch víkendov testovania,
dobrovoľným hasičom zo Stankovian aj Rojkova a ľuďom,
ktorí k testovaniu pristúpili
zodpovedne a zodpovedne sa
správali aj po testovaní.
Je mi smutno z ľudí, ktorí po
testovaní nerešpektovali nariadenú karanténu, správali sa
nezodpovedne a ohrozovali tak
zdravie ostatných obyvateľov,
ktorí sa snažia byť ohľaduplní

voči svojim blízkym a susedom.
Neviem, aká pohroma na nás
musí prísť, aby sme si uvedomili, že len spoločne, s láskou, pochopením a empatiou niečo
dosiahneme. Hnev, nenávisť
a negatívne myslenie nás len
brzdí a ubíja. A to neplatí len
v takýchto zdravie ohrozujúcich situáciách. Skúsme na to
myslieť a pozrieť sa na svet aj
očami ostatných, nevidieť len
svoj obzor, ale pokúsiť sa trocha
rásť a dostať sa ďalej.
text: Slávka Belková

Obec Stankovany opäť pripravila kalendár

O

bec Stankovany už
piaty rok po sebe
pripravuje Obecný kalendár

pre svojich obyvateľov a rodákov.
Ako každý rok tak aj kalen-

dár Stankovany 2021 je plný
fotografií z podujatí a udalostí, ktoré sa v predchádzajúcom
roku stihli v obci uskutočniť.
Zároveň tam uverejňujeme fotky z akcií, ktoré organizovali,
resp. sa ich zúčastnili miestne
spolky a organizácie. Tak isto
sa snažíme v kalendári ukázať
aj historické fotografie, aby si
ľudia pripomenuli, ako to u
nás vyzeralo v dávnych časoch,
a aby si aj zaspomínali na občanov, ktorí už medzi nami nie
sú.
V kalendári sú zverejnené
dôležité telefónne čísla, otváracie hodiny prevádzok v obci,

ako aj termíny cirkevných sviatkov a podujatí plánovaných
na ďalší rok.
Tento kalendár vydáva obec
na svoje náklady už od roku
2017 a v tomto období pred
Vianocami je zdarma distribuovaný do všetkých domácností
v obci. Teší sa veľkej obľube
nielen medzi našimi obyvateľmi, ale aj rodákmi žijúcimi
mimo obce. Snažíme sa aby
tam každý rok boli nové momentky z obce a 56 fotografií
potešilo oko aj srdce po celý
rok užívania kalendára.
text: Slávka Belková
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A

ktuálne sa nachádzame
v polovici volebného obdobia. Ako by ste zhodnotili
Vašu prácu?
Presne pred dvoma rokmi
nám dali občania obce dôveru,
ale i veľkú zodpovednosť byť
pri kormidle smerovania našej
obce počas volebného obdobia
v rokoch 2019 – 2022. Je preto namieste v polovici nášho
snaženia obzrieť sa späť, zhodnotiť výsledky doterajšej práce.
Môžem zodpovedne vyhlásiť,
že v hodnotenom období sa
podarilo úspešne plniť kompetencie prevzaté od štátu, najmä
v oblasti školstva, sociálnej
starostlivosti, územného plánovania, stavebného konania,
životného prostredia, vodného
hospodárstva a tiež samotného rozvoja obce. Som veľmi
rád, že hneď od začiatku sme
s poslancami hľadali možnosti
spolupráce. Dnes môžem
s potešením konštatovať, že
so spoluprácou s poslancami,
s komisiami obecného zastupiteľstva, môžem byť spokojný.
Myslím si, že naše pracovné
stretnutia,
konzultácie
a vzájomná informovanosť
prispievajú
k
napĺňaniu
požiadaviek a záujmov našich
občanov, čo je našou hlavnou
a prvoradou úlohou. Považujem si za povinnosť oceniť
prácu zamestnancov obce,
ktorí rokovania obecného zastupiteľstva pripravovali, pripravovali návrhy všeobecne
záväzných nariadení a rôzne
koncepčné materiály potrebné
pre zabezpečenie chodu obce.
Pripravovali napríklad niektoré projekty na získanie finančných prostriedkov z fondov
Vlády SR, Žilinského samosprávneho kraja, participovali
pri príprave materiálov na získanie prostriedkov z fondov
Európskej únie. Teší nás, že
sme boli úspešní v niektorých
projektoch,
napríklad

z prostriedkov bývalej vlády
sa nám podarilo zrealizovať
multifunkčné ihrisko, tiež
sme získali prostriedky na
rekonštrukciu časti verejného
osvetlenia.
Ministerstvo
vnútra SR nám prispelo sumou
30 000 eur na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v Rojkove.
Žiaľ tento rok sme nemohli
zareagovať na žiadnu výzvu,
pretože žiadna výzva nebola
vyhlásená, čo súvisí s epidemiologickou
situáciou.
Dôsledky ekonomickej krízy,
sa žiaľ naplno prejavia v roku
nasledujúcom.

Oprava mostu na Babylone

V súlade s volebným programom sa nám podarilo zrekonštruovať most na Babylone,
ktorý bol v dezolátnom stave
a po diagnostike vykonanej
autorizovaným stavebným inžinierom – statikom, bol tento
most zaradený do VII. triedy,
to je havarijný stav. Most bol
v minulom roku odborne zrekonštruovaný a bola vykonaná aj sanácia svahu, respektíve
brehu potoka, lebo vzhľadom
k tomu, že pri rekonštrukcii
rekreačného domu na opačnom brehu, bývalý majiteľ
vysypal sutinu na breh, čím
potok vytisol ďalej a hrozilo, že nám potok obíde most.
Tento rok sme sa pustili do
rekonštrukcie druhého mosta
pri kultúrnom dome. Most bol
pred cca 12 rokmi neodborne
rozšírený, na mostovku bol položený prefabrikovaný stropný panel, ktorý bol dutý, po
prejazde nákladných vozidiel
pri stavbe kanalizácie tento
panel praskol, aj zábradlie bolo
len provizórne z lešenárskych
rúrok. Tento provizórny stav
nemohol trvať večne, most
bol podmytý, bolo teda treba
venovať pozornosť aj spodnej
stavbe a v neposlednej rade
ani zábradlie už nevyhovovalo
trendom a požiadavkám, ktoré

vyžadujú v súčasnosti platné
Slovenské technické normy,
podľa ktorých zábradlie musí
byť vysoké minimálne 1,10 m
a musí mať takú konštrukciu,
aby nikto nemohol prepadnúť
dole, to znamená, že zábrany
musia byť dané nahusto, teda
zábradlie nemôže byť len z
pár lešenárskych rúrok, alebo
z vodovodných rúr, ako to bolo
vidno na tomto moste pred rekonštrukciou. Rekonštrukcia
tohto mosta však bude musieť
byť z objektívnych príčin dokončená na budúci rok, a to
vzhľadom na prebiehajúce práce na rekonštrukcii železničnej
trate, keďže subdodávateľské
firmy sa ponáhľali s rekonštrukciou trate a potrebovali
voziť materiál. Na budúci rok
sa opraví mostovka, dajú sa
hydroizolácie, karirohože na
spevnenie a zaleje sa to vodostavebným betónom. Ako finál
bude položená nová živičná
vrstva na vozovke. Na margo
niektorých neodborných posudkov, ktoré hlasno oznamujú,
že sme mali napríklad most na
Babylon vybágrovať položiť
tam dve tisícky rúry a zaliať ich
betónom chcem povedať, že
ani z estetického hľadiska, ani
z odborného hľadiska, by toto
nebolo riešením. Podľa záväzného stanoviska správcu toku,
sme museli zachovať prietočný
profil mostov, ktoré sú dostatočne prepočítané na takzvané
sto ročné vody, päťsto ročné
vody a tisíc ročné vody. Ja mosty nerekonštruujem amatérsky,
v oblasti cestných stavieb som
pracoval dlhú dobu a mám aj
odborné vedomosti, aby som
ich dal do takého stavu, aby
mohli slúžiť naším občanom.

