1.
číslo
3číslo

IV.
ročník
X. ročník
december
júl 20172010

V

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

Diaľnica pôjde Korbeľkou, je to definitívne
Problém na jednom z najnáročnejších úsekov diaľnice D1 sa postupne rozuzľuje. Ministerstvo životného
prostredia uprednostnilo
medzi Turanmi a Hubovou
trasu dlhým tunelom Korbeľka pred trasami fatranskými údoliami.
Vyplýva to zo záverečnej
správy hodnotenia vplyvov
výstavby diaľničného úseku
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Stanovisko
je záväzné pre ministerstvo
dopravy.
„Ministerstvo životného prostredia súhlasí s vybudovaním tunela. V prospech
tohto riešenia hovorí viacero
faktorov. Riešenie predstavuje najmenšie riziko z hľadiska zosuvov, vybudovanie tunela je vhodnejšie ako ku krajine, tak aj samotnej prírode,“
povedal hovorca ministerstva
Tomáš Ferenčák.Cenu výstavby úseku s tunelom odhadli na 900 miliónov eur.
Údolný variant, ktorý by
si vyžiadal ďalšie peniaze na
dodatočné kompenzácie zásahov do prírody, by sa priblížil k cene tunelu Korbeľka.

Korbeľka šetrí ľudí
aj prírodu

Porovnanie prieniku oboch
trás chránenými územiami
ukázalo, že údolný variant by
nimi prechádzal viac ako 4
kilometrami, kým pri tuneli
Korbeľka je to približne 200
metrov. Trasa údolím by pre-

variant a tým opäť blokovať
stavbu diaľnice,“ dodali.

Otázne financovanie
úseku

» Ministerstvo životného prostredia vybralo Korbeľku.

ťala migračné trasy medveďa,
vlka, či rysa.
Dediny pri štátnej ceste
1/18 už roky trpia stúpajúcou
záťažou dopravy. Život im
znepríjemňujú hluk, vibrácie, prašnosť a množstvo áut
prechádzajúce popred rodinné domy. Na verejnom prerokovaní starosta dolnoliptovských Stankovian Rudolf Baleja upozornil, že v Rojkove,
ktorý je ich miestnou časťou,
zomrelo za posledných 50 rokov na ceste 53 ľudí.
Údolný variant by ovplyvnil približne 1200 ľudí, tunelový tristo.

Riziko ohrozenia zdrojov
pitnej vody

Jediný problém realizácie
trasy s tunelom Korbeľka je
možné ohrozenie vodných
zdrojov v masíve Kopy. Preto obce na turčianskej strane tunela uprednostňujú trasu údolím.
„Na základe podrobného
posudku je potrebné stano-

viť opatrenia na ich ochranu. V prípade nedostatočnej
možnosti ich ochrany je potrebné vytipovať náhradné zásobovanie dotknutého
obyvateľstva ako podmieňujúci investíciu,“ napísalo ministerstvo v stanovisku.

Dúfajú v definitívnu
bodku

Ochranári a neziskové organizácie uprednostňovali tunel Korbeľka už dlhých pätnásť rokov.
„Išlo o jeden z najkomplikovanejších procesov EIA, ak
nie najkomplikovanejší. Preto sme radi, že je na stole výsledok a konečne sa upustí od údolného variantu, ktorý blokoval výstavbu diaľnice
a tiež hrozil prírode v malofatranských dolinách,“ napísala v stanovisku SOS Birdlife.
„Chceme dúfať, že je to defintívna bodka za rozhodovaním o trase a nenájdu sa zas
nejakí lobbisti, ktorí budú lobovať za zavrhnutý údolný

Národná diaľničná spoločnosť sa teraz pustí do prípravy projektu, čo by malo trvať
podľa ich odhadov do rokov
2020 až 2022.
Potom diaľničiari vyhlásia
verejné obstarávanie, v ktorom vyberú stavebnú spoločnosť. Predpokladajú, že výstavba 13,5 kilometrov dlhého úseku vrátane razenia tunela Korbeľka z Krpelian do
Stankovian zaberie 4 až 5 rokov. Prinajlepšom by sa mohlo s výstavbou začať v roku
2021 a skončiť v roku 2026.
Otázne zostávajú financie,
do úvahy prichádza projekt
verejno-súkromného partnerstva.
„Národná diaľničná spoločnosť teraz pripravuje všetky
kroky tak, aby sa mohlo začať stavať čo najskôr, pričom
kľúčové pre ďalší postup bude zabezpečenie dostatku financií na prípravu a následne aj na samotnú výstavbu,“
povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.
Hovorkyňa dodala, že presný harmonogram jednotlivých krokov bude možné
zverejniť až po tom, ako padne rozhodnutie o ďalšom financovaní výstavby diaľnic
a rýchlostných ciest.
text: SZ
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Editorial
Milí čitatelia!
Už desať rokov Vám pravidelne, každý štvrťrok prinášame informácie o tom,
čo sa u nás udialo, deje, alebo nás ešte len čaká. Tentoraz to nebude inak. Nosnou
témou je diaľnica, budovanie úseku Turany Hubová,
ktorý patrí medzi najnáročnejšie, ak nie najnáročnejšie
diaľničné úseky na Slovensku.
Radi by sme dali do novín aktuálne fotky z výstavby diaľnice u nás, ale nieto aké, pretože sa nič nedeje. Žeby sa konečne ľady pohli a po rokoch čakania, keď sme svedkami stále hustejšej dopravy v okolí, sa dočkáme začatia prác?
To môže a zrejme aj oddiali nesúhlas turčianských samospráv s tým, aby diaľnica viedla tunelom Korbeľka.
Obávajú sa toho, že pri razení tunela prídu o zdroje
pitnej vody. Viac sa dočítate
v sérii článkov a postrehov,
ktoré sme pre vás na túto tému zozbierali.
V Stankovanoch sa rodí stále menej a menej de-

tí, počet obyvateľov klesá.
Hovorí sa, vraj tam, kde je
cesta, je aj život. Pravdivosť
toho sa ukazuje každý deň.
Dochádzanie za prácou na
oba smery, či už do Ružomberka alebo Mikuláša alebo
na druhú stranu do Žiliny je
stále náročnejšie. Ľudí nebaví ťahať sa v zápchach a tak
volia pohodlnejšie riešenie a
sťahujú sa. Ešte aj uzávierka cesty cez Strečno výrazne skomplikuje každodenné dochádzanie za prácou
mnohým miestnym.
Na chýbajúce alebo nedostačujúce cesty doplácajú tie obce, ktoré sú od miest
vzdialenejšie. Hoci je úbytok
obyvateľstva problém celého Slovenska, najmenej badateľný je v dedinách blízko
pri mestách alebo s dobrým
spojením. Stankovany, hoci
majú mnoho predností, ani
jedno z tohto zatiaľ nemajú. Verme preto, že po polstoročí rozprávania sa začne
konečne robiť to, čo región
potrebuje.
Ľubica Stančíková,
šéfredaktorka
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z druhého
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
30. 03. 2017
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril a viedol starosta obce Rudolf Baleja.
V prvej časti prebehla diskusia so zástupcami Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
v obci, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ, aby predložili požiadavky k skvalitneniu svojej činnosti.
Vystúpili J. Malchová, predsedníčka ZO s požiadavkou
vyriešenia priestorov pre svoju
činnosť počas zimného obdobia,
kedy sa v Kultúrnom dome kúri len pri veĺkých obecných akciách, ako aj k požiadavke navýšenia dotácie od obce. Ďalej
vystúpili A. Tomáň a V.Krúpa,
ktorí podrobne doplnili vystúpenie predsedníčky o rozsiahlej činnosti seniorov v obci, ako
aj o ich práci v prospech obce
v minulosti.
K uvedeným problémom zaujal stanovisko aj starosta s tým,
že uvítal návrh vzájomnej pomoci a spolupráci medzi OcÚ
a seniormi obce s cieľom dosiahnuť obojstrannú spokojnosť
a ponúkol Jednote dôchodcov
počas zimy na ich zasadnutia
priestory OcÚ.
OZ prijalo uznesenia k týmto
bodom:
- Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2017, ktoré sa týka
nákladov na projektovú dokumentáciu plechovej garáže na
uskladnenie techniky.
V bode „Rôzne“ boli prerokované:
- informácia starostu obce
o jednaní vo veci kolízií vtáctva
s elektrickým vedením na území obce,
- žiadosť o riešenie nebezpečných situácií pri hlavnej ceste
v Rojkove.

