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Na odpustovú slávnosť prišli
aj kňazi, rodáci z našej farnosti

V

V nedeľu 3. júla sa v našej obci konala odpustová slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorá bola spojená so 110. výročím posvätenia chrámu.
Slávnosti predchádzal duchovný
týždeň, kde ako hostia pri svätých
omšiach vystúpili: v stredu Ľuboslav
Hromják, profesor cirkevných dejín
a vicepostulátor procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka (študoval okrem histórie na Gregoriánskej univerzite v Ríme aj Vatikánsku
školu paleografie, diplomatiky a archivistiky) vo štvrtok Dušan Pardel,
sudca Cirkevného súdu a v piatok
Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.
Okrem toho 110. výročie vysvätenia kostola sprevádzala aj zaujímavá
udalosť. V kostolnej veži sa našli tri
takmer storočné kňažské rúcha, ktoré mali kňazi oblečené počas slúženia svätej omše cez duchovný týždeň. Jedno z rúch zobrazuje Najvätejšie srdce Ježišovo.
Odpustová slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebrovali kňazi, rodáci: Pavol Lacko, Pavol Pečko, Adalbert Letko a terajší
správca farnosti Miloš Labaš.
Po svätej omši bol pre pozvaných
hostí, rodákov a všetkých občanov,
pripravený kultúrny program spojený s občerstvením. Na úvod všetkých

prítomných pred obecným úradom
privítal starosta Rudolf Baleja, ktorý vo svojom vystúpení poukázal na
históriu chrámu od jeho vzniku až
po súčasnosť. Poprial všetkým príjemný umelecký zážitok pri kultúrnom vystúpení detí a mládeže obce.
Celé popoludnie obohacovali svojim vystúpením aj účinkujúce hudobné skupiny. Priestory obecného úradu boli pripravené na rodinné
a priateľské posedenia spojené s občerstvením, keď nepriaznivé počasie
ich nedovolilo uskutočniť na miestnom ihrisku.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o hlboké prežívanie duchovnej prípravy na odpust a aj samotnú odpustovú slávnosť: speváci, ženy s výzdobou kostola, pán kostolník, miništranti, lektori, obec za milé privítanie, program a pohostenie,
tým, ktorí mohli a prišli,“ poďakoval sa správca miestnej farnosti Miloš Labaš.
Do kostola sme chodili
do Komjatnej
Ako obec sa Stankovany spomínajú
začiatkom 15. storočia. Cirkevne patrili k farnosti Komjatná. Kto a kedy
postavil prvý drevený kostol sa nepodarilo zistiť. Bol zasvätený Všetkým svätým. Bohoslužby v ňom boli
pravdepodobne iba raz v roku. Počas
náboženských nepokojov ho však

» Celebranti odpustovej omše: zľava Miloš Labaš, Pavol Lacko, Pavol Pečko a Adalbert Letko

» Kostol bol zaplnený do posledného miesta

» Pohľad na zúčastnených

využívali od roku 1666 protestanti, a preto si zvyšné katolícke obyvateľstvo postavilo v druhej polovici 17. storočia v jeho blízkosti nový
murovaný kostol Všetkých svätých.
Najstarší drevený kostol bol zbúraný zrejme niekedy v prvej polovici
19. storočia.
Veriaci mali povinnosť účasti na
sv. omši každú tretiu nedeľu pre
veľkú vzdialenosť od Komjatnej.
Dôsledok toho bola povážlive nízka mravná úroveň obyvateľov, na čo
sa odvolávali veriaci pri vymáhaní
zriadenia farnosti.
Bohoslužby v Stankovanoch odbavoval farár z Komjatnej. V Stankovanoch vôbec nebola fara ani
školská budova. Novú kamennú
stavbu kostola projektoval staviteľ
Martin z Banskej Bystrice. Kostol
v Stankovanoch bol filiálnym kostolom, až do roku 1787, keď sa Stankovany stali samostatnou farnosťou
s filiálkami Kraľovany, Rojkov, Laz,
Holdošplán (dnes Strakov), Fedorovo a Podšíp. Nového farára farnosť
dostala až v roku 1802 a bol ním ružomberský kaplán Adam Moyš.

V roku 1895 pre zlý stav kostola hrozilo jeho zatvorenie. Posledná omša sa v chráme konala 10. júna 1900.
Čoskoro sa začali prípravné práce na stavbe nového chrámu. Vybavenie povolenia sťažovala neochota
patróna fary a kostola Lesné panstvo v Liptovskom Hrádku, kde odpočívala žiadosť celých 5 rokov. Až
po osobnej návšteve 13. stankovského farára (1890-1907 Martin Pazúrik) sa v Pešti na Kráľovskej komore
urýchlilo povolenie, lebo medzi tým
už padol aj strop na chóre.
Základný kameň dnešnej stavby
postavili 18. apríla 1900. Pri výbere a odkupovaní pozemku pod nový kostol robili občania až neuveriteľné ťažkosti. Stavba kostola bola
dokončená posviackou kríža na veži
dňa 31. októbra 1901. Ten istý deň
posvätili aj kríž na Šípe. Posviacka
kostola bola 22. decembra 1901, keď
samotná stavba bola v krátkom termíne dokončená, lebo stavebný materiál bol vopred pripravený.

pokračovanie na str. 12
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EDITORIAL
Opäť sa k vám do domácností dostáva nové číslo obľúbených Stnkovských zvestí.
Za posledný štvrťrok sa udialo
veľa zásadných noviniek. Odštartovala dlhoočakávaná a toľkokrát diskutovaná výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Stankovany
nie sú veľmi nadšené. Viac podrobností sa ale dočítate na stránkach novín.
Doslova ako tamtamy sa šíria obcou nepravdivé informácie o zmenách v sociálnej starostlivosti. Málokto vie, že ide o službu, ktorá je platená a človek (alebo jeho príbuzní),
ktorý je odkázaný na sociálnu službu, musí za ňu platiť.