Drobné opravy na kultúrnom dome

Na kultúrnom dome sme
tento rok porobili rôzne drobné opravy pretekajúcej strechy,
opadával obklad v sále a rôzne

ďalšie drobnosti. Na budúci
rok by sme chceli zrekonštruovať most na Kúte, to je na
hornom konci obce, ktorý si
vzhľadom na svoje poškodenie
a zlý stavebný a technický stav
nutne vyžaduje opravu. Most
je prasknutý, poškodili ho zamestnanci Doprastavu a.s.,
ktorý pri výstavbe diaľnice, prešli po tomto mostíku ťažkým
pásovým traktorom. Žiadna
náhrada sa však za poškodenie
mosta od tejto organizácie
v minulosti nevymáhala.
Nevysporiadané pozemky
pod miestnymi komunikáciami
Veľkú galibu máme s nevysporiadanými pozemkami pod
miestnymi
komunikáciami.
Žiaľ zápasíme s týmto veľkým
neduhom zdedeným z minulosti. Zatiaľ sa mi podarilo spracovať a zaslať na Okresný úrad
do Žiliny návrh na vyvlastnenie na cestu od lavice k hlavnej
ceste. Mám hotový návrh aj na
cestu na Mokrackú, ktorá je
tiež v časti od Daudu po Žofiu
Huntantovú nevysporiadaná
a len na tomto krátkom úseku
máme 86 spoluvlastníkov. Obrovské množstvo spoluvlastníkov máme na ceste, kde sme
tento rok robili kanalizáciu, to
je od železničného priecestia
po dom A. Zrníka, je ich okolo
400. Tento rok však musí byť aj
na túto cestu podaný návrh na
vysporiadanie pozemkov. Keby
sme chceli na obnovu tejto cesty získať peniaze z eurofondov,
tak ich nedostaneme, práve pre
nevysporiadanosť pozemkov,
lebo vlastníctvo pozemku je
prvou a základnou podmienkou. Ani z rezervy vlády by
nám na obnovu živičného krytu
neprispeli práve pre nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy. V roku 2022 by malo byť
vyhlásené nové programovacie
obdobie Európskej únie, ktoré
by malo byť zamerané aj na ob-
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novu miestnych komunikácií.
Podľa zákona o pozemných
komunikáciách, len do konca
roka 2020 môžeme dať podnet
na vyvlastnenie pozemkov pod
miestnymi
komunikáciami.
Táto zákonná výnimka platila od roku 2013. Tvrdí sa, že
vraj bude do parlamentu znova predložená novela zákona
o pozemných komunikáciách
a bude možné podávať návrhy
na vysporiadanie pozemkov aj
v budúcom období, no neviem
kedy to bude. Snažím sa preto
o to, aby sme podali čo najviac
návrhov na vyvlastnenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami ešte tento rok. Je
to však sizyfovská mravenčia
robota, ktorá je časovo, ale aj
finančne náročná.

Opravy miestnych komunikácií

Každoročne peniaze investujeme aj do opravy miestnych komunikácií. Miestne
komunikácie sa u nás stavali
len provizórnym spôsobom,
preto sú naše cesty podmočené
a na väčšine z nich evidujeme
znateľný sieťový rozpad. V
tomto roku sme v spolupráci
so spoločnosťou Riline s.r.o.
z Ružomberka opravili väčšinu výtlkov a výmrazkov
a hneď zjari sme dali miestne komunikácie do zjazdného stavu. S rozvíjajúcou sa
automobilovou dopravou, si
cesty budú vyžadovať čoraz
väčšiu pozornosť. A nielen
cesty, ale aj statická doprava,
to je parkoviská. Jedno maličké parkovisko sa nám podarilo
zrealizovať v Rojkove pri bývalej škole. Rozmáha sa nám aj
ďalší neduh, a to je parkovanie
áut na miestnych komunikáciách. Boli sme upozornení
Okresným dopravným inšpektorátom v Ružomberku na
parkovanie na miestnych komunikáciách, kedy bezohľadní
vodiči nerešpektujú predpisy
o cestnej premávke a zužujú

prejazdný profil cesty. Mali by si
uvedomiť, že sú povinní nechať
voľný jazdný pruh minimálne
3m. Mnohí majú veľké dvory,
napriek tomu autá a niekedy aj
viac áut parkujú na zeleni a verejných priestranstvách, popri
cestách a podobne. Okresný dopravný inšpektorát chce v tomto roku robiť kontroly a riešiť
tieto nedostatky pokutami.
Vodiči boli na túto skutočnosť
upozornení, v poslednom čísle
Stankovských zvestí, bol o tom
článok. Totálny sieťový rozpad
živičného krytu vidno na ceste
z Mokrackej, na komunikácii
popri železničnej trati smerom
na Polonku a tak ďalej. Radi
by sme opravili túto cestu, no
prioritu na budúci rok dostala
cesta od železničného priecestia
k A. Zrníkovi, ktorá je narušená
po pokládke kanalizácie. Situáciu nám sťažila aj pandémia
COVID 19, ktorá nám značne
skrížila naše plány a predsavzatia a postihlo to aj obecný
rozpočet. No v každom prípade
cesty budú priorita a budú sa
musieť opravovať.

Budovanie kanalizácie

Zmienim sa aj o budovaní
kanalizácie. Za tieto dva roky sa
podarilo zrealizovať pretlak popod železničnú trať a jednu vetvu kanalizácie od železničného
priecestia ku domu, v ktorom
býva pán Anton Zrník t.j. cca
300 metrov kanalizácie. Toto
sa zrealizovalo z prostriedkov
Ružomberskej
vodárenskej
spoločnosti a.s. Ako som sa
dozvedel len nedávno, v minulosti vraj bola medzi uvedenou spoločnosťou a starostami
obcí Stankovany a Liptovská
Osada prijatá dohoda, že jeden
rok pôjdu finančné prostriedky
z ich rozpočtu do Stankovian
a druhý rok do Liptovskej Osady. Preto na budúci rok nemôžeme počítať z pokračovaním
výstavby kanalizácie z prostriedkov Ružomberskej vodárenskej spoločnosti a.s. v našej

obci. Preto reagujeme na výzvu Enviromentálneho fondu
a chceli by sme pokračovať vo
výstavbe kanalizácie na budúci
rok z príspevkov tohto fondu.
Či sa nám podarí byť úspešní
to nevieme, ale veľmi si to
želáme.

Výstavba rodinných domov

Pretože demografický vývoj
v našej obci je alarmujúci a počet obyvateľov každoročne klesá, rozhodli sme sa urobiť niečo aj pre záujemcov o výstavbu
rodinných domov. Tohto roku
18. novembra bola intabulovaná, to je zavkladovaná posledná
zmluva so Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave, na
kúpu posledných pozemkov
na individuálnu bytovú výstavbu pred obcou, oproti píle.
Dosiahnuť uzavretie zmluvy
s uvedenou organizáciou za cca
jeden a pol roka je naozaj slušný výkon. Tortúry s výkupmi
pozemkov máme síce za sebou,
ale začínajú rôzne administratívne tortúry v podobe rôznych
vyjadrení a súhlasov. V súčasnosti vybavujeme posunutie
zvislého dopravného značenia
pred obcou k potoku oproti
píle, lebo Okresný úrad Ružomberok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
nám nevydá výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy č.
2211. Žiadosti na Správu ciest IVSC do L. Mikuláša a na
Okresný dopravný inšpektorát v Ružomberku som poslal
pred mesiacom, zatiaľ nemám
odpoveď. Ďalej treba vyhovieť
požiadavkám
elektrikárov,
regionálny úrad verejného
zdravotníctva
požaduje
zvukotechnickú štúdiu na ktorú
budeme potrebovať minimálne
1500€, atď. V súčasnosti
spracovávame
územnoplánovaciu
dokumentáciu
obytnej zóny, aby sa výstavba
mohla začať, a uvedené
vyjadrenia potrebujeme preto,