- informácia o Investičnom
programe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. a podanej žiadosti obce na Environmentálny fond o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok
2017 na dobudovanie kanalizácie v obci Stankovany a miestnej časti Rojkov,
- ponuka na možnosť výmeny pouličných lámp spoločnosťou Laser Media, s.r.o. Bratislava s tým, že OZ súhlasí s montážou 10 ks lámp verejného
osvetlenia v obci na otestovanie a po ich otestovaní posúdi,
či obec pristúpi k celkovej výmene lámp v obci.
Diskusia
Poslanec Ing. Peter Tomáň prezentoval výsledky rokovania
s pozemkovým fondom o darovaní pozemkov obciam pod verejnými budovami. Starosta obce poslancov ubezpečil, že obec
podala žiadosť na všetky pozemky pod verejnými budovami vo vlastníctve obce, ako aj
na pozemky pod obecnými cestami.
Ďalej informoval, že ministerstvo ŽP vydalo výzvy na zvýšenie kvality životného prostredia na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, dajú sa tak
získať prostriedky na výstavbu
zberného dvora, najefektívnejšie by bolo spojiť obce celého
dolného Liptova a spoločne požiadať o výstavbu zberného
dvora, je pri tom možné získať
ďalšie stroje a zariadenia, nejedná sa o smetisko, bolo by to pre
celý Dolný Liptov.
Starosta informoval o súčasnom stave, že odpad separujeme prostredníctvom TS Ružomberok a na rokovaní starostov sa o tejto výzve nediskutovalo, ale môže osloviť starostov
susedných obcí o možnosti vybudovania spoločného zberného dvora pre všetky obce.
- navrhol možnú rekonštrukciu podkrovia „KACR“ s tým,

že jednu časť, kde je možný prívod vody a elektriny, je možné
prerobiť na garsónku a do druhej časti presťahovať Múzeum - Stankovskú izbu a tým by
sa uvoľnili 2 miestnosti na poschodí na komerčné účely. Prípadne uvažovať o presťahovaní Obecného úradu do priestorov „KACR“ a pôvodnú budovu obecného úradu využiť na
iné účely (denný stacionár, ubytovňu a podobne). Starosta obce k tomu uviedol, že to nie je
možné vyriešiť na jednom obecnom zastupiteľstve, ale je ochotný si sadnúť na rokovanie s poslancami samostatne k tomuto bodu a hľadať najschodnejšie riešenie.
Vyberáme z tretieho
zasadnutia, ktoré sa konalo
22. 6. 2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
Rudolf Baleja.
OZ na svojom rokovaní prijalo uznesenia k týmto prerokovávaným bodom:
schválilo Návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo
výške 72-tisíc eur.
Rôzne:
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o Rozsudku v konaní o určenie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Stankovany.
Starosta obce informoval
o zaslaní žiadosti o vyjadrenie k možnosti osadenia dopravných zrkadiel v miestnej časti Rojkov pri ceste I/18
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a o stanovisku k umiestneniu dopravných zrkadiel a po-

verilo zástupcu starostu JUDr.
V. Urbana vybavením potrebnej korešpondencie u zodpovednej organizácie s cieľom
inštalácie odrazových zrkadiel.
OZ zobralo na vedomie:
- informáciu starostu obce
o osadení 10 ks pouličných
lámp a súhlasí s návrhom starostu v inštalácií ďalších LED
svietidiel nepokračovať,
- obsah Žiadosti o pridelenie prostriedkov na svetelnú signalizáciu, v ktorej starostovia dolného Liptova žiadajú ministerstvo dopravy riešiť situáciu na križovatke cesty I/18 v obci Ľubochňa vybudovaním svetelnej signalizácie,
-informáciu starostu obce o sťažnostiach občanov
na kvalitu signálu mobilného
operátora Orange a súhlasí so
spísaním petície na neuspokojivý stav a túto zaslať spoločnosti.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce:
- o postupe prác pri vybavovaní pozemkov na výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov,
- o podaní žiadosti o finančný príspevok na projekt Obecný park – dokončenie chodníkov, detských preliezačiek,
šmýkačiek a hojdačiek, ktorý
bol podaný na MONDI SCP.
Diskusia
Poslanec Mgr. Peter Lacko sa
informoval o možnosti dodania nádob na separovaný zber
v ďalších častiach obce, obec
zabezpečí komunikáciu s ENVIPACK-om, ktorý je zodpovedný za zber separovaného
odpadu. Starosta obce informoval, že starosta Hubovej sa
pokúsi zabezpečiť kompostéry spoločne pre všetky susedné obce, naša obec sa zapojí do
tohto projektu.
Kompletný zápis je na internetovej stránke.
spracovala: Mária Straková
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Odvolanie Turčanov môže
výstavbu oddialiť

M

Mesto Turany, obce Krpeľany, Ratkovo, Nolčovo a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Žiline podali rozklad (odvolanie) voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia odporučiť stavbu úseku diaľnice D1 Turany
– Hubová variantom s tunelom Korbeľka.
Ich kroky môžu výstavbu úseku
výrazne skomplikovať.
Jozef Ridzoň z organizácie
SOS/BirdLife Slovensko povedal, že tento kľúčový úsek môže
byť zablokovaný pre „nezmyselné a neodôvodnené presadzovaniu údolného variantu“ zo strany niektorých osôb a obcí.
„Niektoré samosprávy, osoby a inštitúcie sa nevedia vyrovnať s rozhodnutím ministerstva a pripravujú nielen odvolania, ale aj žaloby. Ak súdy začnú

konať a vydajú opatrenie s odkladným účinkom, stavba tohto
úseku môže vinou zaslepeného
pretláčania údolných variantov
stáť aj do roku 2030,“ zdôraznil
Ridzoň.
Ochranári preto vyzývajú príslušné samosprávy a inštitúcie, aby zvážili svoje konanie. Prívrženci údolného variantu tvrdia, že výstavba tunela môže ohroziť podzemné vody tým,
že zničí prameň Teplička pri Krpeľanoch.
Milan Široň, starosta Švošova povedal, že počínaniu ľudí v
Turci veľmi nerozumie.
„Takýmto spôsobom sa diaľnice nedožijeme. Presadzovanie
úžinového variantu je z môjho
pohľadu úplná utópia, pretože
vedie chráneným územím Natura 2000.
Variant úrady preto určite nepovolia. Navyše, projektová do-

» Primátor Ružomberka MUDr. Igor Čombor informuje primátorov
a starostov o výsledku rokovaní s predsedom vlády SR.

V polovici apríla 2017 mal
byť dokončený úsek diaľnice
D1 Turany – Hubová, peniaze
sú minuté a pokračovanie prác,
resp. dokončenie tohto úseku je
v nedohľadne. Na úsek diaľnice Turany – Hubová s tunelom
Korbeľka sa nezačali ani projektové práce. A pritom vláda sľúbila spojiť diaľnicou Bratislavu s
Košicami do roku 2010!

