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Škola v novom šate
Obec Stankovany získala finančné prostriedky na výmenu
okien, strešnej krytiny i na zateplenie školy. V súčasnosti sú
už práce skončené, vynovená
škola žiari, deti i učitelia sa tešia, že skončilo obdobie chladu
v triedach. Krásna škola sa stáva dominantou obce.
Touto cestou by som sa rada poďakovala rodičom našich
detí, ktorí nám prišli pomôcť
pri upratovaní - pani S. Belkovej, M. Strakovej, V. Gallovej, J. Pirohovej, J. Fúrovej, L.
Junasovej, Z. Kubačkovej i pánovi I. Kováčikovi, ale aj všetkým ostatným - majstrom, brigádnikom, ale aj zamestnancom školy, ktorí sa na rekonštrukcii i na čistení priestorov
podieľali. Poďakovanie patrí aj
pánom J. Fúrovi a V. Urbanovi, ako aj pracovníkom obecného úradu, ktorí začali opravovať zničený oporný múrik pri
školskej jedálni.
Práce sme museli pre rekonštrukciu školy zastaviť, ale
v jarných mesiacoch plánujeme
v práci pokračovať, a veríme, že
nám prídu pomôcť aj ochotní
a zruční rodičia.

Rozkvitne babičkina
záhrada
Smiech a veselý džavot detí z MŠ i žiakov ZŠ je znamením, že v škole sa pokračuje v napĺňaní vízie školy i nášho
výchovno-vzdelávacieho cieľa,
ktorým je predovšetkým to,
aby naši žiaci získali dostatok
potrebných vedomostí a zručností, vedeli ich správne použiť, boli komunikatívni, flexibilní a tvoriví, aby vedeli teoretické poznatky uplatniť v praxi.
O to sa snažíme kvalifikovanými pedagógmi, dobrou spoluprácou s obecným úradom,
s rodičmi, občianskym združením, netradičnými metódami
a formami vyučovania, návštevou kultúrnych inštitúcií, motivujúcimi záujmovými útvarmi,
zapájaním sa do súťaží rôzneho
charakteru, spolupodieľaním sa
na kultúrnych podujatiach obce, tvorbou kultúrnych programov, starostlivosťou o Babičkinu záhradu, cieľavedomou
a systematickou prácou na vyučovaní.
Aj tohto roku pokračujeme
v prácach v napĺňaní úloh environmentálneho projektu - Zelená škola. Zapojili sme sa aj

do projektu ministerstva školstva Enviroprojekt, na ktorý
sme získali finančný príspevok
1600 eur. Z týchto prostriedkov
skrášľujeme školský dvor a záhradu. Finálny výsledok však
uvidíme až na jar, kedy naša Babičkina záhrada zakvitne
farebnými kvetmi, okrasnými
kríkmi, zarodí sladkými malinami, jahodami, černicami, čučoriedkami i ríbezľami.

Úspechy žiakov
povzbudzujú
Zameranie školy na rozvoj
regionálneho povedomia, čitateľskej gramotnosti, informatickej gramotnosti, jazykovej gramotnosti, prosociálneho
správania naďalej zostávajú našimi prioritami. Robíme všetko
preto, aby sme žiakom vytvorili
príjemné, podnetné prostredie.
Chodby školy krášlia ukážky
regionálnych predmetov dennej potreby (kolovrátok, misky,
džbány, sitá, varechy) i projekty
žiakov, zamerané na našu obec
a región. Malá, ale útulná knižnica dáva možnosť rozširovať si
obzor, slovnú zásobu i fantáziu
detí. S poznávaním anglického
jazyka začíname už v materskej
škole, v prvom a druhom ročníku učíme AJ v rámci voliteľných predmetov, a tým tretiaci a štvrtáci oveľa ľahšie zvládajú náročné učivo cudzieho jazyka. To, že niektorí našli v anglickom jazyku aj záľubu, nám
dokázal Tobias Zrník zo 4.A,
ktorý sa zapojil do súťaže English primary marathon, v kde
si meral sily s najlepšími štvrtákmi z okresu.
pokračovanie na strane 5

NOVÝ STAROSTA
A POSLANCI
Máme za sebou komunálne
voľby. Keď sa na ne pozrieme
komplexne, zistíme zaujímavé
fakty. Napríklad to, že v roku
2018 bola v komunálnych voľbách dosiaľ najnižšia volebná
účasť za ostatných dvadsať rokov, iba 62,6 percenta oprávnených voličov. Stále je to ale
viac, ako bol priemer v ružomberskom okrese, ktorý bol
56,21 percenta. Najvyššia bola
v roku 2002.
O funkciu starostu sa uchádzali dvaja kandidáti. Voľby vyhral a funkcie sa ujal Vladimír Urban. Získal 420 hlasov,
čo je 62,61 percenta odovzdaných hlasov vo voľbách. Druhým kandidátom bol Peter
Lacko, ten dostal 188 hlasov,
čo je 30,92 percenta.
Nový starosta a zastupiteľstvo zložilo sľuby 10. decembra.
V novinách vám prinášame
kompletné výsledky komunálnych volieb u nás a aj malý náhľad do minulých volieb a ich
výsledkov.
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Editorial
Stankovské noviny vydaním, ktoré práve držíte v
rukách, vstupujú do svojho dvanásteho roka. Za ten
čas si vďaka práci celej redakčnej rady aj usilovných
prispievateľov urobili dobré
meno a sú neodmysliteľnou
súčasťou života Stankovian.
Dovoľte mi využiť tento
priestor s osobnou prosbou.
Stankovské noviny sú vďaka
rokom, ktoré majú za sebou,
dobre rozbehnutý vlak. Pre
moje pracovné a osobné vyťaženie sa im nemôžem, nemám čas, venovať sa toľko,
koľko by si zaslúžili. Nehľadajte za mojim rozhodnutím žiadne iné dôvody, lebo
je iba jeden jediný, a tým je
nedostatok voľného času.
Preto by som chcela takto osloviť vás milí Stankovci. Nájde sa medzi vami
nadšenec, trpezlivý a tvorivý človek, ktorý by prevzal
opraty Stankovských zves-

tí? Niekto, kto by dohliadol na to, aby mali Stankovci pravidelne v domácnostiach čerstvé správy o tom,
čo sa udialo za posledné obdobie? Moje slová môžete
teda pochopiť tak, že sa hľadá nový šéfredaktor. Pokojne sa mi ozvite, napríklad aj
na email lubicakubisova@
gmail.com, telefón, alebo
cez facebook.
Verím, že sa nájde niekto spoľahlivý, vytrvalý, kto
ovláda prácu s počítačom
ale aj jazykom, kto bude na
Stankovské zvesti rovnako
hrdý, ako ja. Aby naše obecné novinky fungovali aj ďalej, dokumentovali všetko podstatné a zachovali to,
čím obec žije.

Ľubica Stančíková
šéfredaktorka
stankovskezvesti@centrum.sk
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vyberáme zo siedmeho
zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 25. októbra 2018
Zasadnutie OZ obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol
starosta obce Rudolf Baleja.
OZ sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Starosta obce ospravedlnil poslanca Ing. Petra Tomáňa z dôvodu pracovnej cesty a JUDr. Vladimíra Urbana z
dôvodu úmrtia v rodine.
Navrhnuté uznesenia, ktoré poslanci zobrali na vedomie:
- správu o vyhodnotení uznesení OZ a Finančnú analýzu vývoja hospodárenia obce Stankovany za obdobie rokov 2014
- 2017 prednesenú HK obce
Ing. M.Strakovou.,
- správu Dozornej rady a
správu o hospodárení spol.
Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
za I. polrok 2018 a o predpokladanom hospodárení za rok
2018 prednesenú predsedom
DR Milanom Strakom a konateľom spoločnosti L. Lovásom.
Hlavná kontrolórka upozornila na možnosti čerpanie prostriedkov z eurofondov pre OL.
K problematike výšky poplatku za komunálny odpad za rok
2019 pracovníčky OcÚ K. Králiková a Ing. S. Belková informovali poslancov OZ o situácii ohľadom nákladov spojených s likvidáciou odpadov, keď
v súčasnosti už vyberané poplatky od občanov za komunálny odpad nepostačujú na krytie nákladov spojených s vývozom KO. Poplatky spojené so
skládkovaním odpadu budú v
budúcom roku narastať z dôvodu nízkeho vytriedenia odpadu.
OZ obce Stankovany poverilo pracovníkov Obecného úrade na príprave VZN o zvýšení
poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 z dôvo-

du nízkeho vytriedenia odpadu
a zvýšiť osvetu občanov v oblasti triedenia odpadu.
Starosta obce informoval o priebehu prác na projekte „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ
s MŠ“ financovaného z Environmentálneho fondu SR, ďalej
informoval o obsahu:
- rozhodnutia ministra život. prostredia SR o poskytnutí podpory formu dotácie z Environmentálneho fondu
- výzvy na prevzatie staveniska na zákazku „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ
s MŠ Stankovany“ adresovanej E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
Bratislava
OZ obce Stankovany zobralo
na vedomie informáciu o projekte „WiFi pre Teba“ a schválilo jeho spolufinancovanie.
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o obsahu listu adresovanom na Správu ciest Žilina, v
ktorom Obec Stankovany žiada o odstránenie nerovností na
úseku štátnej cesty I/18 v katastri obce Stankovany, ktoré spôsobujú zvýšený hluk prechádzajúcich nákladných vozidiel a
otrasy, ktoré poškodzujú majetok občanov bývajúcich v úseku cesty Ľubochňa – Kraľovany.
OZ obce Stankovany zobralo na vedomie obsah listu riaditeľky ZŠ s MŠ Stankovany a
poverilo finančnú komisiu, aby
pripravila návrh odpovede na
žiadosť vo veci odmien na rokovanie najbližšieho zasadnutia OZ.
Vyberáme z ôsmeho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
22. novembra 2018“
Zasadnutie OZ obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja,
ktorý privítal všetkých prítom-