Škola a život detí v nej sú dôležitou súčasťou obce. Túto oblasť sme
ale v novinkách, bohužiaľ, trocha
opomínali. Preto nás veľmi teší, že
sme nadviazali spoluprácu s miestnou materskou a základnou školou a
veríme, že pravidelne budeme informovať o zaujímavých aktivitách detí. Už v tomto čísle zistíte, že ich je
naozaj veľa a škola nemusí byť iba o
úpornom učení ale aj o príjemne strávených chvíľach.
Pri listovaní novín si zaiste všimnete aj ďalšiu novinkou. Pripravili sme pre vás seriál na pokračovanie,
ktorý bude dokumentovať život a históriu osady Podšíp.
Ak by sme to mali zhrnúť do jednej vety, opäť na vás čaká veľa zaujímavého a užitočného čítania.
Ľubica Kubišová
šéfredaktorka
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Z hľadiska orgánov obce má podľa
zákona o obecnom zriadení najvyššie postavenie obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce.
Obecná zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.
Ak majú komisie plniť zákonom
stanovené funkcie, je potrebné, aby v
nich pracovali odborníci na príslušnú oblasť – sú teda odborným orgánom obecného zastupiteľstva pre
určenú oblasť. Zákon neurčuje, ktoré komisie majú byť zriadené, preto
sa zvyčajne vychádza zo základných
samosprávnych funkcií obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany určilo nasledovné komisie
ako poradný orgán:
-komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania
-komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
-komisia mládeže, kultúry, vzdelávania a športu
-komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
-komisia na ochranu verejného záujmu.
V tomto čísle dávame ako prvému
priestor predsedovi finančnej komisie.

Jednou z komisií, ktoré pôsobia pri
OZ v Stankovanoch je aj komisia
finančná, sociálna a správy obecného majetku.
Komisia pracuje v zložení Fúra
Joachim- predseda- poslanec OZ,
Ing. Málik Rastislav, Ing. Straňáková Marta, Ing. Belková Slávka,
Ing. Straková Daniela, Peter Lacko, Vendelín Chovanec.
Úlohou komisie je predkladať
návrhy Obecnému zastupiteľstvu v
oblasti financovania, sociálnej oblasti a nakladania s majetkom obce.
V sociálnej oblasti riešila novelu zákona o opatrovateľskej službe. Táto bola spoplatnená sumou
1,50 €/hod. Od 1.júla skončila pre
nezáujem opatrovaných.
Komisia sa zaoberala aj návrhom
VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka pre rok
2011. Po zistení skutočných nákladov za 1.polrok, taktiež sa zvýšia
poplatky. Do konca júna mali občania zaplatiť daň z nehnuteľnosti.
Podielové dane zo štátu za
1.štvrťrok v roku 2011 tvorili
62 244 €, v roku 2010 za 1.štvrťrok- 51 752 €, v roku 2009 za
1.štvrťrok - 70 931 €.
Najväčšia investičná akcia v obci
v jej histórií je výstavba Agroturistického centra. Úver z Dexie banky
100 000 € bol splatený, prebiehajú
práce na výstavbe a prebieha aj veľmi náročné vybavovanie financií.

»
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Obecné zastupiteľstvo
Vyberáme z štvrtého riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Stankovany,
ktoré sa konalo 29. apríla 2011

Rokovanie obecného zastupiteľstva
otvoril starosta obce Rudolf Baleja.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Zastupiteľstvo schválilo záverečný
účet Obce Stankovany za rok 2010
podľa predloženého návrhu. Návrh
bol vyvesený na úradnej tabuli, občania k nemu nemali žiadne pripomienky.
Starosta predniesol správu z kontrolného dňa stavby „Agroturistické
a kultúrne centrum Stankovany“
Stavba sa musí do 30. 11. 2012 skolaudovať celá. Nedá sa skolaudovať
len po etapách.
Hlavná kontrolórka potom informovala o rizikách financovania uvedenej stavby. Upozornila na riziká, ktoré môžu vzniknúť pri financovaní
stavby a pri úverovaní (úroky naviac).
Zastupiteľstvo poverilo zamestnankyňu OcÚ písomne upozorniť všetkých neplatičov daní a poplatkov, že
po upozornení v prípade nezaplatenia bude nasledovať vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatkoch
v exekučnom konaní.
Zastupiteľstvo poverilo zamestnankyňu OcÚ vydať výmery na dane a poplatky na rok 2011 do konca mesiaca máj a dosledovať ich zaplatenie najneskôr do konca mesiaca jún 2011.
Starosta predniesol informáciu o priebehu „Dňa matiek“ v obci. Pozvaných bolo 14 mladých matiek, ktorým sa od minulých osláv
dňa matiek, t. j. od 9. mája 2010 do
8. mája 2011 narodilo dieťa.
Zastupiteľstvo schválilo zmluvy o nájme nebytových priestorov – Areálu
bývalej materskej škôlky v Stankovanoch medzi prenajímateľom: Obec
Stankovany a nájomcom : JDS /Jednota dôchodcov/.
Ďalšia zmluva, ktorou sa poslanci zaoberali je zmluva o nájme nebytových priestorov Športového areálu
futbalového ihriska v Stankovanoch
medzi prenajímateľom: Obec Stankovany a nájomcom: Futbalový klub
Sokol Stankovany .
Poslanci odporučili starostovi obce
obe zmluvy podpísať.

Poslanci si vypočuli informáciu starostu obce o vypracovaní dodatku zmluvy na dostavbu II. etapy
pác na stavbe „Kultúrne a agroturistické centrum regiónu“ vo výške
835 463,72 €.

DISKUSIA:
Poslanec Milan Matejík sa opýtal,
v akom stave je dokončenie miestnej
komunikácie na Laz.
Starosta uviedol, že dokončená bude
až po doriešení kanalizácie, ale jamy
a výtlky sa dosypú pieskom.
Poslanec Joachim Fúra navrhol do
konca mesiaca máj 2011 vydať výmery na daň z nehnuteľností a do konca
júna zabezpečiť zaplatenie daní. Neplatičov z minulého a predminulého
roka upozorniť písomne na nezaplatenú daň a vyzvať ich na zaplatenie
dlžnej čiastky, inak sa bude vymáhať
exekučnou cestou.