Situáciou sa na základe týchto protestov musel zaoberať
predseda vlády SR Robert Fico. V pondelok 26. júna 2017
sa uskutočnilo stretnutie primátorov miest a starostov obcí na spoločnom rokovaní s názvom Iniciatíva stredné Slovensko. Hlavným cieľom stretnutia
bola výstavba nových a dostavba rozostavaných diaľnic a rýchlostných ciest v týchto okresoch

kumentácia, na základe ktorej
sa začal pred niekoľkými rokmi
povrchový variant budovať, je už
zastaralá. Príprava novej si vyžiada čas a ďalšie finančné náklady.“

Boja sa petície z Turca

Starosta Švošova sa obáva, že
petícia z Turca opäť zablokuje výstavbu D1. „Spojili sme sily
aj s ostatnými starostami a budeme určite presadzovať, aby sa
urýchlene začala výstavba celého
úseku Turany – Hubová,“ dodal.
Pokračoval, že práve v týchto dňoch mali dokončiť podľa
pôvodného plánu úsek medzi
Hubovou a Ivachnovou. „Preto
sme sa nedávno aj rozhodli zablokovať hlavné cesty cez Ružomberok. V takýchto aktivitách
budeme pokračovať aj naďalej.“
Starosta Stankovian Rudolf
Baleja svojho suseda doplnil, že
niektorí starostovia z Turca sa
chcú odvolať voči záverečnému
stanovisku k výstavbe diaľnice
Turany Hubová, variant V2, teda s tunelom Korbeľka.
a znižovanie regionálnych rozdielov, ktoré sú veľkým problémom našej krajiny, prerokovanie návrhu poslancov NR SR
k uvoľneniu dlhovej brzdy. Jednanie sa uskutočnilo za veľkej
účasti vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku
v Ružomberku.
Plánované stretnutie s pre
miérom sa začalo o 15:00 hod.
spoločným obedom 70 starostov
a zástupcov Iniciatívy Stredné
Slovensko, ktorí navzájom diskutovali o spoločných problémoch súvisiacich s výstavbou
diaľnice D1 a rýchlostnej cesty
R1 v smere z Poľska do Maďarska cez Ružomberok. O 17:00
hod. sa dostavili medzi starostov 7 primátori miest stredného Slovenska na čele s primátorom mesta Ružomberok, ktorý všetkých informoval o výsledkoch rokovania s predsedom
vlády Robertom Ficom na MsÚ
v Ružomberku. Ten sa stretnu-

„Výstavba by sa tak oddialila minimálne o jeden rok, a to
je ešte optimistická predpoveď,“
dodal.

Čakajú päťdesiat rokov

R. Baleja rovnako potvrdil, že
úžinový variant diaľnice je v súčasnosti nepriechodný. „V záverečnom stanovisku sa jasne píše,
že iným ako variantom V2, teda
s tunelom Korbeľka, sa už štát,
ministerstvo ani environmentalisti nebudú zaoberať. Preto je
odvolanie sa turčianskych starostov úplne zbytočné. Každý z
nás uvíta, keď sa obce zbavia neúmernej tranzitnej dopravy.
Rojkov je dopravou postihnutá najviac. Úzkou cestou tesne
lemovanou domami prejde denne 25-tisíc áut. Ľudia sa už roky sťažujú, že im ťažká doprava
ničí domy. Okrem liptovských
obcí sú za čo najrýchlejšie dobudovanie D1 cez Korbeľku aj
Kraľovany a Šútovo.“
Text: SZ

tia so starostami napokon nezúčastnil pre veľkú zaneprázdnenosť, nakoľko medzitým navštívil MONDI SCP a ponáhľal
sa do Bratislavy na jednanie vo
veci požiadaviek zvýšenia platov učiteľov. Napriek tomu premiér prisľúbil, že poverí ministra dopravy urýchlene riešiť zložitú dopravnú situáciu v okrese.
V opačnom prípade budú
protesty primátora a starostov
pokračovať, na čom sa zhodli
všetci prítomní. Sme presvedčení, že robíme všetci, čo je v našich silách a možnostiach, nakoľko je evidentné, že na strednom Slovensku bolo najviac financií do výstavby diaľnice a
rýchlostných ciest v okolí Žiliny a Kysúc a ostatné regióny boli a dosiaľ sú stále zanedbávané,
ako svorne konštatovali všetci
primátori a starostovia na tomto
spoločnom stretnutí.
Text: Rudolf Baleja
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Železničiari opravia priecestie
aj koľajnice

Ž

Železnice na opätovnú žiadosť
obce o vyčistenie koryta potoka pod železničným mostom pri
škole ako aj ostatných mostov a
priepustov a korýt potokov v ka-

tastri našej obce, o zmenu povrchu chráneného železničného
priecestia pri železničnej stanici
a o úpravu nástupišťa na stanici, ktoré nevyhovuje bezpečné-

mu nástupu a výstupu cestujúcich, reagovali písomne koncom
apríla tohto roku.
Oznámili nám, že sa pripravuje rekonštrukcia oboch koľají a
v súčasnosti sa obstaráva projektová dokumentácia. Ďalej potvrdili, že železničný zvršok sa nahradí novým a z koľajníc na betónových podvaloch, vybuduje sa nové železničné priecestie
pri železničnej stanici z celogumovej priecestnej konštrukcie so
závorami.
Budú vybudované nové nástupištia s výškou 55 centimetrov, čo umožní pohodlné nastupovanie do vlaku. Podobne budú
vybudované nové prístrešky pre
cestujúcich.

O

Následne sa uskutočnilo 12.
mája miestne šetrenie za účelom prerokovania sťažnosti občanov obce v tejto veci za účasti vedenia obce. Bola vykonaná
obhliadka železničnej trate od
kostola po stanicu s tým, že sa
pokúsia vybaviť naše požiadavky.
Ako prvé sa mali pokúsiť vyčistiť potok pod železničným
mostom pri škole, zabezpečovali potrebnú techniku, ale doteraz
sa tak nestalo. Rekonštrukcia
trate podľa nich by sa mohla začať v roku 2018, ale už teraz máme informácie, že sa to zrejme
posunie asi o jeden rok z dôvodu nedostatku financií.
Text: RB

Začína sa príprava na spevnenie brehov

Na proteste iba traja Stankovci
Čo sa týka situácie na ceste
I/18 v miestnej časti Rojkov
a prípravy realizácie výstavby úseku diaľnice D1 v úseku
Turany – Hubová a Hubová –
Ivachnová, tam je situácia zlá,
ba až kritická. Obec vybavila
súhlas Krajského riaditeľstva
v Žiline na osadenie cestných
odrazových zrkadiel v Rojkove pri potravinách FRESH a
pokúsime sa o to, aby to realizovala Slovenská správa ciest v
Žiline. Podobne sme opätovne
požadovali tento mesiac cestárov o opravu cesty v Rojkove,
nakoľko voda v jazdných pru-

hoch poškodzuje fasády a statiku domu v tejto časti obce.
Diaľnica mešká a primátor mesta so starostami obcí dotknutých výstavbou diaľnice neustále rokujú, žiadajú, vypisujú a dokonca už dvakrát úspešne zablokovali križovatku pred MONDI SCP na
spoločnom proteste. Škoda, že
naši občania túto akciu ignorovali, nakoľko na dvoch protestoch sa zúčastnili len traja občania vrátane starostu.
Text: RB