ných. OZ sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Starosta obce
ospravedlnil poslanca Ing. Petra Tomáňa z dôvodu pracovnej
cesty, Mgr. Petra Lacku pre pracovnú zaneprázdnenosť a Bohuslava Belku z dôvodu práceneschopnosti. Počas zasadnutia
sa dostavil poslanec Ján Chomist.
Navrhnuté uznesenia, ktoré poslanci zobrali na vedomie:
- Správy o vyhodnotení uznesení OZ ako aj správy o výsledku vykonaných kontrol predložených HK obce Ing. M. Strakovou.,
OZ schválilo trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov:
- Dodatok č. 2 k VZN obce
Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015, ktorého návrh bol vyvesený v úradnej
tabuli a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky občanov.
Do diskusie o výške poplatkov za komunálny odpad sa zapojili Michal Straka, Ing. Mária Straková, Ján Lacko, Ľudmila Malchová.
Skalné rútenie v miestnej časti
Rojkov a postup opravy cesty I/18
v miestnej časti Rojkov
Starosta obce informoval poslancov o situácii ohľadom riešenia skalného rútenia a o postupe opravy cesty I/18 v miestnej časti Rojkov a o obsahu listov k tejto problematike od
Okresnéhu úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.,
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o priebehu
prác na projekte „Zvyšovanie
energetickej účinnosti v ZŠ s
MŠ Stankovany“ s tým, že termín dokončenia prác je stano-

vený na 30.11.2018. Kontrolórka obce kladne hodnotila zapojenie miestnych živnostníkov pri
tejto stavbe.,
Starosta obce informoval poslancov o priebehu výstavby kanalizácie v obci Stankovany v
roku 2018 a o príprave výstavby
pre rok 2019.
V diskusii k tomuto bodu odznelo:
- Poslankyňa Ľ. Malchová
sa opýtala na asfaltovanie cesty
v časti na Záhumní po výstavbe
kanalizácie.
Starosta odpovedal, že vyasfaltovanie cesty bude potrebné realizovať v roku 2019.
OZ obce Stankovany zobralo
na vedomie informáciu Joachima Fúru - poslanca OZ a predsedu Komisie finančnej,.......
o obsahu doručených žiadostí: ZŠ s MŠ Stankovany o finančnú dotáciu., poslanca OZ
Michala Straku a starostu obce
R. Baleju. Súhlasí s dofinancovaním originálnych kompetencií
pre ZŠ s MŠ Stankovany.
Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať priebežne ku každému bodu
prejednávaného programu. Poslanec Michal Straka upozornil
starostu obce, že panel, osadený
ako zábrana vjazdu na stavenisku NDS, a.s., bol posunutý a tak
je možnosť vjazdu nepovolených
áut na stavenisko. Starosta obce
prisľúbil, že situáciu preverí.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup, trpezlivosť a keďže
sa jednalo o posledné zasadnutie OZ v tomto volebnom období pod jeho vedením, všetkým
poďakoval za spoluprácu. Následne pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie.
Plné znenie zápisníc z rokovania
OZ sú k dispozícii na obecnom
úrade alebo na webe obce.
Text: Mária Straková
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Máme nového starostu a poslanecký zbor
Ako dopadli voľby v Stanovanoch?

Zvolení poslanci, strana a počet hlasov
Peter Tomáň
Peter Malcho
Vladimír Urban
Ján Lacko
Ján Chomist
Miroslava Polohová Ivanová
Peter Lacko
Radovan Chorát
Michal Straka
Bohuslav Belko

NEKA
SMER-SD
SMER-SD
NEKA
SNS
SMER-SD
NEKA
SMER- SD
NOVA
SNS

368
360
329
316
312
308
260
235
115
84

Aká bola volebná účasť v minulosti
78,20%
77,77%

76,01%

78,10%
76,10%

75,95%

62,60%

Starostovia Stankovian
1990
1994
1998
2002

Peter Lacko
Peter Lacko
Peter Lacko
Ján Tatár

2006
2010
2014
2018

Ján Tatár
Rudolf Baleja
Rudolf Baleja
Vladimír Urban

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Vedenie obce Stankovany

Božeková, Matej Zrník

Starosta: JUDr. Vladimír Urban
Zástupca starostu: Ing. Peter Tomáň
Obecné zastupiteľstvo – poslanci:
Ján Chomist, Bc. Radovan Chorvát, Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko,
JUDr. Peter Malcho, Mgr. Miroslava Polohová Ivanová, Ing. Peter Tomáň, Bohuslav Belko, Michal Straka
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Straková
Sobášiaci: JUDr. Vladimír Urban, Michal Straka poslanec obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
- predseda: Mgr. Peter Lacko
zloženie komisie: Michal Straka, Bohuslav Belko
Komisia na ochranu verejného záujmu
- predseda: Bohuslav Belko
- zloženie komisie: Michal Straka, Bc. Radovan Chorvát

Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania
- predseda: JUDr. Peter Malcho
- zloženie komisie: Ing. Filip Glemba, Ing. Miroslava Gašperová,
Mgr. Peter Lacko, Ing. Matej Fúra
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
- predseda: Ján Lacko
- zloženie komisie: Ján Chomist, Dalibor Králik
Komisia mládeže, kultúry, vzdelávania a športu
- predseda: Mgr. Miroslava Polohová Ivanová
- zloženie komisie: Bc. Radovan Chorvát , JUDr. Peter Malcho, Dominika

Poslanci a ich obvody:
Stankovany
Ján Chomist
Ján Lacko
Mgr. Miroslava Polohová Ivanová
Mgr. Peter Lacko
JUDr. Peter Malcho
Bc. Radovan Chorvát
Ing. Peter Tomáň

Číslo domu
1-79
80-101, 348-367, 512, 515, 520
109-185
186-236, 510, 536
237-270, 498, 501, 534
271-316, 521
317-347, 494, 496, 506, 518

Rojkov
Bohuslav Belko
Michal Straka

Číslo domu
370-424, 492, 497
427-490, 500, 507, 513
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Rozhovor s Vladimírom Urbanom, novým starostom
Starosta potrebuje okrem
iného, pre svoju prácu aj dobre fungujúce a zohraté zastupiteľstvo. Ste spokojní so
zložením obecného zastupiteľstva?
V novom zastupiteľstve sú
prevažne mladí ľudia. Je potešujúce, že títo mladí ľudia
prejavili záujem o veci verejné
a chcú sa aktívne zúčastňovať
na riešení problémov obce ako
poslanci, a to aj napriek tomu,
že sú si akiste vedomí skutočnosti, že nie vždy za svoju pozitívnu prácu zožnú pochvalu. Zloženie nového obecného zastupiteľstva je dobré, dáva predpoklady perspektívneho rozvoja.
Aké budú Vaše prvé kroky
v úrade?
Pokiaľ máte na mysli len
fungovanie obecného úradu, tak predovšetkým sa musím oboznámiť s organizačným a pracovným poriadkom
úradu, aby som vedel ako funguje a čo prípadne treba zmeniť, či zlepšiť. Pokiaľ ste mali na mysli na čo sa zameriam,
tak mám niekoľko priorít. Bude potrebné sa zamyslieť nad
stavom a využitím nehnuteľného majetku, ktorý obec
vlastní. Verím, že v spolupráci s komisiou finančnou, ktorá má na starosti aj správu majetku, nájdeme adekvátne riešenia. Vlastníme budovy, ktoré
sa nevyužívajú a ani sme zatiaľ
nenašli ich účelné využitie pre
potreby obce.

Do akých projektov sa plánujete pustiť?
Čo mi robí veľké starosti, je
stav mostov a mostíkov, ktoré
viac ako 55 rokov nik neopravoval a stav spodnej stavby väčšiny z nich, nie je vôbec ideálny. Po zhodnotení finančných
možností obce som dospel
k názoru, že z vlastných rozpočtových prostriedkov, nebude obec schopná všetky mosty vo svojom vlastníctve opraviť v priebehu tohto volebného
obdobia. Preto budeme musieť
pozorne sledovať výzvy a pokúsiť sa získať finančné prostriedky i z fondov EÚ. Verím, že sa nám podarí zrealizovať novú vetvu miestnej kanalizácie v obci a tak prispieť
nielen k zlepšeniu kvality životného prostredia v obci, ale
aj k zlepšeniu komfortu bývania našich občanov. Ako jednu zo svojich najväčších priorít považujem majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod IBV na začiatku obce, oproti píle. Zostáva doriešiť ešte osem podielov, no sú
to skutočné čerešničky, sú to
problémové podiely, kde bude treba čakať na náhradné
dedičské konania, ktoré môže vykonať len notár a na rozhodnutia súdov. Je preto potrebné začať hneď s veľkým
nasadením, aby sa za štyri roky podarilo dotiahnuť majetkovoprávne vysporiadanie
dokonca, lebo mladé rodiny
čakajú na stavebné pozemky.
Je potrebné stabilizovať mla-

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce Stankovany zvolal na pondelok 10.
decembra 2018 do Prístavby Obecného úradu ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva.
Presne o 17.00 hod. zasadnutie otvoril starosta ob-

dých ľudí, to je aby zostali
bývať v našej obci, lebo mladí
ľudia sú perspektívou, že obec
sa bude ďalej rozvíjať a žiť.
Plánujete zaviesť nejakú novinku do fungovania obce, či
obecného zastupiteľstva?
Nie neplánujem za každú
cenu zaviesť nejaké zmeny vo
fungovaní obecného zastupiteľstva. Zmeny prináša sám
život, uvidíme. Vo fungovaní
obce by som chcel dosiahnuť,
aby sa aspoň trochu zmenili
vzťahy medzi občanmi a zástupcami obce, najmä aby sa
zvýšila dôvera občanov k svojim voleným zástupcom.
Chcem sa zapájať do života a fungovania všetkých
spoločenských organizácií v obci. Viem, že na všetky požiadavky občanov nenájdem excelentné riešenia, teda
také, ktorými by som absolútne vyhovel všetkým občanom,
no budem sa snažiť, aby som
ich požiadavkám a potrebám
vyhovel v čo najväčšej možnej miere. Determinantom
rozvoja obce je však najmä
finančná kapacita obce, to je
príjmová časť rozpočtu obce.
Ako bude pokračovať výstavba kanalizácie v Stankovanoch?
Výstavba kanalizácie v Stankovanoch by mala v roku 2019
pokračovať pretlakom potrubia popod železničnú trať
a v odkanalizovaní tej čas-