aby nám územnoplánovaciu
dokumentáciu
odsúhlasili
príslušné orgány v územnom
konaní. Po odsúhlasení tejto
dokumentácie
požiadame
o
územné
rozhodnutie
a
budeme
môcť
začať
s výstavbou inžinierskych sietí,
ako je elektrika, voda, kanalizácia a s realizáciou prístupovej miestnej komunikácie. Ak
všetko dobre pôjde, prvé pozemky by sa mohli záujemcom
predávať možno koncom budúceho roka. Miesto tu nájde
približne dvadsať rodinných
domov a jeden, alebo dva bytové domy.
Veľký problém v rozvoji našej obce je veľká rozdrobenosť
pozemkov, čo sťažuje výkup
pozemkov pod stavbami, ktoré
slúžia na verejné účely, ako napríklad už spomínané miestne
komunikácie, ale tiež nedostatok vhodných pozemkov
vo vlastníctve obce, kde by sa
mohli realizovať nejaké rozvojové aktivity. Tohto roku sa mi
podarilo získať takmer 2553
m2 pozemkov do vlastníctva
obce z vlastníctva Slovenskej
republiky a podotýkam bezodplatne, to znamená, že obec
za ne nemusela zaplatiť. Je to
napríklad pozemok pod parkovisko pri cintoríne, pozemok
pod Urbárskou pílou, pozemok
pod cestu od lavice k hlavnej
ceste, ktoré sú už aj zavkladované a podarilo sa uzavrieť
zmluvu
na
bezodplatný
prevod pozemku pri hasičskej
zbrojnici v Rojkove. Aby som
uviedol, aký problém nám
robí nedostatok vhodných
pozemkov
pre
realizáciu
projektov, tak napríklad sme
chceli zareagovať na výzvu
na zberný dvor, no preto, že
nemáme vhodný pozemok o
minimálnej rozlohe 20x30m,
museli sme tento zámer odložiť.
Projekt nemôžeme realizovať,
pokiaľ sa nám nepodarí získať
vhodný pozemok, ktorý bude
dostatočne veľký, nebude v
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obytnej zóne a pod..

Železničný podchod

Vo volebnom programe som
mal ešte prísľub občanom, že
sa pokúsim o výstavbu nadchodu ponad železničnú trať.
Ešte v decembri r. 2018, to je
ihneď po nástupe do funkcie som inicioval stretnutia so
zodpovednými zamestnancami
železníc. V Bratislave som sa
dozvedel, že ak si ho zaplatíme, tak si môžeme stavať, ale
musíme dodržať podmienku,
že spodok nadchodu bude minimálne dva metre nad trolejou. Projektant nakreslil škicu
a ďalej sme zistili, že to obrovské množstvo schodov, starší
občania nezvládnu, tiež by bolo
treba vykúpiť, alebo vyvlastniť
časť záhrady Mgr. Petra Lacku.
Ďalšou alternatívou bol podchod, po vyjadrení hydrometeorologického úradu, ktoré bolo
kladné, sa zdá byť táto alter-

natíva reálnejšia. A tiež o dve
tretiny lacnejšia ako nadchod.
Čiže v súčasnosti sa spracováva projektová štúdia a vo veci
sa koná. Realizáciu podchodu svojou podpisovou akciou
podporilo aj 215 občanov našej
obce. Treba dúfať, že sa akcia
podarí, a hlavne aby sme mali
dostatok fin. prostriedkov na
jej realizáciu. Predpokladaný
rozpočet je asi 18. tisíc eur.
V budúcom roku by sme
okrem kanalizácie a opravy
ciest, dokončenia rozrobených
stavebných akcií chceli realizovať úpravu terénu pred kaplnkou Sedembolestnej panny
Márie na dolnom konci. Táto
bude spočívať vo vybetónovaní plochy pred kaplnkou, inštalovaní lavičiek a v realizácii
elektrickej prípojky. Časť
jednoduchého projektu na túto
akciu, je hotová.
Oceňujem prácu mojich kolegýň pri organizovaní rôz-

nych akcií ako je Medzinárodný deň detí, Deň úcty k starším
a podobne. Oceňujem prácu
poslancov a poslankyne, ktoré
pri tom participovali. Už tradične sa naši občania na Silvestra pred kultúrnym domom
zabávali pri varenom vínku
a ohňostroji, no tohto roku
žiaľ pre prísne epidemiologické opatrenia budeme musieť
vypustiť aj túto akciu, ako
sme museli vypustiť mnohé iné
akcie. Verím, že i v budúcnosti
sa budem môcť spoľahnúť na
aktívnu podporu zo strany Vás
poslancov pri organizovaní
rôznych akcií.
Milí občania, musím kriticky
priznať, že sa nám nepodarilo
zrealizovať všetky úlohy tak,
ako som si to na začiatku volebného obdobia predsavzal.
Najmä ma trápi hasičská zbrojnica v Rojkove, ktorú sa nám
tento rok nepodarilo dokončiť.
Majetkovo-právne vysporia-

danie miestnych komunikácií
som síce nemal vo volebnom
programe, ale po oboznámení
sa so situáciou, som musel konštatovať, že nie je možné túto
problematiku obísť so zažmúrenými očami a odsunúť tento
problém na ďalšie generácie.
Verím, že túto iniciatívu ocenia
najmä tí, čo prídu po nás.
Dúfam, že okrem vlastných
finančných zdrojov nám pri
plnení rozvojového programu
pomôžu aj výzvy z fondov Európskej únie. Preto ako som už
uviedol, reagujeme na výzvu
ohľadom kanalizácie, výzvu na
kúpu malej komunálnej techniky a realizáciu tepelných
čerpadiel v kultúrnom dome.
Privítam aj iniciatívu a námety
či pripomienky občanov. Teší
ma ich aktivita a záujem, o veci
verejné.
text: Vladimír Urban

Rekonštrukcia traťovej koľaje a nová zastávka

V

našej obci sa po 40 rokoch uskutočnila Komplexná rekonštrukcia 1. traťovej koľaje medzi: ŽST
Kraľovany – ŽST Ľubochňa.
Táto akcia významne zasiahla aj do života našich cestujúcich občanov, a to hlavne
pri
železničnej
zastávke
Stankovany, ako aj po ce-

lej dĺžke obce v okolí rekonštrukcie železničnej trate, od
močiarov až po horný koniec
obce. O všetkom bližšie hovorí
Rozkaz o výluke č. 194. Účel
výluky je komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1, objednal ju
prednosta sekcie železničných
tratí a stavieb z Obvodného
riaditeľstva Žilina.
Rekonštrukcia obsahovala
opravu piatich priepustov
a šiestich mostov, výmenu železničných podvalov a koľajníc
v celej dĺžke, zváranie nových
koľajníc, úpravu trakčného vedenia, niekoľko nových stožiarovale hlavne práce na nástupišti, osvetlení, výstavbe nových
zábradlí, označenie zástavky
a veľa ďalšej práce, ktoré
s rekonštrukciou súvisia.
„Súčasný stav trate Kraľovany – Ľubochňa je podmienený vekom a materiálmi želez-

ničného zvršku z roku 1981.
Zemné teleso trate bolo naposledy rekonštruované v tom
istom roku. Predmetnou rekonštrukciou sa dosiahne vyšší
kvalitatívny štandard osobnej
i nákladnej dopravy, zaistenie
bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie rozsahu údržby
železničného zvršku,“ uviedli
železnice.
Rekonštrukcia trate spôsobila niekoľko obmedzení, a to
výstup a nástup do vlakov len
z jednej strany, a tiež obmedzenie prechodu železničného priecestia automobilovou
dopravou. Výsledok práce sa
postupne dostavil a môžeme
konštatovať, že v okrese Ružomberok sme prvá obec, ktorá
je po rekonštrukcii železničnej
trate. Výluka bude pokračovať
v jarných mesiacoch na úprave
2. koľaje a nástupišťa.