Vyberáme z piateho riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Stankovany,
ktoré sa konalo 30. júna 2011
Rokovanie obecného zastupiteľstva
otvoril starosta obce Rudolf Baleja.
Konštatoval, že je prítomných 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Správu o vyhodnotení uznesení
z predchádzajúceho OZ predniesla hlavná kontrolórka obce pani Ing.
Mária Straková. K vyhodnoteniu
uznesení mal pripomienku poslanec
Joachim Fúra, vo veci zliav na dani zo
psov pre sociálne slabých a osôb starších ako 70 rokov, ktoré budú predmetom rokovania pri príprave nového VZN.
Potom starosta privítal hostí Jána
Kováčika a Vladimíra Ondrejku. Poinformoval hostí a prítomných poslancov o výsledku rokovania ohľadom výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd v Stankovanoch
a v miestnej časti Rojkov.
Uviedol, že informoval nové vedenie Ružomberskej vodárenskej spoločnosti a.s. o tom, že občania obce nesúhlasia s tým, aby v obci bolo vybudovaných len 66 kanalizačných prípojok, pritom v právoplatnom stavebnom povolení je uvedených 323 kanalizačných prípojok.
Informoval prítomných, že Ing.
Milanovi Mojšovi novému riaditeľovi uvedenej vodárenskej spoločnosti
zaslal list, v ktorom ho informoval
o uvedených skutočnostiach a vyslo-

vil zásadný nesúhlas s realizáciou kanalizácie v rozsahu 66 kanalizačných
prípojok, a že trvá na tom, aby sa kanalizačné prípojky vybudovali v rozsahu uvedenom v právoplatnom stavebnom povolení. Starosta spomenul, že boli v obci i novinári, ktorí
v danej veci zhotovili aj reportáž.
Na záver spomenul, že Ing. Milan Mojš navrhol starostovi osobné stretnutie na riešenie danej situácie. Po podaní tejto informácie hostia odišli.
Starosta poinformoval prítomných
poslancov, že oslavy 110. výročia vysvätenia kostola sa uskutočnia 3. júla
2011 a budú namiesto tradičnej súťaže vo varení gulášu.
Informoval aj o tom, že predseda poľnohospodárskeho družstva
v Žaškove venoval farnosti 1500 €.
Na zabezpečenie tejto akcie budú
slúžiť prostriedky, ktoré boli odsúhlasené OZ na súťaž vo varení gulášu, t.j. 500 € a ďalšie prostriedky budú presunuté v rámci kapitoly
kultúrne služby - zabezpečenie osláv
dňa matiek vo výške 500 €.
Sponzorské prostriedky poskytli:
Grenstave Ružomberok 30 €, Roštek – klampiar z Ružomberka 50 €,
Technické služby 200 € a Muscher
Robert – Uhoľné sklady ALLO
50 €.
Komisie predložili správy o činnosti.
a návrhy plánov práce na ďalšie obdobie.
Správu o činnosti komisie na
ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva podal jej predseda Ing. Juraj Chyla. Poinformoval prítomných, že komisia zasadala podľa schváleného plánu práce. Komisia za hodnotené obdobie neriešila žiadne susedské spory, poukázala na čierne skládky, ďalej
poinformoval o motorkároch, ktorí
jazdia po obci na vyradených motorkách, a tiež bol problém aj so splašeným koňom mladého J.Chorváta.
K návrhu plánu práce tejto komisie mala pripomienku hlavná kontrolórka Ing. Mária Straková. Navrhla, aby komisia urobila do konca
augusta súpis stromov, ktoré sú určené na výrub a tiež navrhla zapracovať aj kontrolu verejných priestranstiev a zamerať sa na skutočnosť, či
občania, ktorí majú skládky na verejných priestranstvách, majú vydané povolenie obce na užívanie verejných priestranstiev.
Starosta informoval, že úver vo výške
100 000 EUR bol k 30.06.2011 splatený. Poskytnutie ďalšieho úveru bude predmetom následných rokovaní.
Na žiadosť obce o zvýšenie poskytnutého nenávratného príspe-

vku Obci Stankovany v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP adresovanej Ministerstvu pôdohospod.,
život. prostredia a regionál. rozvoja SR., ministerstvo svojím listom
zo dňa 24.05.2011 oznámilo, že nie
je možné zvýšiť požadovaný finančný príspevok z dôvodu vyčerpania finančných príspevkov poskytnutých
na tento účel.
Návrh na úpravu platu starostu predniesol poslanec a predseda finančnej
komisie Joachim Fúra.
Ide o zosúladenie platu starostu obce podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a novely zákona
č.154/2011 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorá je
platná od 01.06.2011.
Plat starostu podľa uvedeného zákona predstavuje 1 706 €.
Starosta informoval o iniciatíve pánov Emila Baleju a Štefana Ondrejku z Rojkova o výsavbe dôstojného
stánku na umiestnenie sochy Panny
Márie v Rojkove.
Obecné zastupiteľstvo podporuje iniciatívu výstavby kaplnky, ale
v tomto rozpočtovom roku nemá
obec dostatok finančných prostriedkov na jej realizáciu. OZ odporúča
túto žiadosť prejednať s miestnym
správcom farnosti formou poskytnutia príspevku na výstavbu kaplnky.
Starosta podal informáciu o účte
vedenom v Dexii banke pobočka Ružomberok, ktorý bol zriadený
v predchádzajúcom období na uloženie finančných prostriedkov z finančnej zbierky, ktorú vykonali poslanci
obce na opravu kostola.
Podľa informácií, účet je zriadený na súkronú osobu. O vysvetlenie
v tejto veci požiadal starosta obce listom svojho predchodcu, ktorý zaslal
písomnú odpoveď. O obsahu oboch
listov boli poslanci informovaní.

DISKUSIA:
Pavol Lucký sa opýtal, kedy sa bude môcť opraviť strecha nad školskou jedálňou. Upozornil, že strecha
je v havarijnom stave. Tlmočil požiadavku riaditeľky školy a predsedníčky rady školy na opravu strechy.
Starosta informoval, že koordinátor nezamestnaných Anton Dubovec má rozpis prác, podľa ktorých
sa bude vykonávať aj oprava strechy
školy počas prázdnin.
Milan Matejík sa opýtal, kedy sa
začne opravovať cesta na Laz.
Starosta informoval, že koordinátor nezamestnaných Anton Dubovec má túto úlohu v pláne práce.

zostavila: lk
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Budeme mať čističku, ale kanalizáciu iba čiastočne

V

Vodári poklepali základný kameň
výstavby kanalizácie dolného Liptova. Starosta Stankovian sa slávnostného spustenia výstavby odmietol zúčastniť.
Do dvoch rokov by sa mali obce Hubová, Švošov, Ľubochňa dočkať kanalizácie. Spoločná čistiareň odpadových vôd bude za Rojkovom. Aj keď
pozemky pod ňou patria do územia
Stankovian, práve tých sa kanalizácia
dotkne len čiastočne.
Prvé práce by sa mali začať už v auguste, do užívania chcú takmer 24 kilometrov dlhú kanalizačnú sieť odovzdať v lete 2014.
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok (VSR) schválili dotáciu vo výške takmer 16 miliónov eur z celkových približne 18 miliónov. Na kanalizáciu napoja 89 percent obyvateľov obcí Hubová, Ľubochňa, Švošov. V Stankovanoch bude mať verejnú kanalizáciu iba pätina ľudí, hoci
je najväčšou spomedzi dolnoliptovských obcí a na jej území bude stáť
čistiareň odpadových vôd.
„Takéto riešenie nie je vôbec pre
nás prijateľné. Platné uznesenia
obecného zastupiteľstva hovoria, že