cov do novozvoleného obecného zastupiteľstva a odoce p. Rudolf Baleja. Po ur- vzdala im osvedčenie o zvočení zapisovateľa a overova- lení.
Po zložení sľubu a prevzateľov zápisnice sa slova ujala predsedníčka volebnej ko- tí insígnií novozvolený stamisie p. Daniela Straková, rosta obce p. JUDr. Vladimír
ktorá všetkým prítomným Urban prevzal vedenie ustaoficiálne oznámila výsledky novujúceho zasadnutia. Návoľby starostu obce a poslan- sledne každý novozvolený

ti obce, ktorá leží za železničnou traťou.
Školu máme pekne vynovenú, zateplenú, máme na
nej nové plastové okná. Ak si
ju chceme udržať, musíme ju
naplniť deťmi. Napriek tomu sa nájde stále veľa rodičov, ktorí s deťmi chodia do
mesta alebo susedných obcí. Ako si predstavujete svoju budúcu spoluprácu s vedením našej školy?
Spolupráca s vedením školy
musí byť korektná a musíme
sa zamerať najmä na zlepšenie dodržovania finančnej disciplíny a čerpania finančných
prostriedkov v rámci možností, ktoré nám dáva rozpočet obce. Ako si udržíme deti a ako školu naplníme deťmi,
to musí povedať predovšetkým
vedenie školy, pričom znova zdôrazňujem, že máme len
určité možnosti. Determinantom rozvoja školy, ako aj samotnej obce, je finančná kapacita rozpočtu obce. Tiež by
som chcel apelovať na samotných rodičov, aby zvážili svoje
rozhodnutia a vrátili svoje deti do školy v našej obci, ak nechceme aby zanikla. Ak chceme školu udržať, tak svojou
troškou do mlyna musia prispieť aj občania, teda samotní rodičia. Tak vedenie školy, pedagogický zbor na jednej
strane a rodičia na druhej strane by sa mali snažiť o to, aby
v škole bol dostatok detí.
Text: SZ

poslanec zložil do rúk starostu sľub.
Ďalším programom tohto zasadnutia bolo schválenie
komisií pri OZ, voľba predsedov a členov komisií a ďalších náležitostí vyplývajúcich
zo zmeny vo vedení obce.
spracovala: Mária Straková
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Posledné dni v úrade
odchádzajúceho starostu
Naposledy som sa k Vám
prihovoril v predposlednom,
novembrovom čísle Stankovských zvestí, kedy som rád a
úprimne odpovedal na otázky pani šéfredaktorky týchto
obľúbených obecných novín.
Veľmi si vážim a oceňujem
slová šéfredaktorky Stankovských zvestí Ľubky Stančíkovej rod. Kubišovej v novembrovom vydaní, keď mi okrem
iného poďakovala za ukážkovú spoluprácu, ktorá bola
podľa nej z mojej strany vždy
korektná a slušná.
Využívam túto príležitosť,
aby som sa pani šéfredaktorke poďakoval aj touto cestou
za osemročnú vzájomnú spoluprácu pri tvorbe našich novín, za jej obetavosť, profesionálny prístup a čas, ktorý venovala popri svojom zamestnaní a rodinných povinnostiach pre našu obec a jej občanov. Poďakovanie samozrejme patrí aj jej zástupkyni Ing.
Márii Strakovej ako aj celej
redakcii Stankovských zvestí.
Chcel by som Vás, vážení spoluobčania, poinformovať o posledných aktivitách a
obsahu práce, ktorú som vykonal od septembra do posledného dňa vo svojej funk-

cii, ktorým bol 10. december
2018.
Bolo toho dosť a vôbec
som sa nenudil ako by sa
možno niekto domnieval.
Čerpal som dovolenku a zároveň som sa venoval práci v prospech obce do posledného dňa môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Som rád, že sa mi podarilo dokončiť kanalizáciu na
Záhumní o celkových nákladoch 114.984,- EUR, zabezpečiť v zmysle zákona výrub lipy pri bývalom Miestnom národnom výbore, ktorá
rástla v trase tejto kanalizácie
a upraviť dovezenú výkopovú
zeminu z tejto stavby na dolnom konci obce. Všetky potrebné doklady pre kolaudáciu boli zo strany obce zabezpečené a samotná kolaudácia
je v réžii Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.
Ďalšou veľkou akciou bol
projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ s MŠ
Stankovany“.
Dodávateľ zahájil práce 24.
septembra 2018 a termín dokončenia bol stanovený na
30. novembra 2018. Môžem
konštatovať, že napriek určitým problémom s nedostat-

kom pracovníkov dodávateľa boli hlavné zatepľovacie práce ako zateplenie podkrovia, výmena strešnej krytiny, výmena plastových okien,
vstupných hliníkových dverí a obvodového plášťa ukončené ešte pred týmto termínom. Zhoršené počasie dodávateľovi čiastočne sťažilo
práce na obklade sokla a okapového chodníka.
Obec zabezpečila pokojný a dôstojný priebeh nedávnych komunálnych volieb. Teší ma, že v miestnej
časti Rojkov sa nám podarilo zriadiť volebnú miestnosť
v budove bývalej materskej
školy. Po ukončení nájmu na
jar tohto roku zostala budova
prázdna a nevyužitá a preto
som poslancom navrhol budovu využiť pre potreby obce,

s čím súhlasili a tešili sa tomu hlavne rojkovskí poslanci.
V budove sme vymenili elektrický bojler, vodovodné ventily, priestory boli vymaľované a kúpili sme novú
kachľovú pec na pevné palivo. A čo bolo najhlavnejšie, k dispozícii mali členovia volebnej komisie konečne
aj splachovacie WC, nakoľko
v budove hasičskej zbrojnice,
kde sa voľby doteraz konávali a túto budovu plánujeme
rekonštruovať, pristavovať a
nadstavovať, sociálne zariadenie doteraz chýbalo. Hneď
po voľbách sa v nových priestoroch stretli deti s Mikulášom a naďalej budú priestory bývalej školy slúžiť pre občanov miestnej časti Rojkov.
Po dlhoročnom úsilí a
mnohých písomných žiadostiach a sťažnostiach, tele-
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fonických a e-mailových urgenciách zo strany obce sa
konečne podarilo vymeniť
asfaltový povrch na ceste I/18
od Kraľovianskeho mosta po
Laz v Rojkove o celkovej dĺžke 1400 metrov. Práce Slovenská správa ciest zahájila
12. novembra 2018 a ukončené boli 26. novembra 2018 vo
večerných hodinách. Vzhľadom na veľké kolóny áut boli práce cez deň na pokyn dopravnej polície často prerušované a cestári boli nútení pracovať aj cez noc, čo sa niektorým občanom počas frézovania, ale aj pokládky asfaltu,
veľmi nepáčilo.
Som rád, že sa nám podarilo pre obec z tejto cesty zabezpečiť 67 nákladných áut
frézovaného asfaltu, o ktorý bol veľký záujem aj v susedných obciach, ale najväčšie množstvo bolo uložené v
katastri našej obce. Pri týchto prácach som úzko spolupracoval so stavbyvedúcim na
tejto akcii a myslím, že napriek určitým problémom a

obmedzeniam sme všetci radi, že cesta je po viac ako 15
rokoch hustej dopravnej prevádzky konečne opravená.
Teraz záleží len na novom
vedení obce ako rýchlo dokáže spracovať v jarných mesiacoch spomenutý materiál na úpravu ciest, parkovísk
či ostatných verejných priestorov, nakoľko aj občania samotní majú o frézovaný asfalt
veľký záujem už teraz.
Vážení spoluobčania, milá
mládež!
Všetkým Vám ďakujem za
8-ročnú vzájomnú spoluprácu, pomoc, porozumenie, ale
hlavne za trpezlivosť. Opäť
pripomínam, že nie vždy a
všetkým sa dá vo všetkom
vyhovieť! Som presvedčený,
že som urobil pre obec maximum, čo bolo v mojich silách a na čo mala obec financie. Pred ôsmimi rokmi som
preberal obec zadlženú, s rozostavaným kultúrnym domom, nedokončeným obecným parkom a mnohými neuhradenými faktúrami. te-

raz je obec pomerne v slušnej finančnej kondícii a úver
120.000,- EUR poskytnutý
na nový kultúrny dom bude
čoskoro splatený.
Novému pánovi starostovi obce a celému obecnému
zastupiteľstvu želám mnoho úspechov v ich náročnej
a zodpovednej práci. Všetkým Vám však prajem pevné
zdravie, šťastie, spokojnosť a
hlavne pokoj vo Vašich rodi-

nách, pretože práve pokojné
a súdržné rodiny tvoria základ dobre fungujúcej a prosperujúcej obce.
Prajem Vám požehnané
Vianoce, šťastný a úspešný
Nový rok 2019!
S pozdravom
Rudolf Baleja,
Váš bývalý starosta obce

Pokračovanie z titulnej strany: Škola v novom šate
V rámci voľnočasových aktivít
sa všetci žiaci školy prihlásili do
školského klubu detí, kde zmysluplne trávia voľný čas. Hry, výtvarné, športové aktivity a ďalšie tvorivé činnosti spríjemňujú žiakom popoludňajší pobyt v
škole. Aj v tomto školskom roku sa žiaci mali možnosť zapojiť do záujmových útvarov: Malý záhradkár, Športovo-pohybové hry, Anglický krúžok, Počítačový krúžok, Regionálny krúžok a pre deti MŠ sme zaviedli
krúžok Hravej angličtiny a Šikovníček. Do krúžkov sa zapojili všetci žiaci ZŠ.
Naďalej sa snažíme o vytváranie dobrého vzťahu medzi rodinou a školou. Jedine systematická spolupráca rodiny a školy zabezpečí optimálnu prípravu na školu. Priateľský a úprim-

ný vzťah medzi rodičmi a školou je základňou, na ktorej sa dá
stavať pevná stavba cieľavedomej výchovy. Rodičia by sa mali snažiť o absolútnu otvorenosť
a prístupnosť k učiteľovi ako k
priateľovi, ktorý pomôže. Učiteľ vhodne pomôže, ak pozná
atmosféru, v ktorej dieťa žije a
podmienky, za ktorých sa učí.
Pravidelné rodičovské združenia sú prostriedkom na výmenu
informácií, názorov medzi pedagógmi a rodičmi.
Len nedávno naši rodičia prejavili záujem o dianie
v škole, keď sa zapojili do súťaže o najlepší jablkový koláč.
Sladké dobroty priniesli všetci
žiaci školy. Len ťažko bolo porote vybrať ten najlepší kúsok.
Víťazkou súťaže sa tohto roku
stala pani Jana Zrníková, uvidí-

me, kto vyhrá na budúci školský
rok. Príkladom dobrej spolupráce je aj pomoc šikovných spoluobčanov, ktorí nám pomohli pri drobných prácach, ako sú:

oprava, výmena el. spotrebičov
či vodovodných kohútikov. Veríme, že v tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej.
Text: Daniela Jarošová
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Futbalový rok 2018 v Stankovanoch
Mužstvo FK Sokol Stankovany pred posledným zápasom jesene v Demänovej /28.10.2018/.
Horný rad zľava : Brtko Martin, Dančo Miro, Šimo Pavol, Pišuth Tomáš, Matejík Juraj, Chyla Pavol, Kratochvíl Ján, Malcho Peter, Holík Stano a Frič Andrej.
Dolný rad zľava : Kendera Andrej, Kachút Adrián, Čudrnák Jozef, Bruk Adam, Kubis Tomáš a Fúra Matej.