Nejde o modernizáciu železničnej trate, rýchlosť ostáva nezmenená a nebudú ani
protihlukové steny. V krátkom
čase pribudnú moderné elektrické vlakové súpravy na trati
Žilina – Liptovský Mikuláš.
Týmito úpravami sa zvýšila aj
bezpečnosť cestujúcich a je len
na nás všetkých, ako sa budeme o stanicu starať, a ako bude
vyzerať. Cena nákladov na
úpravu predstavuje 12 000 000
eur. Práce na komplexnej rekonštrukcii nástupiska, vybudovanie prístrešku a osvetlenia
Stankovany-zastávka vykonalo
po etapách Združenie „POD
ŠÍPOM“ podľa projektovej
dokumentácie a schválených
a odsúhlasených technologických postupov prác.
text: Peter Straka
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...pokračovanie z úvodnej strany
Dodávateľ začal v júli tohto
roku konečne práce realizovať
a koncom októbra bol prístrešok hotový. Všetko sa dialo
v čase, keď práve aj v našom
kostole natáčali niektoré sekvencie nového filmu Terezy
Nvotovej a tomu sme sa museli prispôsobiť. Následne sme
nový prístrešok vybavili novým
osvetlením a prvá etapa stavby
bola na našu veľkú radosť hotová.
Spevnené plochy a prístupové
plochy
Dodávateľa tejto časti stavby
sme si zabezpečili v predstihu.
Na práce nastúpil z pracovných dôvodov o niečo neskôr,
ale koncom októbra svoju úlohu splnil k našej spokojnosti.
Prístup ku kostolu má dĺžku 33
metrov a sklon 5,9%, čím spĺňa predpísanú technickú normu. Pre názornosť uvádzam,
že zámková dlažba má výmeru
250 m2, bolo osadených 120 m
chodníkových obrubníkov, odvezených a dovezených niekoľko tón zeminy a makadamu.

Na zimný posyp sme zabezpečili dva zásobníky na piesok.
Rozobratú starú betónovú dlažbu dodávateľ na jeho
náklady odviezol pre potreby
dobrovoľných hasičov v Rojkove, za čo boli hasiči vďační.
Nové vnútorné a vonkajšie
ozvučenie kostola
V septembri sa nám podarilo v kostole nainštalovať nové
vonkajšie a vnútorné ozvučenie odbornou firmou, ktorá
zabezpečila kvalitné ozvučenia
viac ako 700 kostolov, v ČR,
SR, Rusku, Albánsku, Poľsku
a pod.
Dodávateľ nastúpil na práce
veľmi rýchlo a ochotne, nakoľko naše pôvodné ozvučenie
doslúžilo a prípadná oprava
by už nebola v tomto období
rentabilná. Výhodou tohto riešenia je aj skutočnosť, že firma
poskytla na dodávku, montáž
a zariadenie záruku 5 rokov
a naviac 10 ročný bezplatný
servis. Naviac nám dodávateľ poskytol pomerne výraznú
zľavu na cene, vzhľadom na
skutočnosť, že sme práve realizovali veľkú investičnú ak-

ciu a mali sme značne vysoké
finančné náklady.
Vonkajšie osvetlenie kostola
Po predchádzajúcom osvetlení prístupovej cesty ku kostolu sa nám podarilo osvetliť
vežu kostola nad jeho vstupom
a zároveň realizujeme prípravu osvetlenia veže z východnej
strany. Veríme, že sa nám to ešte
do Vianoc podarí, nakoľko čakáme už len na dodávku osvetľovacích telies zo zahraničia.
V skorej budúcnosti plánujeme
osvetliť kostol aj od železnice.
Pre tieto práce sme sa rozhodli preto, že pôvodné osvetlenie
kostola začalo byť v poslednom
období nefunkčné a prestalo
plniť svoju úlohu – zvýrazniť
náš kostol ako dominantu
obce. Farnosť sa bude o nové
osvetlenie vzorne starať, ako je
tomu v interiéri kostola a nebude na nikom závislá.
Vonkajší Betlehem pri kostole
Radi by sme v týchto posledných dňoch končiaceho roku
oživili a skrášlili ešte viac okolie nášho kostola a preto sme
sa rozhodli zakúpiť postavy do
jasličiek a vybudovať vonkajší

Betlehem pri našom kostole.
Robíme všetko preto, aby sa
nám to do Vianoc aj podarilo.
Veríme, že urobíme všetkým
farníkom, ale hlavne našim deťom veľkú radosť. Určite nás
poteší aspoň tak, ako vianočný
stromček, alebo aj viac.
Drahí farníci. Všetky plánované práce sa nám podarilo
vykonať a naše túžby splniť, len
vďaka vašej pomoci a štedrosti. A nielen vďaka veriacim zo
Stankovian, Rojkova a Kraľovian, ale naša veľká vďaka patrí
aj členom Ružencového bratstva vo farnosti a hlavne farníkom z okolitých farností, ktorí
nás navštevujú a prispievajú finančne na chod farnosti.
Naozaj sme všetkým vďační za štedrosť a zvlášť nás teší
skutočnosť, že sa tešíte z toho,
čo sa nám podarilo vykonať.
Veríme, že realizované zmeny
v našom kostole a jeho okolí
poslúžia každému z nás, ale aj
návštevníkom zo širokého okolia.
Všetkým Vám v mene hospodárskej rady farnosti vyslovujem veľké Pán Boh zaplať!
text:spracovala:
Rudolf Baleja
SL
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Vianočný príhovor pána farára

S

vätý Otec na začiatku vlaňajšieho Adventu napísal
pekný list o jasliach: Admirabilesignum, podpísal ho
v Grecciu. Pápež František
prikázal previezť relikvie jaslí do Jeruzalema. Nebudeme
hovoriť o tomto liste, ktorý je
veľmi pekný.
Ale premiestnime sa v duchu
teraz do Greccia. Pri kostole,
pri ktorom prežil sv. František
svoje prvé Vianoce, je múzeum
betlehemov. Sv. František keď
sa vracal z Ríma, kde bol uctiť
relikvie sv. jaslí, tak v Grecciu
poprosil majstra, aby mu na noc
urobil kamenný žľab, a zohnal
osla a vola. Pri skale kamenné
jasle naplnil slamou a poprosil kňaza, aby slúžil na nich sv.
omšu. On – ako diakon, spieval evanjelium a hlásal Božie
slovo. To nebol Betlehem, lebo
tam neboli žiadne figúry. Ani
Mária, ani Jozef, ani pastieri,
iba vôl a osol. Ježiš bol v Eucharistii, ktorá bola na jasliach.
A betlehemskými figúrami boli

všetci zúčastnení. Zámer Františka bol taký, že Betlehem nie
je niečo na čo sa pozerá, ale byť
účastníkom týchto udalostí.
Lebo to sa deje všetko v liturgii. Greccia nie je miestom, kde
si má človek poobzerať betlehemy, ale miestom, kde má
človek prežiť Božie narodenia.
Tomáš z Celana je prvý autor
životopisu sv. Františka. Dlho
sa tento životopis neobjavoval,
lebo sv. Bonaventúra dal zničiť
všetky kópie, preto, lebo on sám
napísal životopis o Františkovi
a bol presvedčený, že jeho verzia je oficiálna a správna. Ale
nakoniec sa našiel exemplár.
Tomáš hovorí, že František
veľmi miloval Greccia, lebo
tam sa stal dieťaťom s Dieťaťom. Objavil v sebe detinstvo,
po roku sv. František v Laverne
bol ukrižovaný s Ukrižovaným
– dostal stigmy. František pochopil, že Boh sa stal človekom
a zasahuje do každej situácie
nášho človečenstva. Bol dieťa s Dieťaťom a ukrižovaný

s ukrižovaným. /Emanuel –
Boh s nami v každej situácii
v živote/. Ježiš sa stáva dieťaťom pre všetkých. V každej
etape v našom živote pozeráme
na Neho a cítime sa dobre.
V tieto sviatky si uvedomme, že Boh sa stáva v každej
situácii v našom živote naším
blízkym. Staňme sa aj my deťmi s Dieťaťom. V čom je dieťa
rozdielne od dospelých. Dieťa
nekupuje, iba dostáva. Opak
biznisu – dieťa nikdy nekupuje,
iba je obdarované. Uvedomme

si, že to, čo je najdôležitejšie
v našom živote, to môže človek
iba dostať, nie kúpiť. Čím viac
budeme deťmi, tým menej budeme vnímať vzťah s Bohom
ako kontrakt.
Detinstvo je opakom nevoľníctva. Sv. Pavol hovorí, už nie
si otrokom, ale synom a keď
synom, tak aj dedičom. Dieťa
má radosť – nevoľník je nešťastný. Majme radosť z viery
a prežívajme ju slobodne.
text: Miloš Labaš