R

obec súhlasí s výstavbou čistiarne len
za podmienky, že počet odkanalizovaných objektov bude vyšší,“ vysvetlil.
Vlastníci pozemkov pod čistiarňou
podpísali budúce kúpne zmluvy v domnienke, že Stankovany odkanalizujú celé. Ani tieto zmluvy však nie sú
zárukou toho, že ich naozaj predajú.
Najlepším riešením by, podľa starostu Rudolfa Baleju, bolo, keby VSR
obci na oplátku za poskytnuté pozemky pomohla s vybavovaním peňazí na odkanalizovanie celej obce.
Projekt už nie je možné upraviť,
pretože ho v dnešnej podobe schválila Európska únia.
„Musíme splniť to, čo je uvedené v
projekte. Všetko čo je navyše, by sme
museli zaplatiť my. Vytvorili sme ale
podmienky na to, aby sa neskôr odkanalizoval aj zvyšok obce, pretože pôjde cez ňu hlavný kanalizačný
zberač a máme aj potrebnú projektovú dokumentáciu. Budeme hľadať
prostriedky na dobudovanie kanalizácie,“ povedal Ján Bednárik, výrobno-technický námestník VSR.
Spoločnosť si uvedomuje, že projekt ešte nie je celkom dotiahnutý.
„Budeme spoločne hľadať také rieše-

Sociálne služby v obci Stankovany
Rastúce problémy pri poskytovaní sociálnych služieb na základe
poznatkov z praxe viedli k tomu,
že v marci tohto roku nadobudla
účinnosť novela zákona o sociálnych službách.
Priniesla množstvo zmien, ktoré
sa nestretli u občanov s kladným
ohlasom.

-základné sociálne aktivity
(sprievod na lekárske vyšetrenie,
vybavovanie úradných záležitostí,
školy, do zamestnania),
- dovoz obedov.
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
opatrovateľskej služby.

Zákon o sociálnych službách ukladá obciam, okrem iných povinností
v sociálnej oblasti pre svojich občanov, priamo alebo prostredníctvom
terénnej sociálne služby zabezpečiť opatrovateľskú službu, ktorá je
najvyhľadávanejšou a najžiadanejšou medzi obyvateľmi.
Opatrovateľská služba je sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, ako napríklad:

Ako je to v našej obci ?

- sebaobslužné úkony (hygiena,
stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, mobilita a motorika),
-úkony starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, varenie,
bežné upratovanie, starostlivosť
o prádlo, a iné jednoduché výkony),

Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany rokovalo o tejto problematike na svojom zasadnutí konanom
29. apríla 2011 a vydalo s účinnosťou dňom 1. júna 2011 Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Stankovany č. 1/2011 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za
sociálne služby poskytované Obcou
Stankovany.
Z neho vyberáme:
- Sociálna služba, ktorú poskytuje Obec Stankovany je opatrovateľská služba.
- Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Obce Stankovany.
- Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa posky-

» Starostovia obcí a vodári. Náš starosta pri poklepávaní nebol

nie, aby nedošlo k nepríjemnostiam a
aj obyvatelia Stankovian boli spokojní,“ dodal Bednárik.
Starosta obce napísal list novému
riaditeľovi VSR, v ktorom uviedol
dôvody svojej neúčasti na slávnostnom zahájení realizácie výstavby.
Riaditeľ Milan Mojš na základe
listu navrhol spoločné stretnutie,
ktoré sa uskutočnilo 14.7. Predstavitelia obce predniesli na ňom svoje požiadavky.
Predbežné výsledky jednania,
podľa vyjadrenia starostu, nasvedčujú pokrok vpred. Rudolf Baleja
poznamenal, že takéto rázne kroky
malo robiť už predchádzajúce vedenie obce a neuspokojiť sa s tým,

že vodárne rozhodli v náš neprospech.
„Budem robiť všetko preto, aby
bola odkanalizovaná postupne celá obec. V prvej etape sa bude robiť hlavný zberač od Ľubochne na
druhý koniec Stankovian, vrátane
80 prípojok verejných budov a domácností. V Rojkove sa uvažovalo v prvej etape odkanalizovať iba
šesť domov. Naša požiadavka na
rokovaní bola odkanalizovať v tejto
etape všetky domy na pravej strane Rojkova,“ dodal Rudolf Baleja.
Zápis z jednania je zverejnený vo
vývesných skrinkách obce.

tuje v domácnosti prijímateľa tejto
služby v pracovných dňoch v čase
od 7.30 hod. do 15.30 hod. v rozsahu maximálne 7,5 hodín denne.
- Obec Stankovany zabezpečuje
poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom opatrovateľov,
s ktorými obec uzatvára pracovný
pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- Sumu úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Stankovany vo výške 1,50 EUR za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.
- Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú
službu podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným
predpisom.
- Ak občan nemá príjem alebo
jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady za
opatrovateľskú službu.
- Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa
zákona účinného do 31.12.2008 sa

považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona
účinného od 1.1.2009, najdlhšie do
31.12.2010.
- Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1.1.2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutia vzdelania t.j. buď úplné stredné
odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu
220 hodín do 31.12.2011.
- Osoby vykonávajúce opatrovateľskú službu, sú zamestnancami
Obce Stankovany.
- Pracovný čas osoby vykonávajúcej opatrovateľskú službu je pružný, v záujme zvýšenia efektívnosti
práce. Začiatok alebo koniec pracovného času v jednotlivých dňoch
si volí sám opatrovateľ v súlade
s potrebami opatrovanej osoby.

text: SZ

VZN č. 1/2011 je k dispozícii
všetkým občanom na Obecnom
úrade.

text: Mária Straková
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Na hrádze nie sú peniaze, vody
sa budeme báť aj naďalej

S

Slovenský vodohospodársky podnik už vlani avizoval, že v Stankovanoch postaví tri hrádze, ktoré by mali zabrániť vylievaniu
sa Váhu pri ihrisku a na dolnom
konci. Tak ľahko sa ich ale nedočkáme.
Stankovany sú najnižšie položenou
obcou Liptova a ak dôjde k vypúšťaniu Liptovskej Mary, voda sa tu
vyleje po uliciach a zaplatí pivnice
či rodinné domy.
Aby mohli vodohospodári
vypúšťať viac vody a tým urýchliť v prípade potreby vyprázdňovanie priehrady, mali postaviť v tomto roku hrádze. Tak skoro si ale nevydýchneme, na ich výstavbu chýbajú peniaze.
Ľudia sa oprávnene boja situácie spred minulého roka. Takmer
kilometer dlhé ochranné hrádze
mali zabrániť ďalšiemu vylievaniu
Váhu.
Vodohospodári týmto riešením
upokojovali miestnych niekoľko
mesiacov, ich plány ale stroskotali
na nedostatku financií.