Rok 2018 sa z pohľadu činnosti futbalového klubu
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nevymykal z nastúpenej cesty.
Latka je postavená vysoko
a klub svojou prácou dokazuje,
že ju nechce podliezť. Že je za
tým naozaj kopa roboty, netreba ani zdôrazňovať. Okrem
zabezpečovania fungovania
futbalových družstiev v súťažiach, je tu takpovediac trvalá
starostlivosť o verejný priestor,
ktorý okrem samotných futbalistov je k dispozícii aj širokej verejnosti. Pre všetkých sú
tu vytvárané v rámci možností
naozaj kvalitné podmienky na
šport, na hranie, či posedenie.
Mimo prác, ktoré sú takpovediac viditeľné, výbor FK
musí riešiť prakticky po celý
rok množstvo organizačných
vecí, ktoré sú administratívne náročné, a ktoré úzko súvisia s fungovaním klubu, hlavne s jeho finančným zabezpečením. Tu treba spomenúť
najmä vypracovávanie a predkladanie projektov, administratíva okolo 2 % dane fyzických osôb, príprava a organizácia žiackych futbalových
turnajov a iné. A nad všetkým
„visí“ zaväzujúca zodpovednosť klubu voči všetkým re-

levantným partnerom /LFZ,
SFZ, OcÚ a i./, pri dodržiavaní určených pravidiel a pri
dodržiavaní ako platobnej, tak
aj rozpočtovej disciplíny. Lebo
tam sa to odflákať nedá!

Na jar to bude boj
o záchranu
Len škoda, že do tohto rámca podľa našich predstáv nezapadá účinkovanie nášho
„A“ mužstva v súťaži z pohľadu získaných bodov po jesennej časti v porovnaní s vytváranými podmienkami. Niežeby sme chceli bojovať o postup, to nie, tu sme realisti. Ale uhrať aspoň o 5 bodov viac oproti skutočnosti bolo v silách tohto mužstva. Aspoň tak, ako to bolo
pred rokom, keď sme ako nováčik 7.ligy takpovediac uhájili stred tabuľky. Žiaľ, tentoraz
body chýbajú a na jar nás reálne čaká boj o záchranu.
Áno, boli tu objektívne príčiny, ktoré mali negatívny dopad na výkon mužstva a tým aj
na výsledky.
Od začiatku sezóny sme
museli riešiť „brankársky problém“, keď sa nám zranili Roman Čieško a Marek Ďubašák. Situáciu musel nakoniec
zachraňovať a to veľmi dobre Martin Brtko. Zranenia

a choroby nás aj tentoraz navštevovali viac ako je zdravé.
O brankároch už bola reč, celú
jeseň nemohli hrať pre zranenie Maťo Fúra a Rišo Šimo,
viac ako polovicu zápasov pre
zranenia a choroby neodohrali Majo Gašper, Tomáš Kováč,
Tomáš Grznár a Mišo Hoždora, z rovnakých dôvodov vo
viacerých zápasoch absentovali tiež Ján Kratochvíl, Aďo
Frič, Juro Matejík. A takto
by sme mohli pokračovať pomaly u všetkých hráčov. Inými slovami povedané, nemali
sme jediného hráča, ktorý by
nastúpil na všetky jesenné zápasy! Čo zápas, to iná zostava.
Ešte šťastie, že sme sa so
susednou Ľubochňou pred

sezónou dohodli na striedavom štarte u viacerých dorastencov. Boli stretnutia, hlavne doma, keď bolo hráčov
viac ako dresov, ale boli aj také
keď sme zostavu lepili na poslednú chvíľu. Tu možno chýbal ten „zaväzujúci pocit zodpovednosti“ u niektorých hráčov, ktorí mohli, ale neprišli. A niečo podobné sa odohráva aj v tréningovom procese, ktorý viacerí hráči akosi
nemusia... Je to potom neúcta
voči tým, ktorí to majú všetko
na pleciach, ktorí to musia zabezpečovať za „každého počasia“! Počnúc od zavlažovania,
kosenia, lajnovania, hrabania lístia, prania dresov, zbierania odpadkov až po umýva-

Tabuľka 7.ligy po jesennej časti súťaže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Beňadiková
TJ Štart L.Ján
OFK Podtureň
TJ Tatran Hybe
TJ Iľanovo
TJ Liptov Vavrišovo
ŠK Demänová
OFK Part.Ľupča
ŠK TJ Iskra Hrboltová
TJKvačany
FK Sokol Stankovany
TJ Východná
TJ Prosiek
OŠK Jamník

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
11
9
8
7
7
5
5
4
3
4
3
3
1

1
0
2
1
1
1
3
1
2
4
0
2
2
0

1
2
2
4
5
5
5
7
7
6
9
8
8
12

53 : 7
66 : 10
41 : 26
28 : 22
35 : 21
25 : 20
25 : 25
27 : 35
23 : 35
22 : 36
25 : 36
14 : 32
19 : 40
10 : 68

34
33
29
25
22
22
18
16
14
13
12
11
11
3
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nie WC! A je to aj neúcta voči fanúšikom.
Treba len veriť, že cez zimnú prestávku sa hráči dajú
zdravotne do poriadku, že nepodcenia zimnú prípravu, aby
ten boj o záchranu bol v našom prípade bezproblémový,
lebo káder na to máme.
Aj napriek kolísavým výsledkom je tu stále záujem našich fanúšikov o naše stretnutia či už doma, ale aj na ihriskách súperov. A za to im treba poďakovať, aj keď treba zdôrazniť, že návštevy sú
priamo úmerné výsledkom.
Darmo, aj fanúšik je náročnejší.
Bez ohľadu na výsledky, organizácia domácich zápasov je
trvale na vysokej úrovni. Pripravenosť hracej plochy, čistota areálu, čistota sociálnych
zariadení ako aj zabezpečenie
samotných zápasov je u nás
príkladné. Kultúrnejšie prostredie potom prináša aj kultúrnejšie správanie. Po zápasoch si dokážeme so súpermi
podať ruku a tak to má byť.

Mládežnícke družstvá
Po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov a tiež
z racionálnych dôvodov pokračujeme so susednou Ľubochňou v spolupráci na poli mládežníckych družstiev.
Deje sa tak na základe „Dohody o spoločnom družstve
mládeže“, ktorá rieši účinkovanie mladých futbalistov z našej obce v spoločnom
družstve vo všetkých vekových kategóriách od U-9 po
U-19. Všetky tieto družstvá účinkujú pod hlavičkou
OŠK Havran Ľubochňa. Na
ilustráciu: U-9 a U-11 hrajú okresnú súťaž, U-13 hrá
v III.lige, sk.B – po jesennej
časti je družstvo na 1.mieste,
U-15 hrá v III.lige, sk.B – po
jesennej časti je družstvo na
1.mieste, U-19 hrá v 5.lige –
po jesennej časti je družstvo
na 1.mieste. Väčšina našich
detí momentálne hrá za U-9,

11, 13 a 19. A práve v najstaršej kategórii U-19, sme
rozšírili spoluprácu o možnosť štartu viacerých dorastencov, nielen zo Stankovian,
hrať za naše A-mužstvo.
Ako v minulej sezóne, tak aj
v tejto hrávajú obe najmladšie kategórie U-9 a U-11
svoje domáce zápasy na našom ihrisku, kde majú vytvorené naozaj kvalitné podmienky. Pri kategórii U-9 treba pripomenúť, že sa tu hrá
turnajovým spôsobom pre 4
družstva, každý s každým,
vždy inde. Nehrá sa každý
týždeň, na jeden klub pripadajú v sezóne cca 3-4 turnaje. Takto sa znižujú náklady
jednotlivých klubov, hlavne
na dopravu. Aj teraz z tohto
miesta treba poďakovať OŠK
v Ľubochni, ktorý s miestnou ZŠ zabezpečujú tréningový proces ako aj logistiku všetkých mládežníckych
družstiev. Poďakovanie patrí
aj rodičom, ktorí sa podieľajú na preprave týchto detí či
už na tréningy, alebo na turnaje. Tu je však táto spoluúčasť nevyhnutná. Zároveň
tu však treba požiadať rodičov o väčšiu zaangažovanosť
pri starostlivosti o samotný
areál futbalového ihriska,
ktorý deti vo veľkej miere využívajú. Preto aj pozvánky na
jarné či jesenné brigády sú
im tiež adresované. Žiaľ, až
na niekoľko výnimiek sú takéto brigády mnohým rodičom nie moc po chuti...

ho Slovenska a 2 družstvá
z poľského mesta Komorniki.
Toto veľké športové podujatie opäť preverilo naše organizačné schopnosti, ale
zvládli sme to opäť k spokojnosti všetkých. Kým v prvý hrací deň účastníci turnaja aj zmokli, druhý hrací deň
bol ako z katalógu. Slniečko
a pekná okolitá príroda dodali tejto akcii niečo navyše a tak hostia odchádzali od
nás s veľmi dobrými pocitmi.
To, že príprava a organizácia takéhoto podujatia si vyžaduje veľkú obetu, netreba zdôrazňovať. Preto tu treba poďakovať hlavne Ľubovi Čieškovi, Ferkovi Strakovi a Mgr.Paľovi Škutovi za tie
desiatky hodín, ktoré tomuto
obetovali. Poďakovanie patrí
tiež členom Jednoty dôchodcov zo Stankovian aj z Rojkova, ktorí po oba dni pre návštevníkov pripravovali vynikajúce halušky a prispeli tak
k jedinečnosti akcie.