Jednota dôchodcov zhodnotila svoju prácu za uplynulý rok

„Z

malých aktivít sa vytvárajú veľké veci keď
priložia ruku k dielu seniori.“
Prešiel rok 2020 a my hodnotíme prácu v našej organizácií
JDS.
Nový rok bol plný očakávania, čo dokážeme vytvoriť pre
našu spoločnosť. Nezaháľali
sme a zapájali sme sa do aktivít v obci. Svojou činnosťou
sme sa riadili podľa plánu práce.
Na začiatku roku 2020 sme
mali novoročné posedenie, na
ktorom sme prediskutovali
naše aktivity. Krásy Vysokých
Tatier a Ľadový dom na Hrebienku očaril svojou krásou našich členov, ktorí sa zúčastnili
výstupu na Hrebienok.
Akcia „Fašiangy seniorov“,
ktorá sa mala konať 19.2.2020

v Liptovskej Osade, pre chorobu členov výboru padla. Členovia našej organizácie preto
spojili všetky sily a túto akciu
usporiadali v našej obci v našom kultúrnom dome. Podujatie bolo pripravené na vysokej
úrovni. Hrala stankovská živá
hudba, pri ktorej sa rozpútala
dobrá zábava. O občerstvenie
a obsluhu sa postarali naši členovia, ktorí ukázali svoju šikovnosť a zručnosť. O program sa
postarala Folklórna skupina
Matičiari, ktorým ďakujem, a
taktiež aj všetkým, ktorí priložili ruku k tomuto podujatiu.
Pri rozlúčke hostí seniorov,
bolo povedané: ,,Ďakujeme,
cítili sme sa veľmi dobre. Latka
úrovne bola vysoko položená
a tešíme sa o rok znova.“
Len, čo sme stačili spraco-

vať silné dojmy so stretnutia so
seniormi dolného Liptova, tak
prišiel COVID- 19 a bol vyhlásený stav núdze. Nepriaznivá situácia stále pretrváva,
a preto sa všetky akcie rušia.
Boli nám pridelené 2 poukazy do kúpel – Sliač: Hotel
Palace – zúčastnili sa dve členky
( Jolana Malchová,
Anna Demikátová). Naše členky sa tiež zúčastnili brigády na
kostolnom dvore pri kvetinových záhonoch, za čo im veľmi
pekne ďakujem.
Po miernom uvoľnení opatrení sme sa vybrali na výlet na
Oravu. V Oravskej horárni sme
dostali ponuku na rekreáciu aj
cez vianočné a novoročné sviatky. V Krušetnici sme videli
zaujímavú galériu – Pražiareň
kávy a pochutili sme si na čers-

tvo praženej káve v útulnej kaviarničke.
Na výlete loďou po Oravskej
priehrade sa nám vrátili spomienky na naše školské výlety.
O dobrú náladu sa nám postaral náš harmonikár Zdeno
Buliak. Plný dojmov sme sa
premiestnili do Klina, kde sme
mali pekný duchovný zážitok.
V Oravskom Podzámku sme si
obzreli krásy Oravského Hradu.
Naši členovia sa taktiež
zúčastnili podujatia Stretnutie
harmonikárov, ktorú usporiadala Matica. Naša činnosť
nebola taká bohatá ako po iné
roky, a tiež zostali aj nenaplnené plány kvôli súčasnej situácií.
text: Jolana Malchová
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Stretnutie rodákov harmonikárov v Stankovanoch

V

sobotu 26.9.2020 zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej Stankovany už 4. ročník podujatia
Stretnutie rodákov harmonikárov.
Stretnutie harmonikárov otvorila pani Martuška Lacková
rod. Dubovcová hrou na harmoniku s krásnymi ľudovými
piesňami. Potom nasledovali
páni Vendelín Čieško, ktorý sa
predstavil aj vlastnou tvorbou.
Zdeno Buliak, ktorý vedie hudobno-spevácku skupinu matičiarov zahral sériu známych
ľudových piesní na heligónke. Najstarší účastník Kamil
Chorvát vo svojich 86. rokoch
zahral svoje piesne na ústnej
harmonike. Ďalej nastúpila
mladšia generácia, čo nás veľmi potešilo. Filip Malcho zahral skladbu Alleluja. Potom
si prizval hudobníkov Marcela
Buvalu, ktorý hral na verej-

nosti prvýkrát na
harmonike a Simonku Buvalovú,
ktorá ich dopĺňala
hrou na husličky. Tiež to bola
jej premiéra na
verejnosti. Našimi
stálymi hosťami
sú aj harmonikári
pán Ján Toman
a Ľubor Špirko.
Pán Pavlovčík so
svojou vnučkou
Sofiou rozospievali celú sálu,
a tiež sa s radosťou
zúčastňujú tohto
podujatia. Spolu s nimi prišiel
aj ich rodák Miroslav Turčina.
Skupinu harmonikárov ukončil svojim spevom pán Kráľ z
Krpelian. Prežili sme pekné
sobotňajšie popoludnie so spevom, hre na harmoniky, heligónku a husličky. Všetci sa už

Ekologickejšie Vianoce

tešíme na 5. ročník Stretnutia
harmonikárov.
Ďakujeme
všetkým
organizítorom a sponzorom:
Matica slovenská a Obec
Stankovany
text: Ľudmila Malchová

Nezabúdajme na náš boj za slobodu

U

plynulý mesiac sme si
štátnym sviatkom pripomenuli jeden z najvýznamnejších dátumov v novodobej
histórii nášho národa „Deň
boja za slobodu a demokraciu
– 17. november 1989“.
Je pripomienkou pádu komunistického režimu v Česko-Slovensku, ktorý dlhé roky
zvieral spoločenstvo týchto
dvoch štátov v „okovách“ neslobody, nátlaku, prenasledovania, cenzúry a diktátu popierajúceho azda všetky princípy
demokracie.
Počiatočný impulz, ktorý

spustil sled udalostí označovaný ako tzv. Nežná revolúcia,
vzišiel zo strany študentov
a umelcov. K nim sa pridávali
postupne ďalší a ďalší. Slobodná diskusia, slobodné voľby,
sloboda slova, cestovanie...
Nie v každom čase a kdekoľvek na svete sú tieto hodnoty
samozrejmosťou a pred niekoľkými rokmi neboli ani u nás.
Aj v našej obci v tej dobe
vzniklo VPN (Verejnosť proti
násiliu). Občianska iniciatíva
VPN má kroniku a stále sa znej
dajú čerpať údaje. V Stankovanoch vznikla 02.12.1989, teda

Pár slov pre
planétu

o 16 dní neskôr, ako bola prvá
demonštrácia v Bratislave. Na
prvom zasadnutí, ktoré sa v ten
deň uskutočnilo, na návrh už
nebohého Rudolfa Pečku ml.,
sa zišlo niekoľko občanov pred
kostolom. Dohodli sa na pravidelných stretnutiach a zasadnutiach, ktoré boli zvolávané
podľa potreby a danej situácie,
sledovali sa udalosti v rozhlase,
televízii, a to hlavne v Bratislave a v Prahe. V obci sa uskutočnilo od 9.12.1989 14 zasadnutí,
dialógov a to v miestnostiach
budovy MNV a 2 mítingy
v Kultúrnom dome, ktorý bol
zaplnený do posledného miesta občanmi, poslancami MNV
a členmi výboru VPN. Občania sedeli aj v oknách. Nezabúdajme preto na tých, ktorí našli odvahu a vzopreli sa režimu
aj pre našu lepšiu budúcnosť!
text: Peter Straka

Sviatky hojnosti a štedrosti so
sebou ruka v ruke prinášajú
aj množstvo vytvoreného odpadu. A to nehovoríme len o
zvyškoch jedla či obalových
materiáloch. Zamysleli ste sa
niekedy nad „zabalením“ vianočného darčeka, do papierovej tašky, ktorú môžete opakovane využiť aj budúci rok?
Že tak robíte, skvelý počin!
Že používate papier? Skúste
to tento rok inak. Časy, kedy
sme aj baliaci papier mohli
opätovne používať sú preč.
Je príliš tenký a krehký a po
jednom použití, skončí v odpadkovom koši. Našej Zemi
pomôžeme aj tým, ak pristúpime k uváženému nakupovania darčekov. Namiesto
plastových hračiek, siahnime
po drevených, ktoré sú pre
naše deti zdravšie a možno
sa zachovajú aj pre ďalšie generácie. Vyskúšajme hmotné
darčeky, kupujúce z akejsi
povinnosti, nahradiť rôznymi alternatívami v podobe
poukážok, zážitkov, kurzov
či pernamentiek. Ciest ako
byť o krok ekologickejší je
mnoho, stačí si vybrať.