„Projekt výstavby bude zaradený
do investičného plánu v najbližších
rokoch,“ hovorí Pavel Machava zo
Slovenského vodohospodárskeho
podniku.
Aspoň čiastočnou náplasťou na
bezsenne noci v strachu sú opatrenia vodohospodárov, s ktorými začali v máji.
Na základe programu úradu vlády dostali peniaze na portipovodňové opatrenia v Stankovanoch.
Ukončené by mali byť koncom
októbra.
Vodohospodári poskytli techniku a ruku k dielu prikladajú dvaja nezamestnaní z obce pod odborným dozorom.
Ručne čistia brehy Váhu, vypilujú stromy, ktoré zasahovali do koryta rieky, prerieďujú hustý porast
a kosia burinu. Odstránené kroviny
sa zomleli na drobné štiepky.
Okrem toho vyčistili aj miestne potôčiky pri železničnej stanici, popri škole a kaplnke na dolnom konci.

text: SZ

Dokedy budú autá demolovať
drahé dopravné značky?

A

Autá ničia dopravné značky na ostrovčekoch v Rojkove. Obec sa
usiluje o ich odstránenie. Správca
cesty tvrdí, že na to nemá peniaze.
Na osadenie nových značiek niekoľkokrát do roka, ale peniaze paradoxne nechýbajú.

V roku 2006, keď v obciach platila najvyššia rýchlosť 60 kilometrov za hodinu, požiadali obyvatelia
miestnej časti Rojkov v Stankovanoch o zriadenie ostrovčekov, ktoré mali spomaliť premávku.
Dnes sú už zbytočné, najvyššia povolená rýchlosť sa zmenila
na 50 kilometrov za hodinu. Ostrovčeky, navyše, spôsobili úplne
opačný efekt. Vodiči si ich všimnú
v poslednej chvíli, nabehnú na obrubník a zastavia ich až ploty alebo blízke domy. Keď cestári značku osadia, na mieste vydrží najviac
týždeň.
So železnou pravidelnosťou autá ničia dopravné značky s prikázaným smerom jazdy a smerovacou
tabuľou s reflexnou úpravou. Cena osadenia takejto značky sa pohybuje okolo 130 eur.
„Od minulého roku sme jednotlivé značky vymieňali 10–krát, v
tomto roku 3–krát,“ povedala Jana Fedorová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest.

» Potok na Hruškovej. Už nebude zapáchať, voda voľne odteká

» V prípade prívalových dažďov sa voda bez problémov dostane do Váhu

Obec a približne tridsiatka obyvateľov požiadali Slovenskú správu
ciest (SSC) o odstránenie ostrovčekov. Bezúspešne. Na ich vybúranie nie sú peniaze.
„Dlhodobo sa snažíme riešiť dopravnú situáciu a bezpečnosť ľudí
v miestnej časti Rojkov. Ostrovčeky sú dnes skôr príťažou ako pomocou pre chodcov, zbytočne zužujú cestu a ľudia sú, najmä v zime, neustále ohrozovaní nielen automobilmi. Dochádza aj k ničeniu ich majetku a dopravné značky sú stále poškodené a treba ich
často vymieňať. Jedným z návrhov,
ako situáciu riešiť, je vybúranie ostrovčekov alebo ich posunutie mimo zastavanú časť obce. Slovenská
správa ciest sa možnosťami riešenia zrejme vôbec nezaoberala, stroho nám len oznámili, že sa to nedá,“ hovorí starosta Rudolf Baleja.
Ostrovčeky postavila SSC na
základe petície obyvateľov miestnej časti Rojkov, ktorí sa sťažovali na rýchlo jazdiace autá a z toho
prameniace časté dopravné nehody.
„Účelom stavebných úprav na
hlavnej ceste bolo zabezpečiť zníženie rýchlosti, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky a kvalita
života obyvateľov v miestnej časti

Rojkov. Stavebné úpravy v sebe zahŕňajú prvky uspokojenia dopravy,
ako sú vybočenie jazdného pruhu
a zúženie deliacim pásom. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená petičným výborom Stankovian.
Vzhľadom k tomu a možnostiam
financovania Slovenská správa
ciest s vybúraním ostrovčekov v
dohľadnej dobe neuvažuje,“ reagoval na žiadosť František Faktor,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest v Žiline.
„Keďže SSC nedokáže ovplyvniť intenzitu dopravy a ani spôsob
jazdy nedisciplinovaných vodičov,
predpokladáme, že problémy, ktoré ťažia občanov Stankovian, vyrieši až dokončenie D1,“ doplnila Jana Fedorová.
„Ministerstvo dopravy sa plne
stotožňuje s postojom SSC. V blízkej dobe chceme vyhodnotiť štatistiku nehodovosti pred a po vybudovaní spomaľovacích ostrovčekov.
Ak sa ukáže opodstatnenosť zrušenia ostrovčekov, bude sa tým ministerstvo v spolupráci s SSC zaoberať,“ reagoval Martin Krajčovič,
hovorca ministerstva dopravy.

text: SZ
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Žiadajú, aby obec
postavila v Rojkove sochu

V

V posledných mesiacoch sa v Rojkove vyvinula iniciatíva, ktorej
cieľom je postavenie sochy Panny
Márie v Rojkove. Spolufinancovať
ju má obec.

Park aj napriek
problémom dokončili

V

V Stankovanoch sa dlho hovovilo
o výstavbe parku a oddychovej zóny, ktoré mali spestriť prostredie
obce. Po obdržaní dotácie sa dali veci do pohybu a park je dnes už
realitou.
Diaľničiari poskytli obci peniaze na
zveľadenie zelene za to, že zabrali
pozemky a vyrúbali porasty na pripravovanú diaľnicu. Dotáciu vo výške 100-tisíc eur mohli využiť iba na
zeleň a verejné priestranstvá. Peniaze dostali aj okolité obce, tie za ne
nakúpili stroje, ktorými zeleň úpravujú, napríklad kosačky a traktory.
Park al byť odovzdaný 31.júna, doteraz sa tak ale pre závady nestalo.
Spoločnosť, ktorá realizovala práce, park už odovzdala do starostlivosti obce. S prvými prácami začala firma ešte na jeseň minulého roka. Zima ale park tvrdo preverila a mnohé stromčeky vyschli alebo
zamrzli.