Úspešný projekt

Aj v tomto roku podal náš
FK niekoľko projektov v snahe získať finančné prostriedky na zlepšenie materiálnotechnického zabezpečenia.
Tri projekty boli podané na
Liptov cup 2018
Cez letné prázdniny sme ŽSK, z ktorých bol napokon
zorganizovali už 6.ročník úspešný jeden. Výška dotácie
futbalového turnaja ml.žia- 800,-€. Opäť je tu potrebné
kov „Liptov cup – Stanko- zdôrazniť, že tieto finančné
vany 2018“. V dvoch hra- prostriedky, ktoré klub docích dňoch 11. a 18.augus- stal, boli účelovo viazané na
ta sa prakticky uskutočni- konkrétny materiál tak ako
li 4 turnaje pre kategórie de- bol uvedený v projekte.
Tu opäť poďakovanie patrí
tí r.2007, 2008, 2009 a 2010.
Hralo sa súbežne na dvoch, predsedovi FK Ing.Maťovi
resp. na troch ihriskách. Tur- Fúrovi, ktorý stojí za všetkýnaja sa zúčastnilo spolu 30 mi predkladanými projektmi.
družstiev, z toho 28 z celé-

Niečo na záver
V úvode tohto príspevku
je uvádzané, že klub sa trvale
stará o verejný priestor, ktorý slúži širokej verejnosti na
šport, na hranie, či posedenie.
Je fajn, že si ľudia našli cestu
do areálu nielen počas zápasov, veď na to areál slúži. Tu
však treba ale dodať, že deti si z areálu spravili tiež svoje vlastné ihrisko podľa svojich predstáv. Výsledkom toho je, že pred každým domácim zápasom musíme umývať všetky stoly a lavice, ktoré sú zablatené, resp. posypané pieskom, lebo sú z nich
preliezky. Tribúnka je pravidelne zahádzaná štrkom a aj
napriek zákazu sa tam deti zdržujú. Taktiež lavičky na
striedač kách sú pravidelne
znečistené. Po večerných posedeniach /aj dospelých/ často zbierame ohorky, plechovice od piva, plastové fľaše a i.
Veď čo, niekto to dá do poriadku... To len na ilustráciu.
Možno si poviete, veď sú to
deti. My sme možno neboli lepší. Ale všetko má svoje
hranice. Preto aj ten apel na
rodičov, na ich väčšiu angažovanosť.
Z tohto miesta aj s ohľadom na niekoľko úrazov, ktoré sa stali deťom v areáli ihriska počas jesene, podotýkam
počas bicyklovania, opakovane upozorňujeme všetkých,
hlavne rodičov detí, ktoré
navštevujú areál, že ani výbor
FK, ani OcÚ nezodpovedajú
za prípadné úrazy. Keďže je
areál voľne prístupný, a platí to na všetky aktivity /využívanie hojdačiek, šmýkačky, presun futbalových bránok po ihrisku a i./, jeho využívanie je na vlastné riziko
užívateľa! Tak ako je aj uvedené v „Prevádzkovom poriadku“, ktorý je umiestnený vo
výveske pri ihrisku. A na to
rodičia nesmú zabúdať!
Text: Pavol Škuta
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Ministerstvo životného prostredia pripravilo návrh nového zákona o poplatkoch
za uloženie odpadov, ktorý
by mal platiť od 1. januára
2019. Podľa navrhovaného
nového systému bude suma,
ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu,
závisieť od jeho vytriedenia.
„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať, čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť“ vysvetlil minister s tým, že suma sa
bude v nasledujúcich troch
rokoch postupne zvyšovať.
Plánované zmeny pocítia
predovšetkým obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka. Naopak – obce, ktoré poctivo triedia môžu mať v konečnom dôsledku poplatky nižšie ako v súčasnosti.
Slovensko patrí medzi
členské štáty EÚ s najniž-

Stankovskí seniori sa
veru nenudia
Základná organizácia JDS
sa počas celého roka riadi
svojim plánom práce a činností pod vedením výboru.
Z jeho bohatej činnosti v II.
polroku vyberáme:
- zrealizovali sme autobusové zájazdy zamerané na poznávanie – na Orave sme navštívili vzácny drevený kostolík v Istebnom, rodný dom
spisovateľa Martina Kukučína
v Jasenovej a tiež sme sa zastavili v Leštinách. Cieľom nášho
poznávania sa stal poľský
Chocholov, kde sme strávili príjemné chvíle v ich vodnom areáli.
- v septembri sme navštívili známy jarmok v Kláštore

Na ôsmom zasadnutí OZ
konanom 22. 11. 2018 bol
prerokovaný návrh Dodatku
č. 2 k platnému VZN obce
ším podielom recyklované- Stankovany o miestnych daho či kompostovaného ko- niach a miestnom poplatku
munálneho odpadu (približ- za komunálne odpady a drobne 23%). Väčšina komunál- né stavebné úpravy.
neho odpadu sa na Slovensku
Schváleným dodatkom sa
skládkuje (66%) alebo spaľu- mení miestny poplatok za
je (11%) a len 23% sa recyk- komunálne odpady a drobné
luje či kompostuje. Aby Slo- stavebné odpady na rok 2019,
vensko splnilo ciele EÚ, mu- ktorý bude predstavovať výšsí do r. 2035 znížiť skládkova- ku 0,051 €/deň t.j. 18,61 € za
nie pod 25% a v r. 2040 pod rok na jednu osobu.
10%. Okrem toho musí SloObec do poplatku zahŕňa
vensko zvýšiť recykláciu od- náklady na zabezpečenie
padu. Do r. 2025 má recyklo- zberných nádob na triedevať 55% komunálneho odpa- ný zber zložiek komunálnych
du, v r. 2030 to má byť 60%. odpadov, pri ktorých sa neuObec Stankovany stanovila platňuje rozšírená zodpovedna rok 2018 na každého oby- nosť a náklady na zbernú návateľa miestny poplatok za dobu na zmesový komunálny
komunálne odpady a drob- odpad.
Výnos miestneho poplatné stavebné odpady vo výške 0,044 €/deň t.j. 16,06 €/ ku obec používa výlučne na
rok. Miestny poplatok je sta- zber, prepravu, zhodnocovanovený za komunálne odpa- nie a zneškodňovanie komudy a drobné stavebné odpady, nálnych odpadov a drobných
ktoré vznikajú na území ob- stavebných odpadov.
Poznamenávame, že výška
ce a platí ho poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá miestnych daní a poplatkov
má v obci trvalý alebo pre- sa v našej obci nemenila od
roku 2015.
chodný pobyt.

pod Znievom a kúpeľný areál
v Turčianskych Tepliciach.
- zúčastnili sme sa tiež krajského turistického zrazu v Jasenskej doline v Turci, turistického výletu v Švošove a Komjatnej.
Pravidelne sme sa schádzali
v našej klubovni.
Okresná organizácia JDS
zorganizovala na základe výbornej spolupráce s našou organizáciou a OcÚ v Kultúrnom dome Stankovany zasadnutie okresného snemu a Rady OO JDS, čím sme na vysokej úrovni mohli reprezentovať našu obec.
V septembri sa naši členovia
zúčastnili obľúbenej prehliadky súborov a speváckych skupín „Ružomberská lýra“ v Lipt.
Lúžnej a v októbri sme navští-

vili spoločenskú akciu v Bratislave „Integrácia seniorov“.
V tomto mesiaci úcty k starším sme mali v našej klubovni
slávnostné posedenie.
Niektorí naši členovia sa zúčastnili rekondičných pobytov
v kúpeľoch Piešťany a Trenčianske Teplice.
Pekné spomienky budú patriť aj návšteve koncertov
skvelých slovenských a českých spevákov a tanečníkov
v ružomberskej koniarni pri
príležitosti „100. výročia Martinskej deklarácie“ a „Vianočného koncertu“, ktoré pripravila Nadácia Supra, občianske
združenie Ružomberčan, predovšetkým pre seniorov okresu.
Text: Peter Straka

V súčasnosti dlh občanov
obce za platby za komunálny odpad predstavuje celkom
2.755,98 €
Medzi neplatičmi sa každoročne opakujú tie isté mená, ktoré nereagujú na žiadne
výzvy a upomienky zo strany
obce a máme neplatičov, ktorí
nereagujú ani na výzvy exekútora.
Technické služby a.s. Ružomberok zabezpečujú vývoz
komunálneho odpadu za ktorý obec platí poplatky.
Pre ilustráciu uvádzame výšku poplatku za TKO u nás:
za rok 2016
21.264 €
za rok 2017
20.053 €
do 10/2018
18.786 €
Zostáva len veriť, že naši občania sú dostatočne uvedomelí a pristúpia k separácii odpadu zodpovedne a percento separácie odpadu za
obec sa bude len zvyšovať, čo
by ovplyvnilo zaradenie obce
do prijateľnej položky vyššie
uvedenej tabuľky a následného stanovenia sadzby za vytriedený komunálny odpad.
Text: Mária Straková

Urbár
Kalendárny rok 2018 bol
pre naše spoločenstvo celkom
úspešný.
Počas roka bola zakúpená
lesná kolesová technika (traktor a vývozka) a tak sme mohli
vlastnými dopravnými prostriedkami a vodičmi zabezpečiť
rozvoz palivového dreva podielnikom priamo do ich dvorov.
Na základe požiadaviek sme
zabezpečili aj štiepania a porez
dreva podľa potreby.
Rokom 2018 končí volebné
obdobie členov výboru a dozornej rady a začiatkom nového roka 2019 sa na riadnom
valnom zhromaždení uskutočnia nové voľby do orgánov spoločenstva.
Text: Peter Straka
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Spomienka na
Kamila URBANA
športový profil
* 11.12.1938
† 19.12.2000
V mesiaci december si pripomíname jeho nedožité 80.narodeniny. Patrí k tým, ktorý si aj s odstupom času zaslúži náš rešpekt a spomienku. Predsedu Telovýchovnej
jednoty v Stankovanoch vykonával od roku 1970 do roku 1978. Chopil sa predsedníctva v období, keď jej činnosť bola citeľne ochromená,
keď akú takú činnosť vykazoval len lyžiarsky oddiel. Futbalový oddiel po odstúpení
„A“ mužstva zo súťaže v roku
1968, už druhý rok prakticky neexistoval, čo malo veľmi negatívne následky. A tak