Obci bol predložený vypracovaný projekt „Stankovany –
navýšenie pravého brehu rieky
Váh“ na základe požiadaviek
na protipovodňovú ochranu
našej obce.
Ďalším dôvodom je aj potreba vypúšťania väčšieho množstva vody z Liptovskej Mary, čo
nie je v súčasnosti možné, nakoľko turbíny nepracujú na plný výkon a v opačnom prípade
by bola naša obec ohrozená povodňou. Preto je potrebná táto
veľká investičná akcia a Povodie Váhu plánuje na území našej obce preinvestovať viac ako
1,3 milióna eur podľa cien platných v roku 2013. V súčasnos-

O

ti sme boli oslovení vodohospodárskym podnikom požiadať niektorých našich občanov,
ktorí vlastnia pozemky v okolí
Váhu, o podpis Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj
ich pozemkov.
Verím, že občania budú ústretoví, podobne ako obec, nakoľko
práve obec vlastní najväčšiu výmeru pozemkov v okolí Váhu
a zmluvy podpíšu. V prípade, že
by sa tak nestalo, investor môže vybaviť pozemky aj formou
vyvlastnenia, nakoľko sa jedná
o dôležitú stavbu vo verejnom
záujme a som presvedčený, že
k takému prípadu nedôjde.
Text: RB

Obec vyhrala súd s bývalou riaditeľkou

Obec odolávala žalobe podanej
bývalou riaditeľkou ZŠ s MŠ
v Stankovanoch, ktorú podala koncom roka 2016, v ktorej
sa domáhala neplatnosti jej odvolania z funkcie. Okresný súd
v Ružomberku svojim rozsudkom z mája 2017 rozhodol
v tom zmysle, že žalobu bývalej
riaditeľky zamietol a obci priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100% a rozhod-

nutie súdu nadobudlo v júni
2017 právoplatnosť. Z rozsudku je zrejmé, že súd uznal všetky
dôvody pre odvolanie bývalej riaditeľky z funkcie a jej práva neboli dotknuté.
Obec bola v posledných dvoch
volebných obdobiach úspešná
v troch súdnych sporoch, čo je
veľmi úspešná bilancia.
Text: RB
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Spoločenská kronika

áky počas
letu a zanás:
zníženej
Opustili
diteľnosti
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František Šimonevedia
»8.4.2017 ( 87 r.)
zoznať prekážku
a
narážajú
Oľga Kozáková»24.5.2017 (85 r.)
drôtov.

Otília Kmeťová »1.7.2017 (61 r.)
František Kratochvíl
ektrické vedenie vo voľnej prí(59 r.) nede je pre» 1.7.2017
vtákov životne

zpečné. Napríklad elektrické
Narodenie:
py v otvorenej
krajine predstaRichard
Straka mies»17.4.2017
jú pre vtáky atraktívne
Tatianakoristi.
Hoždorová
na sledovanie
Väčšie
uhy vtákov
pri
dosadaní
alebo
		
»21.4.2017
ietnutí môžu
Jakub dostať
Ciňo smrtiaci
»25.4.2017
sah prúdom.
NieBrezáni
sú to ale »10.5.2017
iba
Michal
motné stožiare, ktoré ohrozuvtáky. Nebezpečenstvo predSobáše:
vuje aj samotné elektrické ve28.4.2017 »Maroš Halička
nie.
a Lenka Koupilová
„Hlavné migračné trasy vtá29.4.2017
Ľuboš Matula
v vedú
hlavne » ponad
rieky
Mäsiarová
pohoria. Pokiaľa Gabriela
ich pretína»Mgr.Lenka
Straková
drôty13.5.2017
elektrického
vedenia,

a Tomáš Tkáčik
16.6.2017 » Bc.Pavol Straka
a Mgr.Alena Chupáčová

T

V

Stankovcov ubúda
V obci dochádza k úbytku
obyvateľov s trvalým pobytom. Upozornil na to starosta obce s tým, že ho to veľmi
mrzí a trápi.
„Od toho sa odvíja aj prideľovanie financií od štátu. Čím je
nás viac, tým vyššie sú podielové dane pre obec. Máme veľa
občanov, ktorí v obci dlhodobo
žijú, pracujú a využívajú všetky
náležitosti, na ktoré majú zo
zákona nárok a nie je ich málo.
Ale ich podielové dane sú z
Ministerstva financií SR zasielané do tých obcí, kde sú
prihlásení na trvalý pobyt. A
nejedná sa o nezanedbateľné
peniaze,“ vysvetlil starosta.
Tie by sa mohli použiť na
ďalší rozvoj našej obce, lebo
v obci treba svietiť, spravovať

Obnovený výstup na Šíp

Turistický klub ŠÍP Stankovany v snahe obnoviť tradíciu z minulosti, zorganizoval
na poslednú aprílovú nedeľu
30.4.2017- turistickú akciu Výstup na Šíp
V tento deň bol taktiež plánovaný výstup aj zo susednej
obce Žaškov. Po predchádzajúcich dňoch, týždňoch plných
dažďa a snehu sa deň vydaril
a až na neuverenie nám bolo
dopriate pekné slnečné počasie
a nádherný výhľad.

Odhadom sa výstupu zúčastnilo v tento deň asi 200 ľudí, myslím si však, že pokiaľ by
predchádzajúce dni boli krajšie,
akcia by prilákala omnoho viac
účastníkov.
Trasa výtupu zo Stankovian
sa uberala od železničnej stanice, cez Žaškovske sedlo, popri
Okrúhlej skale na východny vrchol Šípu a následne k západnému vrcholu ku krížu. Turisti
zo Stankovian zostupovali cez
Podšip a chodník Rybku späť

verejné budovy, odhŕňať cesty,
kosiť a čistiť verejné priestranstvá rovnako, či v nej žije 1179
obyvateľov ako je tomu teraz
alebo 1205 obyvateľov ako tomu bolo pred 10 rokmi alebo
1715 obyvateľov v roku 1950,
či dokonca 2000 obyvateľov
žijúcich v roku 1944, kedy sa
ročne rodilo až 60 detí.
„Pritom najväčšími kritikmi na chod a správu obce sú
práve mnohí z tých, ktorí žijú
dlhodobo v našej obci a nie sú
na trvalý pobyt prihlásení, čo
nie je lojálne voči väčšine z nás.
Bol by som rád, keby sa opak
stal skutočnosťou čo najskôr,“
dodal starosta.
Zlepšiť demografickú krivku v obci by mohla aj podpora
nového bývania. Jednou z ciest
sú aj nájomné bytovky.

Spýtali sme sa, čo je v tejto
veci nové. Starosta odpovedal:
„Konečne sa nám podarilo takmer po 18 rokoch dovybavovať a odkúpiť pozemky na
výstavbu obecných nájomných
bytov a rodinných domov pri
píľnici guľatiny od tých občanov, ktorí boli ústretoví a
ochotní pozemky odpredať.
Teraz bude našou úlohou zabezpečiť dodávateľa predprojektovej a projektovej dokumentácie na čo najúčelovejšie
využitie danej lokality, poriešiť
inžinierske siete ako sú prístupové cesty, prívody elektrickej
energie, vody a odkanalizovanie do novej verejnej kanalizácie, nakoľko pôvodne tam bola navrhnutá samostatná čistiareň odpadovej vody.

do Stankovian, oravskí a žaškovskí turisti sa z vrcholu pri
kríži vracali cez Žaškovské sedlo späť do Žaškova a na Oravu.
Turistický klub Šíp si pri príležitosti tohto plánovaného výstupu pripravil pre všetkých zúčastnených turistov malé prekvapenie. Pre tých, ktorí zamierili v tento deň k nám a absolvovali výstup, Turistický klub
ŠÍP obdaril malými spomienkovými predmetmi.
Detičky dostali na krk ako
darče malý medailónik s emblémom klubu a dospelí praktickú malú fľaštičku s „vyso-

koenergetickou tekutinou“
a logom nášho klubu.
V budúcnosti plánujeme
s obnovením tejto tradicie výstupu na Šíp, ktorá sa v Stankovanoch tradovala od nepamäti a pripomínalo si ju množstvo turistov.
Preto každý rok poslednú
aprílovú nedeľu budeme organizovat tento turistickývýstup
pre domácich ale i “cezpoľných”
návštevníkov a turistov.