Dôvod, prečo sa park vysádzal
v chladnom októbri a novembri je
ale zahmlený. Rovnako nie je jasné,
prečo sa rastliny vysádzali do ílovitej zeme so zvyškami makadámu.
Aj tieto dôvody môžu stát za tým,
že obec si uplatnila nárok na reklamáciu a firma stromčeky vysadila na
vlastné náklady znova.
Práce a výsadba stáli takmer
80-tisíc eur, odhadom 20-tisíc eur
stáli terénne úpravy na ťažkých mechanizmoch. „Aj napriek tomu, že
na parku boli závady, chcem, aby sa
dokončilo to, čo sa začalo,“ povedal
starosta Rudolf Baleja.
O park sa bude teraz starať obec,
ktorá zabezpečí polievanie a údržbu.
Večerné osvetľovanie bude napojené
z verejného osvetlenia.
Park vytvára peknú a upravenú
časť obce. My všetci by sme mali
prispieť k tomu, aby to tak bolo čo
ajdlhšie.
najdlhšie.

text: SZ

„Žiadame Obecný úrad Stankovany o vybavenie stavebného povolenia pre účel postavenia dôstojného
stánku na umiestnenie sochy blahoslavenej Panny Márie, patrónky Slovenska, jedná sa o túfovú skalu poniže Rojkova,“ uvádza sa v žiadosti, ktorú podpísala stovka obyvateľov
Rojkova.
Emil Baleja zároveň vysvetľuje:
„Niet tu jediné pekné miesto, kde by
bolo pár lavičiek tienených brezami,
ktoré v našich močiaroch pekne rastú, kde by sa šli ľudia prejsť, oddýchnuť si od bežných starostí a trocha
pomeditovali v takom dôstojnom
hájiku postavenému na počesť našej patrónky. Nedávno ma oslovil jeden náš občan a povedal mi predstavu o svojom pláne.
Nešlo by o žiadne veľké finančné
náklady, pár eur od obecného úradu,
prípadne zbierka na sochu Panny
Márie a svojpomocne by sa to hravo zvládlo. Predpokladám, že niektorí ľudia povedia, načo nám je takáto socha, najprv treba zrealizovať
veľké projekty, a potom sa môžeme
zaooberať takýmito hlúposťami. Ale
čo ak je opak pravdou, v prvom rade sa treba starať o duchovný rozvoj,
až potom o materiálny. Potom pôjde všetko ľahšie a ako poznám Rojkovcov, pri soche Panny Márie od

jari do jesene, nikdy nebudú chýbať
čerstvé kvety.“
Zástupcovia obce sa stretli aj so
správcom miestnej farnosti, aby
o návrhu Rojkovcov rokovali. Bez
obkladov a chodníkov by stála stavba 285 eur.
Štefan Ondrejka, iniciátor petície
sa, podľa vlastných slov pred obecnou radou, vyliečil z choroby očí
a chce dať z vďaky postaviť Panne
Márii sochu. Obecná rada odporučila návrh na posúdenie obecnému
zastupiteľstvu.
Iniciátori petičnej akcie v Rojkove predsúpili pred poslancov s rozpočtom, ktorý sa vyšplhal do výšky
1500 eur. Zastupiteľstvo nepodporilo ich návrh.
V minulosti sa stavali tiež podobné sochy, kríže, stĺpy. Z obecnej kasy sa to hradilo len v tom prípade,
ak šlo o kolektívnu vďaku, napríklad, záchranu pred morom alebo
vojnou. Ak sa chcel niekto poďakovať svätým sám, hradil to z vlastnéhoo vrecka.

text: SZ

Konečne dôstojné čakanie

P

Priestory železničnej čakárne,
ktoré mnohí poznáme skôr pod
menom plechovka, sa dočkali
dôstojnej úpravy.
Už viac nebude odpudzujúcim
miestom, ktoré vytváralo nelichotivú jazvu na tvári Stankovian.
Na vlak už cestujúci nemusia čakať
v smrade výkalov a hľadieť na neporiadok, či hrdzavé steny. Nezamestnaní z obce v spolupráci so
zamestnancami železníc strávili
niekoľko dní, aby čakáreň dostala krajšiu farbu a bola miestom, za
ktoré sa nemusíme hanbiť.
V rámci verejnoprospešných
prác naši nezamestnaní vyčistili okolie, pokosili burinu a vy-

šmirgľovali plechové steny, ktoré
boli už hrdzavé, doslova ako líška.
Priestory natreli farbou a budú to
robiť opäť, aby zabezpečili jej trvácnosť.
„Železnice nám vyšli maximálne v ústrety. Poskytli nám niekoľko
kilogramov riedidla a farby, ktoré sami priniesli. Čakáreň musíme natrieť ešte raz, železnice nám
prisľúbili, že opäť pomôžu,“ povedal starosta Rudolf Baleja.
Popod plechovku tečie kanál,
ktorý bol upchatý ťažkými betónovými kockami.
„Kocky sme vytiahli, upchávali
kanál, v ktorom doslova stáli výkaly a voda,“ dodal starosta.
Po mnohých rokoch už teda
nemusíme čakať na príchod vla-

» Plechovka už nie je hanbou, ale dokedy?

ku v daždi v zapáchajúcej deravej
búde.
V konečnom dôsledku je ale na
nás, ako dlho plechovka vydrží

v takom stave, akom je vďaka nezamestnaným teraz.