text: Miroslava PolohováIvanová
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Futbalový rok 2020 v Stankovanoch

P

ri hodnotení roka 2020
z
pohľadu
činnosti
futbalového
klubu
by
viacerí mohli povedať, že
nie je takmer čo hodnotiť.
A to tým viac, že pandémia
koronavírusu a s ňou spojené
mimoriadne
opatrenia
spôsobili, že sa futbal na
amatérskej úrovni v priebehu
roka viac nehral ako hral.
Celá jarná časť sezóny
2019/2020 sa zrušila a samotná sezóna sa anulovala. Nová
sezóna 2020/2021 /opäť bez
našej účasti/ sa našťastie začala v nádeji, že sa odohrá podľa
plánu. Žiaľ, ani táto jesenná
časť sa nedohrala pre prijaté
opatrenia. Od 3.10. sa hralo už
bez divákov a 11.10. sa odohralo posledné súťažné kolo.
Neodohrané zápasy jesene by
sa mali odohrať na jar. Treba
len dúfať, že sa pandemická
situácia upokojí a futbal sa na
budúci rok vráti do programu
na všetkých úrovniach spolu aj
s divákmi. Lebo hrať bez divákov je naozaj zvláštne a demotivujúce.

Na margo terajšej situácie by
sme mohli s trochou sarkazmu dodať, že neúčasťou nášho
mužstva v súťaži sme vlastne
ani o moc neprišli, keď sa viac
nehrá ako hrá. Sčasti to môže
byť aj pravda. Horšie ale je, že
sa prerušila akási kontinuita
fungovania mužstva ako živého celku. Situácia nie je momentálne vôbec priaznivá, keď
sa jeho kostra obrazne rozsypala a pomaly už nie je na kom
stavať. A nič zatiaľ nenasvedčuje, že sa situácia v najbližšej
dobe zlepší. Nástup novej generácie hráčov je zatiaľ málo
presvedčivý.
Aj napriek tejto nie najlepšej
prognóze si dovoľujeme povedať, že klub ako právny subjekt
funguje a zodpovedne si plní
svoje povinnosti vo vzťahu
k svojim partnerom. Tu treba
hlavne spomenúť spoluprácu
so susedným OŠK Ľubochňa,
kde sme viazaní „Dohodou
o spoločnom družstve mládeže“. Táto spolupráca už funguje piatu sezónu a určite má
zmysel.
Dôležitou súčasťou činnosti FK je trvalá starostlivosť
o areál futbalového ihriska
prakticky po celý rok. Keďže sa
vlastne jedná o verejný priestor,
ktorý je voľne prístupný a je
aj hodne využívaný, o to viac
vyžaduje túto starostlivosť.
V rámci skvalitnenia či skultúrnenia areálu sa nám poda-

rilo dokončiť fasádu na budove
šatní. Túto akciu sme financovali z vlastných zdrojov. Mimo
toho sa podarilo vybudovať
trvalý prístrešok, ktorý našiel
uplatnenie ako pri organizovaní futbalových turnajov, tak aj
tanečných zábav. O tento prístrešok sa zaslúžil hlavne Ľubo
Čieško.
Podarilo sa nám taktiež vybudovať vodovodnú prípojku v
priestoroch bufetu, čo zvyšuje
hygienickú stránku akcií organizovaných v areáli. Tu si poďakovanie zaslúži Ferko Straka, ktorý vykonal všetky práce
s tým súvisiace.

keď hradíme náklady len družstva U-11, keď toto hrá svoje
domáce zápasy u nás. Družstvo
U-9 prešlo pod správu OŠK
Ľubochňa, pričom domovské
ihrisko má v Hubovej.

Mládežnícke družstvá
Ako už bolo spomenuté, so
susedným OŠK Ľubochňa už
piatu sezónu spolupracujeme
na základe „Dohody o spoločnom družstve mládeže“. Dohoda rieši účinkovanie našich
chlapcov v spoločnom družstve v jednotlivých kategóriách, pričom títo zostávajú
našimi hráčmi. V okresných či
krajských súťažiach hrá spolu
5 družstiev /U-9, U-11, U-13,
U-15 a U-19/. Tieto pôsobia
pod hlavičkou OŠK Ľubochňa.
Prehľad ich účinkovania v súťažiach hovorí o kvalitnej práci
OŠK, lebo tento zabezpečuje
tréningový proces ako aj logistiku všetkých družstiev.
Oproti minulej sezóne došlo v „Dohode“ k malej zmene,

duchá. Ľubo Čieško ako hlavný organizátor tohto už tradičného turnaja, ktorý je známy
pod touto značkou na celom
Slovensku, a ktorý sa konal
pravidelne v Kraľovanoch, sa
jednoducho nedohodol s domácimi na podmienkach. Po
dohode s našim FK sa rozhodol presunúť turnaj k nám.
Nakoľko však pozvánky na
turnaj išli ešte pod hlavičkou
„Kraľovany cup“, ostalo pri tejto pôvodnej značke.
V šiestich hracích dňoch sa
turnajov zúčastnilo spolu 76
družstiev, z toho 72 z celého
Slovenska a 4 z poľského mesta Milowka. Protipandemické
opatrenia spôsobili, že sa mnohé družstvá z turnaja odhlásili.
Inak účasť na turnaji by bola

Futbalové turnaje žiakov
Náš FK v spolupráci s Ľubom Čieškom usporiadal
v mesiacoch jún a august, futbalový turnaj žiakov „Kraľovany cup 2020“, pre ročníky
narodenia 2006 až 2013, teda
osem samostatných turnajov
pre osem kategórii.
Prečo sa hral „Kraľovany
cup“ u nás? Odpoveď je jedno-
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omnoho vyššia. Aj napriek
tomuto môžeme povedať, že
takáto veľká športová akcia sa
u nás ešte nekonala. Zároveň
môžeme povedať, že presunom turnaja k nám neutrpela
jeho organizačná stránka, ba
skôr naopak. Návštevníci odchádzali od nás s dobrými pocitmi, tým viac, že aj počasie
prialo. O tom, že má tento turnaj svoj cveng, svedčí aj to, že
ho poctil svojou návštevou aj
bývalý futbalový reprezentant
Viktor Pečovský.
Najväčšia ťarcha zodpovednosti za prípravu tohto veľkého športového podniku bola
určite na pleciach Ľuba Čieška, ktorý turnaj pripravuje každoročne už od zimy. Za čo mu
patrí veľké uznanie. Náš FK
pripravil kvalitné podmienky,

čoho spoločným výsledkom
bol vydarený turnaj, ktorý spravil opäť výbornú reklamu našej
obci. Z dôvodu výhodnosti konania turnaja pre obe strany, by
sa mali aj ďalšie ročníky hrať
u nás.
Niečo na záver.
Cestou SZ opakovane informujeme širokú verejnosť,
že sa príkladne staráme o celý
areál, čo nie sú žiadne prázdne slová. Že je za tým kvantum práce, netreba opakovať.
Preto apelujeme na všetkých,
ktorí areál navštevujú /ale aj
nové multifunkčné ihrisko/,
aby dodržiavali prevádzkový
poriadok, lebo tu sú stále veľké
rezervy. Taktiež žiadame tých
nezodpovedných susedov, ktorí
bývajú v blízkosti ihriska, aby

nevysýpali komunálny odpad
na breh Váhu, čo sa deje pra-

videlne. A tým nám pridávajú
robotu.