Text: SZ

Text: Ing. Peter Tomáň
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» Koncoročné vysvedčenie

» Rozlúčka so štvrtákmi

Školský rok sa skončil, bol náročný
z viacerých dôvodov

Ú

Úvody článkov sú vždy najťažšie. Majú čitateľa vniesť
do témy a motivovať k prečítaniu celého článku. Ja
však nezačnem ospevovaním priebehu šk. roka a vymenovávaním úspešných
aktivít, lebo chváliť by mali predovšetkým deti a rodičia. Začnem spomienkami.
Do Stankovian som prišla minulý šk. rok s nadšením a víziou novej, tvorivej
práce. Moje nadšenie však
rýchlo pominulo a celé moje pôsobenie sa veľmi rýchlo skončilo po dvoch mesiacoch v strese a chaose. Odišla
som sklamaná, ohovorená
a obviňovaná, ani už neviem
za čo všetko. Nastal však
veľký obrat a ja som sa s ešte
väčším nadšením a vôľou pracovať, mohla vrátiť späť. Pod
vedením novej pani riaditeľky Mgr. Daniely Jarošovej,
sme sa pustili do nového boja
o záchranu školy a dôveru rodičov. Od prvého dňa to bolo ale naozaj ťažké. Dôsledky minulosti nás sprevádzali na každom kroku. Prvými
návštevami v našej škole boli polícia, inšpektorát práce,
hygiena a čakanie na školskú
inšpekciu. Nič príjemné hlav-

ne v čase, keď sa treba sústrediť na prácu s deťmi. Naprávať chyby minulosti, je ale
mnohokrát tažšie, ako budovať niečo nové. A to bolo
jediné východisko pre znovuzrodenie školy. Od prvého
základného kameňa postaviť novú, fungujúcu inštitúciu pre výchovu a vzdelávanie stankovských detí. Základom dobrého fungovania
akejkoľvek inštitúcie je v prvom rade jeho vedenie a kolektív zamestnancov. Ak zúčastnené strany nie sú schopné akceptovať požiadavky vedenia, ak zlyháva komunikácia, ktorá skĺzne do ohovárania a nespolupráce, ak neťahajú všetci za jeden koniec, ak je kritika prijímaná ako
urážka a nie motivácia, všetka
snaha je márna.
Čas plynul a veľa vecí sa
zmenilo. Prvé vízie sa naplnili, aj keď vyvolali odchod
niektorých zamestnancov
a ohováranie tých, ktorí ostali. Či je cesta, ktorou sme sa
vybrali správna, ukáže len čas.
Až keď deti odídu do iných
škôl, bude citeľné, ako sme
ich pripravili na život.
Milí rodičia. Máte slobodnú voľbu a je len na vás, kde
a ako sa budú vaše deti vzde-

tarách, tvorili, verejne predviedli svoj talent, zapájali sa
do celoslovenských aj regionálnych projektov a súťaží.
Máte úžasné deti, len im
treba dať šancu a príležitosť
lávať. Našou úlohou je urobiť predviesť sa. Súčasne však
všetko preto, aby stankovská musíme byť prísni a dôslední,
MŠ aj ZŠ dosiahli takú úro- lebo dostať jednotku by malo
veň v oblasti výchovy a vzde- byť pravdivé ohodnotenie velávania, personálneho obsa- domostí a zručností dieťaťa
denia a vybavenia, aká je štan- a nie nástroj, ako byť za každardne vyžadovaná zákonom. dú cenu, hlavne pred rodičmi,
Ak sa ale zmeny neudejú v čo dobrým učiteľom.
najkratšom čase, odnesú si to
Známka je reálnym mevždy len a len deti. Preto je radlom zvládnutia učiva a nie
len na vás, či prijmete zmeny prejavom sympatie a kamaako nevyhnutné, či nám bu- rátstva s rodičom. Všetko,
dete dôverovať a spolupraco- čo sa dialo v MŠ aj ZŠ ste
vať. Prísť do školy, opýtať sa, si mohli pozrieť na webokomunikovať a pravdu zisťo- vej stránke a v školskom čavať od kompetentných, je ur- sopise. Tešíme sa na nový šk.
čite lepšia cesta, ako si med- rok, lebo je ešte veľa toho,
zi sebou podávať skresľujú- čo treba zlepšiť, je veľa toho,
ce informácie, dehonestujúce čo chceme deťom ponúknuť
prácu tých, ktorí robia pre va- a je len na vás, milí rodičia,
še deti maximum.
či nám s dôverou zveríte svoŠk. rok bol ťažký, ale krás- je deti a budeme si vzájomny. Deti sa vzdelávali, tvorili, nou oporou. Ďakujeme za
súťažili, vystupovali, navštívi- spoluprácu, ďakujeme za sloli niekoľko divadelných pred- víčka povzbudenia aj za tých
stavení a prešli veľa kilomet- pár slov pochvaly.
rov turistických trás.
Všetkým prajeme krásDeti MŠ a ZŠ sú veľ- ne leto a neostáva nám nič
kí kamaráti a trávili v dru- iné len veriť, že ten ďalší rok
hom polroku spolu veľa ča- v našej školičke bude naplnesu. Predškoláci sa poctivo ný spokojnosťou detí, rodipripravovali na prácu v ško- čov, zamestnancov a vás všetle a štvrtáci od nás odchád- kých.
zajú s novými zážitkami, ale
hlavne vedomosťami. Mimoškolská činnosť bola bohatá.
Text: Monika Kubalová
Deti športovali, hrali na gi-
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» Mužstvo FK SOKOL Stankovany, víťaz III.A triedy v sezóne 2016/17.
Hore zľava: Róbert Drugač, František Zrník –
hrajúci tréner, Juraj Matejík, JUDr.Peter Malcho, Dominik Adamec, Marián Gašper, Radovan
Chorvát, Juraj Straka a Dávid Barbuš.
Dole zľava: Ing.Matej Fúra – predseda FK, Miroslav Zrník, Ing.Adam Bruk, Andrej Frič, Ing.
Matúš Malcho, Tomáš Michálek a Martin Chalupka. Chýba najlepší strelec mužstva Michal
Hoždora

M

Náročných sedem rokov čakania
Máme za sebou ďalšiu futbalovú sezónu, ktorá nám
priniesla po dlhých rokoch
čakania konečne pocit futbalovej radosti, keď sme si
vybojovali postup do II. trie-
dy, z ktorej sme vypadli po
sezóne 2009/2010.
Máme za sebou sedem rokov čakania, keď sme sa na
začiatku odrážali takpovediac
od dna. Bolo to sedem rokov
plných turbulencií, keď sme
sa dokonca odhlásili aj zo súťaže, ale vždy tu bola snaha
zo strany výboru FK nevzdávať sa a krok za krokom vytvárať také podmienky, aby
sme sa do tej „2-ky“ čím skôr
vrátili. A tu treba bez ostychu povedať, že za vytvorené
podmienky by sme sa nehanbili ani v I.triede...!
Základom tohto úspechu
bolo nevyhnutné posilnenie
kádra pred začiatkom tejto
sezóny. Do mužstva sa vrátil
Ján Kratochvíl /síce len na jesennú časť/, k nemu pribudli Andrej Frič a bratia Fullovci z Ružomberka, náš ro-