text: SZ
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Hľadala sa NAJmama

S

Súťaž zorganizovala škola v spolupráci so Súkromným školským
strediskom záujmovej činnosti
v Liptovskej Štiavnici.
Deti sa pripravovali dôkladne. 4.
mája v poobedňajších hodinách pripravovali darčeky pre mamičky, pozvánky pre každú mamu, plagáty,
ktoré rozmiestnili po obci, urobili si
výzdobu sály na obecnom úrade.
Súťažili mamičky so svojimi deťmi. Pozvaní boli aj oteckovia a celé rodiny.
Mamičky mali doma upiecť koláč
alebo tortu a deti mali pripraviť netradičný recept. „Bola som milo prekvapená, ako sa tejto úlohy mamičky
aj deti zhostili. Mali sme čo papkať.
My sme zabezpečili kávu a čaj, ktoré sme mimochodom stačili aj osoliť.
Ale všetko dopadlo dobre, kávu a čaj
sme uvarili znovu.,“ povedala Mária
Hatiarová, vychovávateľka.
Zapojili sa všetky pani učiteľky
- patrí im veľké poďakovanie. Mamičky a detičky súťažili spoločne
v speve pesničky, v hádzaní lopty na
cieľ, výtvarná súťaž - ruky celej rodiny (prítomných členov) použiť pri
kreslení obrázkov, a verte, že to boli
super nápady. Potom mamičky prezentovali každá svoj obrázok. Za
každú disciplínu dostávali srdiečka,
ktoré sme kreslili mamičkám priamo
na telo, niektorým aj na líce, niektorým na ruku, zapojili sa aj staré mamy.
Nakoniec sa rozhodovalo medzi štyrmi mamičkami, alebo lepšie povedané medzi jedným oteckom a troma mamičkami, pretože
p. Šimová musela ísť do práce a tak
odovzdala štafetu svojmu manželovi
a dvom synom, ktorí hájili česť svojej
mamičke. Mamičky a otecko tancovali s loptami medzi čelom. Potom
sa súťažilo o 2. a 3. miesto v tanci
s loptou medzi chrbtom.
Najkrašie bolo, že Najmama 2011
je tak trochu aj otec aj mama aj sy-

novia - čiže celá rodina. A to vystihovalo posolstvo tejto súťaže. Mama by nemohla byť mamou, keby
nemala svoje deti a otca svojich detí, čo sme aj zdôraznili. Čiže zvíťazila spolupráca a rodina, ktorá by mala byť v našej spoločnosti na prvom
mieste.
A prečo spolupráca? Pretože jedno srdiečko p. Šimová dostala do
daru od žiaka 4. ročníka Marcelka
Buvalu, ktorého mamička upiekla
koláč, ale nestihla prísť na začiatok
súťaže a tak Marcelko daroval toto získané srdce p. Šimovej. A to
je druhé posolstvo tejto súťaže. Vedieť sa rozdeliť, darovať. Mamičky
dostali aj pekné vecné darčeky nielen od svojich ratolestí, ale aj od ZŠ
s MŠ Stankovany (prvé tri miesta).
Nie každá mamička mohla byť prvá,
ale pre každé dieťa je jeho mamička
tá Najmama na celý život.
Žiaci ZŠ a deti MŠ vystúpili aj
s kultúrnym programom, najskôr súťaž otvorila riaditeľka Marta Gašperová a vychovávateľka Mária Hatiarová zarecitovala báseň o mame.
A potom sa to všetko začalo.
„Poďakovanie patrí nielen pedagogickým pracovníkom školy, ale
aj Obecnému úradu Stankovany za
bezplatné poskytnutie priestorov
a samozrejme mamičkám a ich rodinám, za to, že prišli, upiekli sladké dobroty a súťažili. Myslím, že takýmito akciami prispejeme k lepšej
spolupráci rodiny a školy.
Program sme pripravovali priebežne asi tak dva týždne pred súťažou, deti sa veľmi tešili, že vystúpia
pred rodičmi. Jediné, čo mi bolo veľmi ľúto, že neprišli všetci žiaci, ktorí
nacvičovali program, aj napriek tomu, že ich mamičky z rôznych dôvodov neprišli. Ale boli aj takí žiaci, ktorí prišli aj bez svojich mamičiek,“ dodala vychovávateka.

text: Mária Hatiarová

» Deti si pre svoje mammičky pripravili milý program

1. miesto p. Šimová
2. miesto p. Buvalová
3. miesto p. Kytasová

Deti oslávili deň hasičov
Začiatkom mája sa deti zo základnej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí u hasičov v Ružomberku.
Bola to veľmi zaujímavá akcia s ukážkami hasičských odevov,
prístrojov a zariadení, diskusia o
práci hasičov ako aj beseda.
Hasiči odprezentovali svoju prácu,
predviedli ukážky horľavých látok a

mnohé iné aktivity. Bola tam aj výstava výtvarných prác.
Po exkurzii išli deti na pizzu, zmrzlinu a nákupy. Nezabudli nakúpiť
biele myši, sliz a iné milé veci. Mamičky sa určite potešili. Nakoniec
navštívili detský sad pri Liptovskom
múzeu, kde sa na radosť pani učiteliek vykúpali vo fontáne.

text: Mária Hatiarová
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S humorom
a zamyslením
PRAVDY O ŽIVOTE

Detské pravdy:
- Nedovoľ mame česať tvoje vlasy,
keď sa hnevá na otca.
- Neudri naspäť svoju sestru, vždy to
schytá ten druhý.
- Nechci, aby ti tvoj 3-ročný brat podržal paradajku.
- Nedôveruj psovi, keď stráži tvoje jedlo.
- Nekýchaj, keď ťa strihajú.
- Kúsok brokolice neskryješ v pohári mlieka.
- Neobliekaj si bodkované nohavičky pod biele nohavice.
- Najlepšie miesto, keď ti je smutno,
je v dedkovom náručí.
-Načo chodiť do školy, keď desiatu
môžeš zjesť aj doma.

Pravdy o starnutí:
- Starnutie je povinné, dozrievanie
dobrovoľné.
- Zabudni na zdravé jedenie, jedz
konzervačných prostriedkov koľko
môžeš.
- Keď spadneš, premýšlaš, čo môžeš
urobiť, kým si takto dole.
- Stárneš, keď sa na húpacom kresle
cítiš rovnako, ako kedysi na kolotoči.
- Cítiš sa nepotrebný, lebo poznáš
všetky odpovede, ale nikto sa ťa už
na nič nepýta.
- Čas je možno dobrý hojič rán, ale
nanič kozmetik.
- S vekom prichádza múdrosť, ale
niekedy prichádza len vek.
Štyri etapy života:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.•

U

Už tradične posledná májová nedeľa v roku sa úzko spája s výstupom turistov na Kopu. A nebolo tomu ani tentoraz ináč.
Lyžiarsko-turistický klub Stankovany-Rojkov zaknihoval už jeho 22. ročník.
Toto pekné podujatie so športovým nádychom s organizovaným
výstupom sa začalo odvíjať už od
ôsmej hodiny ráno od kríža v Rojkove. Zatiahnutá obloha neveštila
krásny slnečný deň, avšak postupne
s ubúdajúcimi hodinami sa počasie
predsa umúdrilo a príjemné teplé
počasie so slniečkom nás sprevádzalo po celý deň.
Cieľ cesty bol jasný- kríž na vrchole Kopy a neskôr zostup k studničke, kde bolo sústredenie turistov
z Rojkova a Krpelian.
Viac ako dve stovky účastníkov
boli svedkami prekrásnej kulisy bohatého programu a príjemného celodenného pobytu v nádhernej panenskej prírode v okolí Kopy.
Minútkou ticha sme si zaspomínali na nášho člena Dušana Kachúta, ktorý nás nedávno navždy
opustil.
Nuž a potom bola sústredená
pozornosť na vyhlásenie najmladšieho, najstaršieho a najvzdialenejšieho účastníka tohto poduja-

» Vrcholová fotografia účastníkov výstupu

tia, ktorí boli aj obdarovaní pozornosťou organizátorov. Medzi odmenenými boli aj naši turisti v kategórii najpočetnejšia rodina turistov - Kachútovci z Rojkova.
Krásny deň s neopakovateľnou scenériou a s nezabudnuteľnými zážitkami pri ohníčku, pražiacej slaninke, či špekáčikoch,
alebo príjemnom moku len dokresľovali to, čo spríjemňovalo
tieto chvíle.