FOTOKNIHA
zamyslenie sa
Pri príležitosti môjho životného jubilea som obdržal od
vnuka fotoknihu. Sú v nej fotografie od začiatku štyridsiatich rokov minulého storočia až dodnes. Skutočne zaujímavé sledovanie niekoľkých
desaťročí. Zaujímavé zmeny
v spoločnosti, v obci, ale i u
mňa samotného. Zmeny vo
vzťahoch a v myslení ľudí, v
rozvoji technológií a inteligentných systémov.
Nechcem však opisovať
históriu z fotografií, ktorých
je skutočne veľa. Medzi nimi
ma zaujal článok z roku 1914,
ktorý napísal do vtedajšieho
časopisu - Vlasť a svet – jeden z našich predkov, občan
zo Stankovian:

Sztankován, (Stankovany,
liptovská stolica), počiatkom
septembra.

predseda spolu s ďalšími obetavými členmi výboru musia začínať doslova od nuly.
S prispením vlastných peňazí
nakupujú výstroj a prihlasujú
mužstvo dospelých do súťaže, ktoré po sezóne 1970/71
končí napokon na 2.mieste.
V roku 1972 zakupuje telovýchovná jednota z jeho iniciatívy starší autobus – pamätnú
ŠKODU RTO 706, na ktorý
sa vlastne zložili členovia výboru. Futbalový klub mohol
takto bez problémov zabezpečovať v súťaži už aj účinkovanie družstva dorastu. Autobus znamenal pre činnosť

Prosím, pán redaktor o uverejnenie týchto mojich pár riadkov. My sme tu chvála Bohu žatvu dobre skončili. Úrody sú vďaka buď Bohu prajné
na všetko.
Teraz ale keď tieto riadky píšem, panuje u nás suchota
veľká. Všetky jarky a potoky idú nám vyschnúť. 27. augusta po polnoci videli sme
tu malú kométu na polnočnej
strane.
Ináč sme so všetkými robotami v poriadku. S radosťou
čítavame chýry o víťazstvách
našich vojakov a prosíme Boha, aby im bol na pomoci v
bojoch za našu drahú vlasť a
za nášho milovaného kráľa.
Stankovän.
Vlasť a svet, 27. septembra
1914
Pri čítaní tohto článku, ma
napadla myšlienka, že v súčasnosti máme aj my vlastné
noviny, a že ich obsahom by

oddielov veľký prínos. Napomohol rozvoju aktivít aj mimo regiónu. Situácia v telovýchovnej jednote sa stabilizovala, financovanie prebiehalo
z viacerých zdrojov.
Jej predseda ako vyučený
čalúnnik tiež opravoval futbalové lopty. V tých rokoch to
bol naozaj nedostatkový tovar.
A ako to už býva pri takejto

„vďačnej“ funkcii, do prania
dresov bola zapojená najbližšia rodina. Svojmu nástupcovi
mohol odovzdať predsedníctvo s pocitom dobre vykonanej práce.
Kamil Urban zomrel len
pár dní po svojich 62.narodeninách, pochovaný je v Stankovanoch.
Text: Pavol Škuta

Rok 1974, mužstvo TJ Stankovany
Hore zľava : Urban Kamil-predseda TJ, Babala Vlado, Buvala Karol, Holdoš Pavol, Urban Albín,Hanic Rudo,
Dole zľava : Božek Vlado, Šimo Jozef, Pečko Karol, Zrník Vlado, Chovanec Anton a Pečko Milan.

mohli byť konkrétne udalosti
a tiež údaje z obecnej kroniky.
Viacej a častejšie informácie
z demografie. Okrem štruktúry, zmien vekovej, sociálnej
a ekonomickej skladby, napr.
najstarší občan, naši občania
umiestnení v sociálnych zariadeniach a pod.
Nebuďme horší, ako naši
predkovia a nechajme aj my
nasledovníkom informácie,
ako to vidíme a žijeme koncom 20. rokov nového tisícročia.
Alojz Hello
Poznámka redakcie: Veľmi
podrobné demografické úrade zo Stankovian sme zverejnili vo vydaní august 2018.
Kompletné údaje sme získali zo Štatistického úradu od
rokov 1993 alebo 1996 až do
súčasnosti. Čitatelia mohli
do detailov vidieť, ako sa vyvýja napríklad priemerný vek,
kedy sa narodilo najviac de-

tí alebo sme zaznamenali najviac rozvodov. Z ekonomickej
štatistiky sme vytiahli údaj o
tom, koľko obyvateľov obce
je alebo bolo bez práce.
Samozrejme, ako sme už
opakovali niekoľkokrát, do
obsahu novín môže prispieť
každý človek vlastným textom, o tom, čo ho zo Stankovian zaujíma, alebo si myslí, že by mohlo zaujať ostatných. Noviny vychádzajú pravidelne už dvanásty rok a nemyslíme si, že sme horší ako
naši predkovia, pretože Stankovany nikdy nemali tak dlho
fungujúce vlastné noviny.
Okrem toho poctivo mapujú
všetky dôležité udalosti z celého spektra miestneho života. Robíme, čo môžeme, snažíme sa zachytiť všetko dôležité. A ak niektorému z čitateľov v novinách niečo chýba,
sám sa môže pričniť o nápravu. My budeme iba radi.
redakcia
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Mikuláš prišiel aj do Stankovian
Aká by to bolo predvianočné
obdobie, keby neprišiel aj sv.
Mikuláš ?
.... dorazil aj do Stankovian, presne 6.decembra o 16,00
hod, kedy ho už netrpezlivo
čakali deti so zvedavými očami. Mikuláš sa nám najskôr
predviedol vo vianočnej scén-

ke z produkcie Divadla BAJAJA zo Stankovian o Krčmárke
bez srdca, ktorej práve on ukázal lásku a dobro a tým zanechal posolstvo pre všetkých
veľkých aj malých.
Mikuláš prišiel so svojími
anjelmi a sprevádzali ho aj čerti, aby dali každému to, čo si
zaslúži za to ako sa po celý rok

Október, mesiac úcty k starším
Tradične, vždy v Októbri
si pripomíname mesiac, kedy s väčšou úctou, pokorou a
vďakou pristupujeme k našim
seniorom, kedy si viac uvedomujeme, čo pre nás a našich blízkych znamenajú staré mamy, starí otcovia, dedkovia, babky, prababky a pradedovia. Preciťujeme, čo všetko
pre nás obetovali a s akou láskou k nám pristupujú. Vnímame akosi intenzívnejšie,
že s pribúdajúcim vekom potrebujú od nás viac pomoci, a

predovšetkým našej podpory
a lásky.
Preto aj tento rok obec
Stankovany, v spolupráci s
kultúrnou komisiou a Základnou školou s materskou
školou v Stankovanoch pripravila pre seniorov stretnutie spojené s kultúrnym programom ako vďaku za ich
úsilie pri rozvoji obce, za prínos v spoločenskom dianí obce a v neposlednom rade ako poďakovanie za ochotu pri uchovávaní tradičných

správal, a ako konal. Niektoré
deti sa tešili, niektoré sa veru
aj báli. Napriek počiatočným
obavám, strachu, ale aj obdivu, detičky predviedli krásny
a bohatý program kde spievali, tancovali, recitovali - všetky, od najmenších detičiek zo
škôlky až po väčšie deti zo základnej školy. Program si de-

hodnôt nášho života. Na podujatie boli pozvaní občania,
ktorí v roku 2018 oslavovali okrúhle životné jubileum
60,65,70,75,80 a 85 rokov.
Na úvod sa prihovoril seniorom starosta obce Rudolf Baleja ktorý v príhovore vyzdvihol ich úlohu v rodine, obci
ako aj celej spoločnosti. V kultúrnom programe sa predstavil miestny spolok Matice slovenskej, vystúpili deti z miestnej materskej škôlky a základnej školy a na harmonike zahral Vendelín Čieško. Po
skončení programu odovzdal

ti nacvičili pod vedením učiteliek a p. vychovávateľky zo ZŠ
s MŠ v Stankovanoch.
Mikuláš to všetko pozorne
sledoval spolu s rodičmi detí. Po vystúpení povedal, že v
našej dedinke nie sú deti, ktoré by si nezaslúžili sladkú odmenu, nakoľko všetky deti dodržali sľub z minulého roka, že
budú dobré a budú poslúchať
rodičov aj učiteľov. Preto odmení všetky deti, čo prišli.
Po odovzdaní sladkých darčekov sv. Mikuláš pozval deti, aby mu pomohli rozsvietiť
vianočný stromček pred kostolom, čo sa im k radosti všetkých podarilo. Stromček svietil a vianočné obdobie adventu
v Stankovanoch sa začalo. Veríme že celý vianočný čas bude
plynúť v pokoji, láske, radosti a
porozumení.
Text: Slávka Belková

p. starosta všetkým pozvaným
malý darček v podobe reedície
knihy „ V stopách dávno odviateho času“. Pre prítomných
hostí bolo prichystané malé
občerstvenie, ktoré starší občania využili na spoločné rozhovory, stretnutia.
Veríme že obec takýmto podujatím rozveselila a potešila
predovšetkým starších občanov a že im takéto podujatie
dodalo sily a radosti do ďaľšieho života.
Text: Slávka Belková
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Činnosť DHZ Stankovany v roku 2018
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany mal k 19.01.2018
celkovo 35 členov z toho 7 žien.
Primárnym cieľom dobrovoľnej požiarnej je výchova a príprava obyvateľstva
k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Okrem plnenia primárneho cieľa však DHZ Stankovany na území našej obce rozvíja aj kultúrnospoločenskú činnosť a snaží sa byť nápomocný vedeniu obce a všetkým
občanom, vždy keď požiadajú o pomoc.
Na požiadanie starostu obce
Stankovany dvaja dobrovoľní hasiči držali čestnú stráž,
ktorá mala skôr reprezentatívny charakter na 6. obecnom
plese, ktorý sa uskutočnil dňa
03.02.2018 v budove Kultúrno
a agroturistického centra.
Koncom februára 2018 dobrovoľní hasiči vytvorili pre
všetky deti na miestnom klzisku ľadovú plochu, ktorá sa
však vzhľadom na teplé počasie dlho neudržala.
Tradícia stráženia božieho
hrobu dobrovoľnými hasičmi v katolíckych kostoloch má
na území Slovenskej republiky dlhodobú tradíciu. Po druhej svetovej vojne boli tieto
tradície prerušené, no po roku
1989 začali opäť ožívať. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Stankovany počas veľkonočných sviatkov vo
Veľký piatok dňa 30.03.2018
a počas Bielej soboty dňa
31.03.2018 držali čestnú stráž
pri božom hrobe od ôsmej hodiny ráno po odloženie sviatosti oltárnej cca o 19:30 hod.
Pri božom hrobe stáli vždy
dvaja dobrovoľní hasiči v slávnostných dobových hasičských
uniformách, ktorí sa striedali
v dvojhodinových intervaloch.