dák Adam Bruk, ale najväčšiu posilu sme získali do brány v osobe Martina Chalúpku.
Už jeseň naznačila, že to
máme naštartované veľmi
dobre. Veď mužstvo nestratilo ani bod a tak sa nám „zimovalo“ veľmi dobre. V jarnej časti sme v našej skupine potvrdili svoje dominantné postavenie a tak sme sa
po základnej časti mohli hrdiť s nevšednou bilanciou : 16
stretnutí – 16 víťazstiev. Čo si
žiada aj zápis do kroniky, lebo toto sa už prekonať nedá,
len vyrovnať.
V nadstavbovej časti sme
síce stratili sezónnu neporaziteľnosť, keď sme dosť nečakane prehrali v Uh.Vsi 0:1,
ale postupové 2.miesto sme si
už uhájili a s prvou Beňadikovou smerujeme do II. triedy.
Oba zápasy s týmto súperom,
ktoré skončili zhodne 2:2, boli určite ozdobou celej súťaže.
Stretnutia v nadstavbovej
časti s mužstvami z východnej skupiny boli určite oživením a dali baráži z nášho po-

hľadu tú pravú príchuť, keď
ide o niečo! Na tomto mieste treba spomenúť, že aj keď
išlo o „veľa“, na našom ihrisku sme dokázali vytvoriť také
podmienky a takú atmosféru,
že sme sa so súpermi po stretnutí rozchádzali vždy v dobrom. Nehovoriac o poslednom stretnutí s Beňadikovou,
keď sme hráčov aj fanúšikov súpera pohostili gulášom.
A došlo aj na spoločné fotenie... Takéto „priateľské rozchody“ nie sú u nás žiadnou
výnimkou a určite robia nášmu klubu dobrú reklamu.
Môžu za to určite dobrá
organizátorská práca výboru
FK ako aj príjemné a kultúrne prostredie nášho areálu.
Dobré výsledky nášho
mužstva našli odozvu aj u našich priaznivcov a fanúšikov.
Rastúce návštevy na domácich zápasoch ako aj početné
„výjazdy“ na ihriskách súperov sú toho najlepším dôkazom.
Výbor FK si toto veľmi cení a chce touto cestou poďa-

kovať všetkým fanúšikom za
prejavenú priazeň a podporu!
Za postup treba všetkým
hráčom bez rozdielu poďakovať, lebo každý má svoj podiel na tomto úspechu. Cesta k nemu nebola možno taká
priamočiara ako to vyzeralo
„z vonku“. Boli tam aj krízové
situácie, keď sme pred jarnou
časťou museli narýchlo doplňovať káder, keď prišli zranenia či iné absencie, keď bolo
nutné v niektorých zápasoch
zvýšiť v kabíne hlas... Ale toto
futbal prináša, s tým sa musí počítať.
Prioritne však treba poďakovať hrajúcemu trénerovi
Františkovi Zrníkovi, ktorý
viedol po celý čas tréningový
proces, aj keď to nebolo vždy
podľa jeho predstáv. Predsa len zladiť pracovné povinnosti s futbalom sa nie vždy
dajú každému. Ale objektívne
treba povedať, že tu sú značné
rezervy. Z jednotlivých hráčov
treba vyzdvihnúť „nezničiteľného“ Juraja Straku - ozajstného piliera obrany, v zálohe je vynikajúci Andrej Frič,
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za streleckú efektivitu treba vyzdvihnúť Miša Hoždoru /25 gólov/ ako aj Mira Zrníka /23 gólov/, pričom obaja
majú ešte rezervy. Osobitnú
pochvalu si zaslúži brankár
a kapitán Martin Chalupka,
ozajstná „hviezda“ mužstva.
V mnohých zápasoch vychytal aj nemožné a má veľkú zásluhu na postupe.
Nová výzva.
Jedna etapa teda skončila
a stojíme pred ďalšou výzvou
- ako sa dokážeme etablovať
vo vyššej súťaži? Predsa len
tých sedem rokov od posledného účinkovania v II.triede
je príliš dlhá doba na „prognózovanie“ nášho bytia, ale
druhé husle by sme tam nemali hrať. Jedno je však isté,
čaká nás dlhšia sezóna – pribudnú štyri stretnutia, dve
na jeseň, dve na jar, a čakajú
nás náročnejšie zápasy. Čakajú nás aj náročnejšie výjazdy
za súpermi, vyššie náklady na
dopravu aj na rozhodcov...!
Treba len veriť, aby ten entuziazmus po postupe vydržal
v hráčskej kabíne čo najdlhšie, aby nám mužstvo svojimi
výsledkami robilo aj naďalej
radosť.

Mládežnícke družstvá

Ako už bola široká verejnosť
skôr informovaná, so susednou TJ Havran Ľubochňa

má náš FK uzatvorenú „Dohodu o spoločnom družstve
mládeže“, ktorá rieši účinkovanie mladých futbalistov
zo Stankovian v spoločnom
družstve vo všetkých vekových kategóriách, t.j.: U-11,
U-13, U-15 a U-19. Na základe tejto dohody účinkujú
tieto družstvá pod hlavičkou
Ľubochne, pričom deti zo
Stankovian ostávajú našimi
hráčmi. Máme za sebou prvý
rok spolupráce, ktorá má určite nejaký zmysel, preto sme
sa rozhodli na jej pokračovaní za podobných podmienok.
Družstvo mladších žiakov
U-11, kde hrá aj najviac našich chlapcov by malo svoje domáce zápasy hrávať opäť
na našom ihrisku. V uplynulej sezóne skončilo toto
družstvo na peknom 3.mieste. Ako sme už skôr zdôrazňovali, mnoho bude závisieť od samotných chlapcov,
ako v tomto procese vytrvajú, aby tá vynaložená námaha
a financie z oboch strán mali
nejaký význam.

Memoriál Petra Demikáta

Akousi bodkou za futbalovou sezónou 2016/17 bol už
tradičný turnaj „starých pánov : Memoriál Petra Demikáta“, ktorý sa uskutočnil
1.7.2017. Turnaja sa zúčastnili spoločné družstvá: Ľubochňa+Hubová, Lúčky+Be-

» Odovzdávanie pohárov po poslednom stretnutí sezóny Stankovany – Beňadiková /2 : 2/,
10.6.2017.
Pohár za víťazstvo v III.triede po nadstavbovej časti sezóny 2016/2017 prevzal kapitán
Beňadikovej Martin Šimček. Pohár za víťazstvo v III.A triede po základnej časti sezóny
2016/2017 prevzal kapitán Stankovian Martin Chalupka. Poháre odovzdali, podpredseda
LFZ Ľubomír Chovanko a bývalý futbalový reprezentant Dušan Tittel.