Prehľad účinkovania a umiestnenia jednotlivých družstiev po
neúplnej jesennej časti:

• U9 - prípravka, okresná súťaž, spolu 7 družstiev, odohrali
sa len 2 turnaje, družstvá majú odohraný nerovnaký počet
stretnutí
5. OŠK Ľubochňa 3 1 0 2 4:10 3 body
• U11 - prípravka, okresná suťaž, spolu 12 družstiev, družstvá
majú odohraný nerovnaký počet stretnutí.
1. OŠK Ľubochňa 7 5 1 1 39:12 16 bodov
• U13 - III. liga, krajská súťaž, - okresy RK, LM, MT a DK,
spolu 10 družstiev
4. OŠK Ľubochňa 7 4 0 3 21:23 12 bodov
• U15 - III. liga, krajská súťaž, - okresy RK, LM, MT a DK,
spolu 10 družstiev
1. OŠK Ľubochňa 7 6 0 1 39:4 18 bodov
• U19 - V. liga, krajská súťaž, - okresy RK, LM, MT a DK,
spolu 14 družstiev
1. OŠK Ľubochňa 11 8 1 2 53:11 25 bodov
text: Pavol Škuta

Bezpečne na cestách vďaka dopravnej výchove

D

opravná výchova v základnej
i materskej
škole je súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Naučiť deti predškolského

veku i žiakov základnej školy
vnímať základné pravidlá
osobnej bezpečnosti v cestnej
premávke a tak znížiť nehodovosť detí na našich cestách

je jednou z našich priorít.
Tohto roku, zásluhou Nadácie Volkswagen Slovakia,
grantového projektu Projekty
zamestnancov, sme získali tisíc eur na dopravnú výchovu.
A tak nielen teoreticky, ale od
júna aj prakticky sa venujeme
príprave našich detí na dopravné situácie. Súťaže v jazde zručnosti, v spoznávaní dopravných
značiek a ovládaní dopravných
situácií sa stali súčasťou nášho
vzdelávania a mimoškolských
aktivít.
Za získané finančné pro-

striedky sme nakúpili kolobežky, odrážadlá a dopravné
značky. Už nám zostáva len
postaviť prístrešok nad stojany
na bicykle, lebo veľa našich detí
a žiakov prichádza do školy na
bicykli. Cieľ projektu – osvojiť
si zásady bezpečného správania
sa na cestách, zvládnuť techniku jazdy na kolobežke, resp.
odrážadle, spoznávať dopravné
značky a dopravné situácie sa
nám darí úspešne plniť.
text: Daniela Jarošová
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N

a úvod treba hneď poznamenať, že stolnotenisový oddiel v obci nikdy
nebol oficiálne registrovaný
a tak nefiguruje v žiadnych
štatistikách tohto športu
v rámci okresu. V porovnaní
s ostatnými obcami na
dolnom Liptove, ktoré hrajú
pravidelne okresnú ligu,
máme teda čo dobiehať. To
však neznamená, že by sa tento šport neuchytil aj v našich
podmienkach.
História stolného tenisu
v Stankovanoch sa oficiálne viaže k roku 1976. V tom roku vo
februári sa uskutočnil 1.ročník
turnaja v stolnom tenise, ktorý usporiadala TJ Stankovany v priestoroch ešte starého
Kultúrneho domu, kde sa dalo
hrať pri troche skromnosti až
na troch stoloch. Tento turnaj
mal nakoniec jedenásť pokračovaní. K tomuto turnaju sa
v roku 1980 pridal aj ďalší, ktorý sa organizoval v novembri.
Tento mal sedem pokračovaní.
Všetky tieto akcie organizačne
aj finančne zastrešovala TJ. Organizáciou týchto turnajov sme
reagovali na rastúci záujem
o tento šport a zároveň sme
takto vyplnili zimné mesiace
vhodnou športovou aktivitou.
Tu treba naozaj zdôrazniť,
že turnaje mali z roka na rok
vyššiu a vyššiu úroveň. Hráči sa
na turnaje naozaj tešili a v rámci možností aj pripravovali. To,
že väčšina účastníkov boli zároveň hráči futbalového mužstva, netreba ani zdôrazňovať.
Posledné turnaje sa odohrali

v roku 1986 už v priestoroch
Základnej školy, kde však podmienky neboli ideálne. Aj pod
vplyvom týchto okolností sa tieto turnaje už ďalšieho pokračovania nedočkali.
Počiatky tohto športu v obci
sú však omnoho staršieho dáta.
Tento pekný šport zaujal mnohých chlapcov a tak aj napriek
tomu, že sme tu naň nemali
najvhodnejšie podmienky, zapustil svoje korene pomerne hlboko. Nebola tu telocvičňa ani
žiadne iné slušné kryté priestory, neboli žiadne originálne
pingpongové stoly, raketu mal
málokto, ešteže loptičky sa
dali kúpiť bez väčších problémov. A tak sa hrávalo väčšinou
pod holým nebom na starých
dverách, na drevotrieskových
platniach a pod. Len aby loptička dobre odskakovala. A
namiesto sieťky sa položila
doska a hralo sa. A nesmelo
byť moc veterno, lebo to by ani
„Čínania“ neuhrali.
Najväčší rozmach zaznamenávame na začiatku 70.rokov,

kvalitnejšie rakety s rôznymi
poťahmi primerané tej dobe,
a kupovali sa už len čínske
loptičky, lebo tie mali najlepší
odskok. Len so stolmi bol stále
problém.
Prvopočiatky „pingpongu“
sú spojené hlavne s menom
- Anton Chomist st. K tejto
hre pričuchol ešte v 2.polovici 50.rokov na pôde učňovskej
školy v Ružomberku, ktorú
navštevoval. V tej dobe už
hrával aj futbal za rodnú obec.
A treba povedať, že aj na stolný tenis mal talent. Možno
náhoda chcela, že aj neskoršie
v zamestnaní na ČSD – elektroúsek, mali v dielni v suteréne
pod budovou železničnej stanice v Kraľovanoch originálny
stolnotenisový stôl, kde si mohol po šichte „zapinkať“.
Aj vďaka jemu si sem chodili
viacerí chlapci zo Stankovian
po večeroch zahrať. Neskôr
sme si tento stôl požičiavali pri
organizovaní našich turnajov.
S prepravou nebol problém.
Stôl sa dal na „režinku do pakel

keď sa hrávalo vo viacerých
dvoroch, odkiaľ sa ozýval ten
známy nezameniteľný zvuk.
Ale to už viacerí chlapci mali
skúsenosti s týmto športom
počas pobytu na internátoch, či
počas základnej vojenskej služby a pod.
S rastúcim entuziazmom, ale
aj s rastúcou kvalitou hry vo
všeobecnosti, narastali aj potreby hráčov. A tak pribúdali

vozu“ osobného vlaku, u nás sa
vyložil a preniesol do kultúrneho domu.
Pamätné sú tiež zápasy pod
hruškou na dvore u Chomistovcov, kde sme hrávali na
takmer originálnom stole a kde
sme „zodrali“ veľa loptičiek.
Tu sme naozaj zdokonaľovali
svoje majstrovstvo.
Talent po otcovi zdedil aj syn
Anton Chomist ml., ktorý na

uvedených turnajoch zaznamenal najviac prvenstiev a bol
tak v tých rokoch neoficiálnym
majstrom obce. Z ďalších dobrých hráčov treba spomenúť
hlavne mená : †Rudo Pečko,
†Jozef Pečko – Hoso, Ľubo
Pečko – Miki /ten hráva doposiaľ okresnú súťaž za Hrboltovú/, †Paľo Holdoš, Ľubo Junas,
Paľo Škuta.
V súčasnosti si zaslúži pozornosť Marián Poljak, ktorý hrá za
ŠKST Ružomberok a zároveň
reprezentuje klub aj v súťažiach
zdravotne
znevýhodnených
športovcov v rámci Slovenska,
ako aj na medzinárodnej úrovni. Z domácich šampionátov
pravidelne prináša medaily vo
svojej kategórii.
Po roku 1986 stolnotenisový život v obci nadlho stíchol.
Tým viac, že aj v súvislosti s
premenou starého Kultúrneho domu na sklad a dielnu /
od r.1992/ „zmizli“ úplne aké
– také priestory na prevádzkovanie tohto športu.
Tým sa ale nevylučuje, že
niektorí jedinci nevykonávali či nevykonávajú tento šport
v rámci svojich súkromných
aktivít niekde doma v garáži,
na internátoch a pod.
Až
dostavbou
novej
budovy KAC v r.2010 sa
vytvorili podmienky na jeho
„znovuzrodenie“.
Aj sa tak stalo, keď chlapci
začali využívať tieto priestory
hlavne počas zimných večerov. Už sa aj zdalo, že sa založí stolnotenisový oddiel, ktorý
by mohol účinkovať v okresnej
súťaži, no nestalo sa tak. Aj
hrať sa prestalo. Príčiny boli
rôzne. Tu však treba rovno povedať, že musia nájsť spoločnú
reč samotní hráči na jednej
strane a obec – ako prevádzkovateľ KAC na strane druhej.
Len tadiaľto vedie cesta, ako
ďalej. Pre dobro veci.
text: Pavol Škuta
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Vedeli ste o Stankovanoch, že...
...boli časy, kedy si ľudia v rámci vianočného obdobia pomáhali o čosi viac? Dialo sa tak
napríklad v osade Podšíp. Na
toto obdobie spomínal pán
Ladislav Chorvát. Prípravy na
vianočné sviatky začínali skoro
ráno, a to chodením na roráty,
ranné sväté omše, ktoré bývali
slúžené v kostole v Stankovanoch. Vianoce so sebou prinášali aj očistu domácností.
Potrebné bolo nanosiť vodu
nielen do domácností, ale aj pre
dobytok. Vodné toky na Podšípe boli skromné. Väčším zdro-