DHZ Stankovany opäť po
roku zorganizoval dňa 21.
apríla v súvislosti s blížiacim sa
dňom Zeme podujatie, účelom
ktorého bolo vyčistenie verejných priestranstiev, potokov,
brehov Váhu a okolitej prírody
od rôznych odpadkov.
Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv.
Floriána – patróna hasičov.
V súvislosti s týmto sviatkom
bola v nedeľu dňa 03.mája so
začiatkom o 10:30 hod. odslúžená v miestnom kostole svätá
omša za dobrovoľných hasičov
z našej obce.
V sobotu 23. júna 2018
DHZ Stankovany zorganizoval už po 8. krát v areáli ihriska
FK Sokol Stankovany tanečnú zábavu spojenú s pálením
Jánskej vatry. Teplé príjemné
počasie pritiahlo viacero ľudí
nielen z našej obce, ktorí mohli stráviť túto noc pri ožarujúcom svetle Jánskej vatry.
Vzhľadom na nepriaznivé počasie bol tento rok deň
detí presunutý na sobotu
14.7.2018, kde sme už tradične ako po minulé roky ukázali všetkým prítomným deťom
hasičskú techniku Dobrovoľného hasičského zboru obce Stankovany a na záver sme
urobili pre všetky deti požiarnu penu, čo pre nich predstavovalo zlatý klinec programu.
V sobotu 07.07.2018
o 14.30 hod. bol Dobrovoľný hasičský zbor obce Stankovany vyzvaný Operačným
strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline k vykonaniu zásahu do Ľubochnianskej
doliny, kde po údere blesku začal horieť lesný porast. Po príchode hasičskej jednotky obce
Stankovany, bol už požiar lokalizovaný a preto naši členovia pomohli zasahujúcej jednotke z HaZZ Ružomberok
spolu s členmi DHZO Ľu-

bochňa lesný požiar malého
rozsahu dohasiť a zbaliť všetky vecné prostriedky.
O tri týždne sa podobná
situácia zopakovala aj v obci Stankovany, keď miestny kopec Šíp zasiahol dňa
28.07.2018 cca o okolo 17:30
hod. blesk, ktorý udrel do
skalných brál. Úder blesku
spôsobil požiar suchej trávy,
ktorý sa postupne od ohniska požiaru rozšíril tzv. koreňovým systémom na miestne
porasty. Podzemný požiar sa
šíri obvykle sieťou korenných
ciest. Veľmi dobré podmienky
má v rašeliniskách a ihličnatých lesných porastoch. Požiar
je to prakticky bezplamenný,
keď pri ňom tlejú vrstvy rašelinísk, lesnej podstielky a koreňov pod povrchom zeme.
Prvotná likvidácia požiaru bola vykonaná miestnymi chatármi z osady Podšíp, vzhľadom na ťažko dostupný terén v skalnatých bralách bola
k požiaru privolaná prostredníctvom operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline aj hasičská jednotka HaZZ Martin. Aj keď pásmo horenia bolo v danom prípade len pár metrov štvorcových po dohode so zasahujúcim veliteľom z HaZZ Martin, členovia Dobrovoľného
hasičského zboru obce Stankovany v nedeľu 29.07.2018

v skorých ranných hodinách
boli skontrolovať požiarovisko. Po príchode na miesto
požiaru, miestami horel malý plameň a požiar sa naďalej šíril koreňovým systémom,
preto bolo celé pásmo horenia rozkopané až pod koreňový systém a poliate značným
množstvom vody, čo malo za
následok úplnú likvidáciu požiaru.
V sobotu 15.09.2018 sa
dobrovoľní hasiči zo Stankovian zúčastnili v susednej obci Ľubochňa osláv pri príležitosti 90. rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Ľubochňa.
Svoju činnosť v roku 2018
ukončil Dobrovoľný hasičský
zbor Stankovany už tradične
zorganizovaním už v poradí
druhého ročníka súťaže o vianočného kapra, ktorej sa zúčastnilo celkovo 7 súťažných
družstiev z okresov Ružomberok, Martin a Dolný Kubín. Bližšie informácie o tejto
súťaži nájdete v samostatnom
článku, ktorý je venovaný tejto súťaži.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v závere tohto
článku želá všetkým občanom
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok
2019.
Text: JUDr. Peter Malcho
Predseda DHZ Stankovany
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nevyčísliteľnej hodnoty, ktorú
rozsahom prevýši iba knižnica vo Vatikáne.
Na Horu Sinaj – Mojžišov
vrch (2.285 m n.m.), miesto kde Mojžiš obdržal desatoro božích prikázaní sme sa
vydali putovať neskoro v noci
tak, aby sme po namáhavom
trojhodinovom výstupe mohli
pozorovať východ slnka, ktorý bol fascinujúci a všetko naokolo nadobudlo neskutočnú atmosféru a každého z nás
ovládol zvláštny pocit pri tichej modlitbe.

Osobný zážitok nenahradí
Cestou späť do Izraela sme
sa nakrátko zastavili vo svetoznámom letovisku Eilat.
Siedmy deň sme navštívili Betániu (Lazarov hrob)
a najstaršie mesto sveta JeNa ďalší deň sme sa presu- richo, mesto-oáza pri Jordánuli do Galilei – kde sa naším ne, na sever od Mŕtveho mocieľom stala Tabgha – mies- ra ležiace 396 m pod morto Primátu sv. Petra a mies- skou hladinou. Posledné dva
to zázračného rozmnoženia dni sme strávili v Jeruzalechlebov a rýb. Plavili sme sa me. Nezabudnuteľnou spoloďou po nezabudnuteľnom mienkou zostane návšteva
Genezaretskom jazere. V Ka- Getsemanskej záhrady a Bafernaume sme navštívili dom zilika Agónie (miesto, kde sa
sv. Petra a miestnu synagogue. Pán Ježiš potil krvou), kostol
Kána Galilejská – miesto pr- hrobu Panny Márie, prehliavého zázraku Pána Ježiša, kde dka Starého mesta – Krížosi manželia obnovujú man- vá cesta (Via Dolorosa), Baželské sľuby. Ďalším mies- zilika Božieho hrobu – Kaltom, ktoré sme navštívili bola vária, Golgota, Múr nárekov.
bazilika Zvestovania a kostol Výstup na Olivovú horu všetkým poskytol najkrajší posv. Jozefa v Nazarete.
Piaty a šiesty deň sme ces- hľad na staré mesto.
Jeden obrázok vraj nahradí
tovali na Sinajský polostrov, ktorý patrí už Egyp- tisíc slov. Avšak ani ten najtu a je jedným z najzaujíma- lepší obrázok nemôže nahravejších, ale aj najstrategickej- diť osobný zážitok, ktorý si zo
ších miest na našej zemegu- Svätej Zeme odniesol každý
li. V jeho južnej časti vo výš- jeden z nás – pútnikov.
Na záver treba poďakovať
ke 1.528 m n. m. v tesnej blízkosti Mojžišovej hory sa na- nášmu p. farárovi Milošovi
chádza kláštor sv. Kataríny, Labašovi za zorganizovanie
najstarší obytný kláštor, za nezabudnuteľného poznámúrmi ktorého sa nachádza vacie zájazdu, Mons. Jánohoriaci ker o ktorom sa pí- vi Majerníkovi, vynikajúceše v Biblii a kde sa nachád- mu náboženskému sprievodzajú pozostatky sv. Katarí- covi a CK Awertravel, ktorá
ny. K unikátom kláštora pa- zájazd pre nás pripravila.
trí vzácna historická knižnica,
Text: red
ktorá obsahuje starobylé texty

Svätá zem – Egypt – Hora Sinaj
Svätá Zem – tu vznikli dejiny Starého a Nového zákona. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.
Svätá Zem je vlasťou všetkých ľudí. Prichádzajú sem,
aby osobne spoznali tieto
historické miesta. Navštíviť
a poznať miesta Svätej Zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva
sa nábožensko-duchovným
bohatstvom na celý život.
Táto krajina sa v tomto roku stala cieľom viac ako 50
– člennej skupiny pútnikov našich spoluobčanov.
Odchod pútnikov bol naplánovaný na 7. júna 2018,
keď podvečer celá skupina
s veľkými očakávaniami nastúpila do autobusu na cestu - letisko Viedeň s následným odletom do Tel Avivu. Pre mnohých z nás to bola prvá ďaleká cesta lietadlom
do krajiny o návšteve ktorej sa
celé roky mohlo iba snívať. A
teraz sa stala skutočnosťou.
Po prílete naša cesta viedla
na ubytovanie do Betlehema.
Po krátkom oddychu sme
sa vydali navštíviť miesta,
ktoré majú osobitný význam

pre nás všetkých. Betlehem
„Dom chleba“, do ktorého
na rozkaz cisára Augusta prišli z Nazaretu Jozef a Mária,
aby sa dali zapísať do vykonávaného súpisu ľudu. V tomto
meste sme navštívili nádhernú baziliku Narodenia, kde
pod oltárom v jaskyni označuje strieborná hviezda miesto, kde sa narodil Ježiš Kristus. Každý rok slávnostným
vstupom latinského patriarchu do baziliky sa 24. decembra začína vigília Spasiteľovho narodenia.