Konečná tabuľka III.A tr. po základnej časti :
1. Stankovany

16

16

0

0

76 :8

48

2. V.Dubová

16

12

0

4

71 : 29

36

3. Lúčky

16

9

2

5

35 : 18

29

4. L.Revúce

16

9

2

5

39 : 28

29

5. Štiavnička

16

7

1

8

34 : 60

22

6. Vlachy

16

5

3

8

43 : 46

18

7. B.Potok

16

3

2

11

27 : 63

11

8. Kalameny

16

0

8

8

8 : 36

8

9. L.Osada

16

1

2

13

17 : 72

5

Konečná tabuľka III.A tr. nadstavbová časť:
1. TJ Sokol Beňadiková

0

6

4

0

33 : 8

22

2. FK Sokol Stankovany

10

6

3

1

29:14

21

3. TJ Družstevník V. Poruba

10

3

4

3

22:28

13

4. TJ Ďumbier Uhorská Ves

10

3

3

4

15:15

12

5. ŠK Lúčky

10

3

1

6

9:20

10

6. TJ Valaská Dubová

10

1

1

8

14:37

4

Konečná tabuľka ml.žiakov U-11 :
1. ŠK Kriváň Važec

16

11

3

2

73:24

36

2. ŠK Kriváň L.Ondrašová

16

10

2

4

55:24

32

3. Ľubochňa-Stankovany

16

9

2

5

40:22

29

4. ŠK Demänová

16

7

7

2

45:25

28

5. TJ Tatran Hybe

16

8

4

4

67:29

28

6. OŠK Bešeňová

16

7

3

6

59:42

24

7. ŠKM Lipt.Hrádok

16

5

3

8

41:51

18

8. OFK Podtureň

16

1

1

14 9:113

4

9. TJ Štart L.Ján

16 0
3 13 13:72
odstúpila zo súťaže

3

TJ Pribylina

šeňová, Podbreziny a Stankovany+Švošov. Takéto „poskladané“ mužstvá mali medzi sebou množstvo vynikajúcich hráčov, z ktorých mnohí aj napriek svojmu vyššiemu
veku ešte stále aktívne hrajú okresné súťaže, a tak sme
na kvalitnom ihrisku videli
naozaj kvalitný futbal. Víťazom turnaja sa nakoniec stalo
spoločné družstvo ĽubochňaHubová. Poradie :
1.
Ľubochňa+Hubová
2.
Lúčky+Bešeňová
3.
Podbreziny
4.
Stankovany+Švošov

Nič nie je zadarmo.

Z tohto miesta chceme tiež
upozorniť všetkých, ktorí využívajú areál futbalového ihriska, že nič nie je zadarmo a že
sa nič samé neurobí! Prísť na
vykosené ihrisko mnohí berú
ako samozrejmosť. Že ho treba kosiť, hnojiť, zavlažovať,
vyhrabávať, zbierať odpadky, atď., to už mnohých až tak
netrápi! Vedzte, že za všetkým
treba vidieť stovky brigádnických hodín, ktoré niekto musí
odpracovať, a zadarmo! Na to
netreba zabúdať a podľa toho sa treba aj v areáli správať!
Text: Pavol Škuta
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Vydarený víkend,
trojnásobná zábava

V

V Stankovanoch sa prvý júnový víkend uskutočnili až tri
kultúrno - spoločenské akcie.
Všetko sa začalo v sobotu 3.6.
o 13. hodine popoludní na miestom ihrisku, kde na deti čakala
princezná Elza so snehuliakom
Olafom, a spoločne pre nich
s miestnymi hasičmi, vojakmi
zo základne v Ružomberku pripravili zaujímavé popoludnie plné súťaží a hier. K tomu všetkému mali deti možnosť sa zmeniť
na rozprávkové bytosti vďaka
Maľovaniu na tvár z Liptova.

V

Deti si vyskúšali svoje zručnosti pri hľadaní pokladu, svoju
silu a súťaživosť využili pri preťahovaní lanom, skákaní vo vreci či striekaní vody na terč. Za
všetko boli ocenení sladkými
odmenami od ochotných sponzorov – potraviny Ján Karas,
COOP Jednota Liptovský Mikuláš a Potraviny FRESH – Juraj Matejík. Poďakovanie patrí aj Obci Stankovany, Kultúrnej komisii a DHZ Stankovany,
ktorí sa postarali o to, aby popoludnie bolo plné detského výskania slnka, radosti a zábavy.

Víkend pokračoval o 17,30
hod. pred kostolom stavaním
mája, ktorý sa v Stankovanoch
už tradične stavia na Turíce.
O postavenie májky sa postarala
FS Podšíp v spolupráci s DHZ
Stankovany, a PS Urbár v spolupráci s obcou Stankovany. Ľudia mali možnosť vidieť tradičný spôsob stavania májov, zabaviť sa pri hudbe našich harmonikárov Zdena Buliaka a Joža
Pečku a zaspievať si spolu s FS
Podšíp. Počasie prialo, bol krásny večer a májka sa hrdo týčila
až ku kostolnej veži.
V nedeľu sa konala posledná
akcia tohto víkendu, športové
podujatie, o ktorého organizáciu sa postaral Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany - Celo-

okresná súťaž hasičských družstiev a dorastu z okresu Ružomberok, ktorej sa zúčastnilo
37 družstiev zo širokého okolia. Súťaž sa začala už o 9,00
hod ráno a končila popoludní
o 15,00 hod. Návštevníci mali
možnosť vidieť zásahy dospelých ale aj dorastajúcich hasičov, pochutiť si na dobrej klobáske, pive, a deti sa zabavili pri
nafukovacom hrade.
V Stankovanoch to prosto prvý júnový víkend žilo aj vďaka
ľuďom, ktorí sa starajú o organizáciu a chod takýchto akcií a majú chuť a elán priniesť
zábavu a potešenie pre ostatných občanov obce. Patrí im zato vďaka.

rý moderovala Stanka Lucká.
Vystúpili v ňom deti z miestnej
materskej a základnej školy pod
vedením svojich učiteliek a vychovávateľky. Program pokračoval vystúpením Folklórnej skupiny Podšíp, p. Vendelína Čieška – miestneho harmonikára

a speváka a členmi spolku Matice slovenskej s harmonikármi
Zdenom Buliakom a Jozefom
Pečkom. Po skončení krásneho
podujatia boli všetky zúčastnené mamy a staré mamy obdarované kvietkom.

Text: Slávka Belková

Deň matiek v Stankovanoch v predstihu

V mesiaci máj sa tradične oslavuje a venuje druhú májovú nedeľu všetkým mamám,
mamkám, maminkám a starým mamkám, kedy oslavujú
svoj Deň matiek.
V obci Stankovany sme tento sviatok v tomto roku stihli
osláviť predčasne, a to už v nedeľu 7.5. v kultúrnom dome, kde
bol pre mamičky a staré mamky pripravený bohatý kultúrny program. Podujatie otvoril
príhovorom starosta obce Rudolf Baleja . Spomenul v ňom,
čo všetko pre človeka znamená
matka, aká je pre každého dôle-

žitá a nenahraditeľná. Poďakoval mamám za ich oddanosť,
neúnavnosť a lásku ktorú venujú výchove a starostlivosti o deti.
Pripomenul tiež spomienky na
tie mamy, ktoré už sledujú svoje deti z „druhej strany“. Po príhovore starostu sa slova ujala p.
Daniela Jarošová, riaditeľka ZŠ
s MŠ v Stankovanoch, spomenula snahu detí pripraviť program pre svoje mamy, ako aj úsilie vychovávateľky p. Kubalovej
vytvoriť kompaktný program,
ktorý sa bude páčiť všetkým
a zapojí všetky deti zo školy aj
škôlky. Potom už prebiehal hodinový kultúrny program, kto-

Text: Slávka Belková
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Pašiové hry pripomenuli posledné dni života Ježiša

N

Na Veľký piatok (14. apríla
2017) sa v Kostole Božského
Srdca Ježišovho v Stankovanoch podvečer uskutočnili po
druhýkrát Pašiové hry, ktoré
prilákali mnoho ľudí.
Divadlo Bajaja v spolupráci s
Farnosťou Stankovany predstavilo dojímavý príbeh posledných dní života Ježiša Krista,
ktorý chytil za srdce nejedného zúčastneného. Za predstavením stojí talentovaná Stanislava Lucká, ktorá sa na pod-

net pána farára chytila role scenáristky a zrealizovala s veriacimi Pašiové hry. Veľká vďaka
patrí aj všetkým odvážnym hercom, ktorí sa dobrovoľne zapojili do hry a venovali jej nielen
svoj čas, ale aj svoje srdce, čoho dôkazom boli precítené herecké výkony obohatené o hlbokú vieru.
Epizódy, výjavy z posledných
Ježišových dní na Zemi, boli
oddelené nádhernými piesňami zboru, ktoré efektívne pod-

Prvý polrok matičiarov
Čo majú za sebou a čo chystajú stankovskí matičiari.
V januári 2017 sme zorganizovali 2. ročník maškarného plesu matičiarov. Tak ako predchádzajúci, aj tento dopadol
veľmi dobre, vládla vynikajúca nálada, členovia pripravili
skvelý program, ale hlavne zúčastnilo sa ho veľa nápaditých
masiek.
Zapojili sme sa aj do fašian
govej bursy v našej obci, na
Veľkú noc sa naši členovia zúčastnili Pašiových hier v našom kostole. Už tradične
sa zúčastňujeme akcií, ktoré usporiada naša obec, tento krát to boli ľudové piesne
pri príležitosti Dňa matiek.