jom vody boli pramene na Periskách, vzdialených približne
300 - 400 metrov východne od
osady. Gazdovia museli vodu
nosiť niekedy až z tohto miesta,
aby jej bol dostatok. Príprave a
chystaniu vianočných stromčekov sa venovali otcovia rodín
a starší synovia. Spolu sa dohodli na termíne a išli do lesa,
odkiaľ priniesli jedličku, ktorú
následne uložili do humna. Bez
vianočných oblátok by sa nezaobišla snáď ani jedna rodina.
Rodiny sa dohodli a určili jedného chlapca, ktorý zišiel dolu

Nedeľný tip na koláč - Zdravé tekvicové
lievance
Síce jeseň sa už skončila, ale
ak Vám ostali zásoby tekvice
a máte chuť na chutné a hrejivé raňajky, tieto lievance sú
skvelou voľbou. Sú jemnučké,
nadýchané a s cestom sa veľmi
dobre pracuje.
Budeme potrebovať:
• 1 šálka hladká špaldová
múka
• 1 šálka vanilkový proteín
(dá sa nahradiť múkou)
• 1 šálka tekvicové pyré
• 4 vaječné bielka
• 1 ČLtekvicové korenie
(napr. sušený zázvor, škorica, muškátový oriešok,
mleté klinčeky)
• 1 ČL sóda bikarbóna
mlieko (podľa potreby)
Tekvicové pyré si pripravíme
jednoducho. Tekvicu rozkrojíme napoly, vyčistíme od semienok, a touto vyčistenou stranou položíme na pekáč. Dáme
piecť na 190°, kým nebude
tekvica mäkká. Po upečení odstránime šupku a tekvicu rozmixujeme ponorným mixérom.
Potom už len zmiešame všetky
ingrediencie a zriedime mliekom do požadovanej a klasickej konzistencie lievancového

cesta. Cesto by sa teda nemalo
liať ale nemalo by byť ani príliš
husté.
Na panvici rozohrejeme malé
množstvo masla alebo oleja,
pridáme trochu hmoty na skúšku, či je v poriadku a lievance sa nerozpadávajú. Pečieme
malé lievančeky.
Môžeme podávať s tekvicovou omáčkou, ktorú pripravíme
zo zvyšného tekvicového pyré
a jablkovej výživy, osladíme
medom a dochutíme škoricou.
Hotové lievance aj s omáčkou môžeme ešte posypať
vlašskými
orechmi
a pridať podusené jabĺčka.
Dobrú chuť.

do dediny ku kostolníkovi a
zásobil nimi celú osadu. Strava počas vianočných sviatkov
bola jednoduchá, avšak predsa
o niečo hojnejšia. Ak bola úroda lepšia, piekli sa v peciach aj
koláče. Či bola pec dostatočne
rozohriata, sa skúšala na pr-

vom koláči, tzv. poplanku, ktorý sa upiekol do tvaru figúrky,
pocukril sa a slúžil ako sladká
dobrota pre deti.
text: Miroslava PolohováIvanová

Tajnička pre šikovných
Janko kričí z obývačky:
"Mami, mami stromček horí!"
Mama kričí z kuchyne:
"Janko, nehovorí sa horí, ale svieti."
O chvíľku Janko opäť kričí:
"Mami, mami už aj záclony ... (dokončenie v tajničke)."

1. Čo ukrýva druhý oriešok v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku?
2. Ako sa volá obdobie pred Vianocami?
3. Na Vianoce oslavujeme narodenie ...
4. Feliz Navidad je v preklade ...
5. Z akej koledy sú slová: "Anjeli zleteli, najprv pastierom podali
zvesť" ?
6. Meniny 13.12.
7. Čo si so sebou zobral Ivan v Mrázikovi, keď išiel na vandrovku?

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou na: stankovskezvesti@gmail.com
Vyžrebovaný výherca získa od Pizzérie Eden v Ľubochni poukaz
v hodnote 10€.
Správne odpovede posielajte do 10. februára.
Výherca bude uverejnený v budúcom čísle.

text a foto: Dominika Božeková

Výherca z minulého čísla - Monika Straková
Srdečne gratulujeme!
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FSk Podšíp tvorí katalóg o ľudovom odeve zo Stankovian

Č

lenovia FSk Podšíp sa
podujali na vydanie publikácie tradičného odevu s názvom Na piatok i na sviatok.
Ten dokumentuje rôzne typy
odievania našich starých rodičov.
Po obnovení scénického
spracovávania
kalendárnych
obyčají a obyčají životného
cyklu, či osadení informačných
panelov o ľudovej kultúre obce,
bude v novom roku na svete
ďalší počin členov Podšípanov
– knižné spracovanie tradičnej
odevnej kultúry obce Stankovany.
Katalóg bude obsahovať

množstvo fotografií a charakteristiku jednotlivých typov
odevov. Od detského, dievockého, mládeneckého, ženského
po mužský. Zachytené sú jeho
pracovné i sviatočné varianty.
Fotografie dokumentujú odev
v jeho plnej kráse a zároveň
ho predstavujú v prostredí, v
akom sa vyskytoval. Uvedenie
publikácie do života malo byť
súčasťou scénického programu folkloristov, ktorý mal byť
prezentovaný pri príležitosti
10. výročia založenia skupiny.
Avšak aktuálna situácia nedovoľuje organizovanie podujatí
a stretávanie ľudí, preto veríme,

že po zlepšení
situácie sa dopracujeme aj k
tomuto podujatiu.
Niekoľko fotografií ste už
mali vidieť v novom obecnom
kalendári na rok
2021 a my veríme, že aj ostatné
fotografie uvidíte a mnoho nových informácií
sa dozviete po
naštudovaní
nášho nového katalógu.

text: Miroslava Polohová
Ivanová

Mikuláš napriek pandémii dorazil aj do Stankovian

A

ká by to bolo predvianočné obdobie, keby neprišiel aj sv. Mikuláš? Dorazil
aj do Stankovian, presne 6.
decembra o 16:30 hod, kedy
ho už netrpezlivo čakali malé
aj veľké deti so zvedavými
očami a očakávaniami.
Do poslednej chvíle nikto
nevedel či to stihne a či ho
k nám pustia s ohľadom na
opatrenia pri súčasnej pandemickej situácii.
Mikuláš našťastie dorazil
a priviedol so sebou aj anjela

s čertom. Spolu s deťmi odpočítali čas do rozsvietenia vianočného stromčeka pred Kultúrnym domom. Ujo Mikuláš
pochválil deti za ich usilovnosť, dobrotu a snahu byť lepšími, a poprial im do ďalšieho
roka aby boli rovnako dobré
a úspešné. Potom už spolu
s pomocníkom čertom a anjelom porozdával balíčky všetkým deťom, čo ho prišli privítať. Samozrejme stihol aj zopár
fotiek s tými odvážnejšími deťmi a už sa ponáhľal ďalej do

sveta k ďalším nedočkavým deťom.
Rozsvietením stromčeka sa vianočné obdobie
adventu v Stankovanoch
rozbehlo naplno. Veríme,
že celý vianočný čas bude
plynúť v pokoji, láske,
radosti a porozumení
medzi nami všetkými, a
že si ho naplno užijeme
v zdraví a v kruhu svojich
blízkych.
text: Slávka Belková