Po Genezaretskom jazere
Pole pastierov - podľa tradície miesto, kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista. Ein Karem – mestečko pri Jeruzaleme, kde sa narodil Ján Krstiteľ a kde sa nachádza bazilika
Navštívenia, ktorá pripomína
stretnutie Márie s Alžbetou.
Chválospev Márie „Magnifikat – Velebí moja duša Pána“
je napísaný v rozličných jazykoch (aj po slovensky) na tabuľkách z keramiky umiestnených na múre pred bazilikou.
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Vianočný príhovor Miloša Labaša
Jedna legenda z okruhu židovskej mystiky hovorí, že
Boh stvoril svet, ale vzápätí sa
stiahol do skrytosti. Chcel nechať priestor ľudskej slobode
a zodpovednosti. Ale nezmizol úplne. Svet vonia po Bohu.
Tak ako v starých sudoch, v
ktorých bolo dlhé roky uložené dobré víno. Aj keď tam už
dávno nie je, tak stále zostáva
nezameniteľná vôňa vína. Tak
Vianoce sú sviatkami, kedy si
všetci môžeme privoňať k Bohu. Hovorí sa, že čuch je najstarším zmyslom, čuch najlepšie prebúdza naše spomienky.
Známa koleda hovorí:
Nesiem Vám noviny, pozor
dajte...čujte ich pilne, sú neomylné – rozjímajte. Ale ako sa
to robí? Evanjeliové texty, ktoré o chvíľu budeme počúvať,
môžeme čítať ako novinový
článok – povrchne. Už sme
ich počuli veľakrát. Ako môže
byť pre nás novinou? Ak ale
budeme počúvať rozjímavo,
tak natrafíme na slová, ktoré súvisia s naším životom. A
privedú nás na hĺbku. Máme

k dispozícii dve knihy, ktoré
sa vzájomne vykladajú: Bibliu
a nedokončený príbeh nášho
života. Ak rozjímavo čítame
Bibliu, dáva nám kľúč k pochopeniu nášho vlastného života. A narastajúce skúsenosti
nášho života, nám zas pomáhajú lepšie pochopiť Bibliu.
V Lukášovom evanjeliu nás
môžu upútať tri vety - správy. Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To je Vianočná zvesť
– Boh bude oslávený tým, že
medzi nami bude pokoj. Pokoj a radosť. Nehovorí anjel
ľuďom – zvestujem vám veľkú
radosť? A ešte veta: Nebojte sa! Pokoj a radosť majú vyhnať strach. Ten, ktorý sa narodil, vedie nás od povrchu do
hĺbky a rozháňa v nás strach.
Nasledujme ho a rozjímajme.
Dnes to všetci veľmi potrebujeme.
Najčastejším slovom je teror- to znamená strach. Áno,
žijeme v nebezpečnom svete a
strach je niečo, za čo sa nemusíme hanbiť. Je potrebný tak

ako bolesť – signál niečoho.
Ale nesmieme pustiť strach ku
kormidlu nášho života. Aby
ovládal naše konanie. Ľudia,
ktorí prepadnú strachu, sa často stávajú zlými. Ľudia, ktorí
žijú v strachu, chcú strhnúť do
strachu aj druhých. Liek proti strachu nenájdeme na povrchu, v povrchnom živote, ale
je potrebné zostúpiť do hĺbky. Viera prekonáva strach,
preto je potrebné opustiť povrchný spôsob života. Martin
Luther hovoril, že Bohom pre
človeka je to, čo je pre neho

najdôležitejšie. So živým Bohom o ktorom hovoríme sa
stretne iba ten, kto opustí povrch, povrchný spôsob života – tak ako sa žije v dnešnom svete a vydá sa do hĺbky.
Cesta od povrchnosti do vnútra musí prejsť temnou nocou, niečím bolestivým. Svätá
Noc vonia po Bohu, dnes sú si
ľudia oveľa bližší ako inokedy.
Nadýchnime sa zhlboka tejto
vône a nech nám dá silu proti strachu a radosť, ktorú veľmi potrebujeme.
Miloš Labaš
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Vianočné obyčaje zo Stankovian v Liptovskom Mikuláši a Zázrivej

Predvianočné obdobie prináša
množstvo zaujímavých podujatí, na ktorých sa prezentujú vianočné obyčaje na koncertoch a
vystúpeniach a rôzne remeselné
výroky na jarmokoch či vianočných trhoch. Aj folklórna skupina Podšíp v tomto období zavítala na dve takéto podujatia. Prvú adventnú nedeľu 2. decembra 2018 sme predviedli obyčajové
pásmo od Ondreja do Vianoc na
Adventnom koncerte v Liptovskom Mikuláši. Spolu s folklórnou skupinou Kýčera zo Zázrivej
tak folkloristi priblížili vianočné
zvyky z dolného Liptova a dolnej
Oravy. Okrem kultúrneho programu organizátori pre účastníkov pripravili aj stánky, na ktorých remeselníci z Liptova predávali produkty svojej činnosti.

Podujatie organizovalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
Druhým predvianočným vystúpením folkloristov zo Stankovian boli vianočné trhy v Zázrivej konané druhú adventnú nedeľu 9. decembra 2018 v kultúrnom dome v Zázrivej. Organizátori pripravili vianočné trhy, ktoré boli spojené s kultúrnym program, na ktorom sa okrem nás

predstavili aj domáci účinkujúci,
deti zo ZŠ s MŠ Zázrivá, DFS
Zázrivček a Ľudová hudba Zázrivá.
Na obidvoch podujatiach sa
spolu s FSk Podšíp zúčastnili aj
žiaci, ktorí navštevujú regionálny
krúžok v ZŠ s MŠ v Stankovanoch. Svojimi vinšmi a piesňami
dotvorili úžasnú atmosféru spracovania vianočného dňa, počas
ktorého deti v minulosti cho-

dievali spievať po dedine popod okná. Deti z krúžku tak okrem možnosti vystupovať na javisku pred divákmi zažili aj odmenu formou takéhoto výletu za
ich niekoľko mesačné snaženie
na hodinách krúžku regionálnej
výchovy.
Ďakujeme organizátorom za
pozvanie a realizáciu krásnych
podujatí. Už teraz sa tešíme na
trojkráľový koncert, ktorý pripravujeme na sobotu 5. januára
2018 v kultúrnom dome v Stankovanoch. Počas neho zaznejú
zvyky od Ondreja do Vianoc a
obrázky svadobného obdobia v
podaní FSk Podšíp a FSk Kýčera zo Zázrivej. Všetci ste srdečne
pozvaní.
text: Miroslava Ivanová
Polohová

Hasičská súťaž o vianočného kapra
V sobotu 8. decembra zorganizoval Dobrovoľný hasičský
zbor Stankovany druhý ročník
súťaže o vianočného kapra
Na súťaži sa zúčastnilo celkovo
7 hasičských družstiev a to domáce družstvo DHZ Stankovany, dve mužské a jedno ženské
družstvo z DHZ Šútovo, DHZ
Jasenová, DHZ Liptovská Teplá a DHZ Pucov. Hasičská súťaž prebiehala na ceste pred kultúrnym domom so začiatkom
o 12:00 hod do cca 15:00 hod.
Atypickosť tejto súťaže spočíva v
tom, že prebieha v zimnom mrazivom počasí, kedy ortuť teplomera ukazuje aj mínusové teploty. Víťazné družstvo si okrem
pohára za prvé miesto odnáša aj
živého vianočného kapra, ktorého si vlastnoručne uloví z tisíc litrovej vodnej nádrže určenej na
hasičský šport. Súťažili 7 členné družstvá, ktoré po 5 minútovej príprave športového hasičského vybavenia na základni vykonali hasičský útok tzv. „hurá“
systémom s použitím motorovej

hasičskej striekačky PS 12 R bez
športovej úpravy.
Súťaž o vianočného kapra prebiehala v dvoch kolách, družstvá
mali teda možnosť vykonať hasičský útok dvakrát, pričom do
výsledného poradia sa započítaval hasičský útok s lepším časom, ktorý bol meraný elektronickou časomierou určenou pre
hasičský šport. Počas súťaže a po
jej skončení prebiehali „stankovské vianočné trhy“, na ktorých si
všetci prítomní mohli pri zvuku
vianočných kolied vychutnať varené víno, punč, pečené klobásy,
vianočné oblátky, medovníčky a
ďalšie veci, ktoré neodmysliteľne
patria k Vianociam. Po vykonaní
útoku bola pre všetky súťažiace
družstvá pripravená vykurovaná
budova kultúrneho domu, kde si
dobrovoľní hasiči mohli vychutnať vianočnú kapustnicu, vypiť
čaj, prípadne varené víno alebo
prezliecť do suchého oblečenia.
Na treťom mieste s časom
23,98 sekúnd sa umiestnilo družstvo DHZ Jasenová, na
druhom mieste s časom 20,40

sekúnd sa umiestnilo družstvo
DHZ Šútovo B a napokon na
prvom mieste s najlepším časom 20,06 sekúnd sa umiestnilo družstvo DHZ Šútovo A.
Keďže v kategórii ženy sa súťaže zúčastnilo iba jediné družstvo
z DHZ Šútovo, odniesli si pohár za prvé miesto s časom 30,58
sekúnd.
Ako po minulé roky súťaže,
tak aj tento rok vyzval predseda
DHZ Stankovany po skončení
súťaže všetkých prítomných na
tejto súťaži, že ak sa medzi nimi nachádza potencionálny otužilec, ktorý je ochotný skočiť do
studenej vody v požiarnej nádrži s kaprom, bude odmenený fľašou pálenky. Spočiatku na výzvu

nikto nereagoval , nakoniec však
skočil do studenej vody v požiarnej nádrži s kaprom člen DHZ
Stankovany, ktorý bol odmenený
sľúbenou fľašou pálenky.
V závere tohto článku DHZ
Stankovany ďakuje všetkým svojim členom, ktorí svojou činnosťou, aktívnym a hlavne zodpovedným prístupom pomohli pri
organizovaní druhého ročníka
súťaže o vianočného kapra. Poďakovanie patrí kuchárovi pánovi Karolovi Buvalovi ml., ktorý
navaril pre súťažné družstvá vianočnú kapustnicu, ktorú všetci
prítomní ohodnotili na výbornú.
Text: JUDr. Peter Malcho
Predseda DHZ Stankovany