Na odpustovej slávnosti Božského srdca sme sa zúčastnili v krojoch .
V druhom polroku nás čaká
veľa práce, nakoľko tento rok
je volebný a naša organizácia si
pripomenie v decembri 5. výročie vzniku Miestnej organizáciie Matice Slovenskej.
Cez letné obdobie sa zúčastníme Pltníckych dní v Kraľovanoch a v auguste plánujeme
Stretnutie rodákov harmonikárov.
V decembri plánujeme Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 5. výročia založenia našej
organizácie.
Text: Ľudmila Malchová

farbovali a stupňovali dramatický dej, hlavne pri ukrižovaní Ježiša Krista (Samuel Jamrich) visiaceho na kríži. Práve
pri tejto scénke sa mnoho zúčastnených neubránilo emóciám, nakoľko boli postavy i dej
uveriteľný. Ticho vystriedané
nábožnými pesničkami, mohutný hlas rozprávača príbehu,
krik davu, pokojné slová Ježiša
– to všetko spôsobilo, že diváci
mĺkvo sledovali príbeh, ktorého sa stali akoby súčasťou pre-

sunúc sa v čase viac ako dvetisíc rokov dozadu.
Veľká noc 2017 tak v Stankovanoch zostane vďaka Pašiovým hrám ešte dlho zakorenená v pamäti a v srdci veriacich,
pretože tak netradičným spôsobom poukázala na pravý zmysel
Veľkej noci, že Ježiš Kristus visel na kríži za hriechy každého
jedného z nich.
Text: Daniela Lysá

Ukázali svadobný kroj
V rámci 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve sa folklórna skupina Podšíp zúčastnila krásneho
programu Mladuchy, kde sa predviedlo vyše 60 párov z rôznych kútov Slovenska, Maďarska a Vojvodiny.
„Sme veľmi radi, že sme mohli takouto formou prezentovať
našu obec a naše tradičné ľudové svadobné odevy.“
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V okolí vyzbierali dvadsať
vriec odpadu
V sobotu 8. apríla zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany podujatie s názvom Deň Zeme.

Jeho účelom bolo vyčistiť verejné priestranstvá, potoky
a okolitú prírodu od nahromadených odpadkov. Zraz dob-

rovoľníkov bol o 8:30 hod
pred budovou OcÚ v Stankovanoch.
V ten istý deň členovia miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu zorganizovali brigádu, počas ktorej vyzbierali odpadky po brehoch
Váhu, čím nám tento rok výrazne uľahčili zbieranie odpadkov.
Ochranné pracovné rukavice, igelitové vrecia ako
aj odvoz na zberné suroviny
do Ružomberka zabezpečila obec. Spoločnými silami sa
nám podarilo vyzbierať okolo
20 vriec odpadkov, z ktorých
najväčšie množstvo predstavovali umelé pet fľaše.

P

Tento rok sme sa zamerali aj
na skládky nad obcou v okolitej prírode ukryté v zarastených kríkoch, kde ľudia v minulosti vyvážali staré železo
a sklenené fľaše. Na jar, keď sa
kríky zazelenali, predstavovali dokonalé krytie týchto odpadkov.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany si dovoľuje v závere poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí svojou účasťou na tomto podujatí ukázali,
že im nie je ľahostajné životné
prostredie a priestor, v ktorom
trávime náš každodenný život.
text : Peter Malcho

Hasičská súťaž
Po dvoch rokoch sa opäť konala na futbalovom ihrisku
v Stankovanoch 4. júna územná súťaž hasičských družstiev
a dorastu z okresu Ružomberok.

Jánska vatra
Už siedmy rok sa jánska vatra
páli v priestoroch areálu futbalového ihriska.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v sobotu 24. júna
2017 zorganizoval tanečnú zábavu spojenú s pálením jánskej
vatry. Každým rokom je čoraz
ťažšie získať drevo na postavenie jánskej vatry, DHZ Stankovany chce preto poďakovať opäť
Obecným lesom Stankovany, za
poskytnutie dreva na stavbu vatry.
Krátko po 22:00 sa členovia
DHZ Stankovany zoradili pri
bufete a pri ožarujúcom svetle horiacich faklí postupovali smerom k vatre, kde bola jedna fakľa odovzdaná starostovi obce, ktorý zahájil slávnostné zapálenie jánskej vatry. Členovia DHZ Stankovany, ktorí
sa podieľali na stavaní vatry si
uctili toto spoločenské poduja-

tie hymnou Slovenskej republiky, po ktorej si všetci prítomní
spoločne zaspievali ďalšie ľudové pesničky – Na kráľovej holi,
Tam pod Tatrami, Čo ste hasiči.
Po zapálení nasledovala tanečná zábava pri ožarujúcom
svetle jánskej vatry až do skorých ranných hodín.
Skutočne nás teší, že toto podujatie si každým rokom získava viac a viac návštevníkov, dokonca aj z radov starších ľudí,
ktorí si aj takýmto spôsobom
pripomínajú mladé časy.
V závere ďakujem všetkým členom DHZ Stankovany, ktorí sa podieľali na stavbe
jánskej vatry a ľuďom bývajúcim v okolí ihriska za strpenie
hlučného prostredia ako aj všetkým zúčastneným, ktorí svojou
prítomnosťou podporili činnosť
nášho zboru.
text : Peter Malcho

V úvode súťaže vystúpil starosta
obce Rudolf Baleja, ktorý privítal všetkých účastníkov a informoval ich o histórii obce a zvlášť
o živelných pohromách, požiaroch a povodniach. Všetkým zaželal čo najlepšie časy v súťaži
a čo najmenej trestných minút .
Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev v kategórii muži a 8 družstiev v kategórii ženy. Prvé
miesto v kategórii muži získalo
družstvo Martinček I. s časom
103 sekúnd, druhé miesto Likavka I. s časom 112,31 sekúnd,
a tretie miesto L. Štiavnica I.
s časom 112,74 sekúnd. V ka-

tegórii ženy prvé miesto získalo družstvo L. Lužnej s časom
123,79 sekúnd, druhú miesto
Valaská Dubová s časom 137,94
sekúnd a tretie Martinček s časom 138,18 sekúnd.
Počas súťaže sa deti mohli zabávať na veľkom nafukovacom
hrade, areál ihriska FK SOKOL
Stankovany zaplnila masa ľudí
a priestor na parkovanie za areálom ihriska zabrali desiatky
hasičských áut.
Chcem sa poďakovať členom
DHZ Stankovany, ktorí aktívnym a zodpovedným prístupom pomohli pri organizovaní
súťaže. Ďakujem všetkým zúčastneným družstvám, teším sa
na najbližšie stretnutie a ostávam s pozdravom hasičom zdar
a ohňu zmar.
text : Peter Malcho