Denné riskovanie života
Časy, keď prechádzali občania z Rojkova do Stankovian
a opačne z jedného brehu Váhu
na druhý za pomoci plavenia sa
cez rieku hajovcami, alebo cez
kompu v Strakove sú už len spomienkou. Túto skutočnosť možno vidieť len cez fotografie alebo z počutia od starších občanov.
Samozrejme dnes je doba už iná
a plavidlá sa nahrádzajú mostmi. A tak sa prirodzene naskytuje otázka o potrebe mostu na začiatku osady v Rojkove. V súčasnosti je doprava v obci prehustená
a pretechnizovaná. Rýchlosť vozidiel je ďaleko väčšia ako v minulosti, čo sa určite prejavuje aj na
bezpečnosti chodcov.
Predovšetkým v zimnom období je situácia priamo v centre osady, a tak isto na chodníku vedľa
štátnej cesty I/18 z hľadiska bezpečnosti, neúnosná. Ako profesionálny vodič nevidím z hľadiska
bezpečnosti iné východisko, ako
cestu odľahčiť a odbremeniť vý-

stavbou diaľnice. Ostrovčeky, obmedzenia rýchlosti a iné obmedzenia sú len úsmevným vrtochom
riešiteľov. Ak k prehustenej doprave prirátam rýchlosť vozidiel
a nedisciplinovanosť vodičov, vychádza mi, že je len otázkou času
kedy môže dôjsť k ohrozeniu toho najdrahšieho na svete a to života ľudí.
V tejto chvíli je na mieste hľadať
akútne riešenie. Trpezlivosť občanov je pomaly na konci. Koľko je
to už volebných období, keď sa
z roka na rok opakuje tá istá pesnička a problém sa prehadzuje ako
horúci zemiak.
Dokáže si niekto predstaviť,
ako naši občania v zimnom období musia priam hľadať bezpečnú
cestu v hlbokom snehu a pri zúženej vozovke? Je to priam zázrak,
keď sa nič nestane.
Alebo skúsil už niekto cestu zavčas rána po chodníku vedľa hlavnej cesty do Stankovian, keď idúce vozidlá obdarúvajú chodcov
čľapkanicami spod kolies a to ne-

Stisky rúk a priateľské objatia
turistov s nekonečnými opakujúcimi slovkami o rok dovidenia, dali
tú čarokrásnu bodku za týmto podujatím.
Nuž, pripojte sa k tejto akcii aj
ostatní, budete mať o jeden krásny
zážitok a spomienku v živote viac.
Tešíme sa už na Vás teraz a dovidenia o rok.

text: Vendelín Čieško

hovorím a riskantnej jazde pri
ochrannom zábradlí. Spočítal si už
niekto, koľko ľudí nezmyselne zahynulo a zaplatila životom za bezohľadnosť iných?
Plány mostu, ktoré visia vo vitríne pred obecným úradom nám
nepomôžu. Nechceme až tak luxusný most, i keď by sme sa mu
potešili, ale z hľadiska financií zatiaľ smerovať riešenie k lacnejšej
realizácii.
Myslím si, že treba častejšie
klopať na tie správne dvere, nevynímajúc ani ministerstvo dopravy,
a pokiaľ sa nepochodí, opäť klopať na dvere s argumentáciu, že situácia v našej obci dosiahla vrchol
únosnosti bezpečnosti občanov.
Viem, že keby bol čarovný prútik, nebol by dôvod v tejto chvíli
sa nad potrebou mostu zamýšľať.
Ale čarovného prútika niet a nikto
z osady nevie, či aj dnes sa šťastlivo vráti domov.
Diaľnice sú v nedohľadne a benevolentnosť a nedisciplinovanosť
vodičov je už hlboko zakorenená.

text: Vendelín Čieško

KOMENTÁR

Dospelých pravdy o živote:
- Vychovávať puberťákov je ako priklincovať puding na strom.
- Vrásky nebolia.
- Smiech je ako ranný beh zvnútra.
- Stredný vek je, keď si zvolíš Cornflakes pre vlákniny a nie pre zábavu.
- Slabé nervy sú dedičné. Väčšinou
pochádzajú od vlastných detí.
-Všetko dobré, čo sa v živote nájde, je buď protizákonné, nemorálne, alebo sa z toho priberá.
- Lepšie keď ťa zatvoria, ako by ťa
mali otvoriť.
- Úspešný muž je ten, ktorý zarobí
viac peňazí, než koľko stačí minúť
jeho žena. Úspešná žena je tá, ktorá
si takého muža dokázala nájsť.

Dovidenia o rok na Kope!
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Zomrel podšípsky rodák
Ladislav Chorvát
Narodiť sa pod Šípom, uzrieť
svetlo sveta na takomto prekrásnom mieste, je ako dostať znamenie, rozprávkovú hviezdu na čelo.
Tú dostal Lacko a tá hviezda ho
pútala k tomuto miestu celý život. Tam pod Šípom zanechal aj
svojho ducha.

Úlomky z podšípskej
histórie
Napriek tomu, že poslední obyvatelia ju opustili začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia,
dodnes ju navštevujú turisti pre
neopakovateľnú a pokojnú atmosféru bez akýchkoľvek výdobytkov
modernej civilizácie.

Á

Podšíp je položený vo výške 760
metrov nad morom na akejsi terase s výhľadom na Rosutec a Stoh, na
miesta, kde sa kríži Liptov s Oravou
a Turcom.
Dnes žije už len šesť pôvodných
obyvateľov Podšípu, ktorí detstvo
strávili vysoko v horách. Svoje rodisko opustili pred mnohými rokmi,
no na toto obdobie stále radi spomínajú.
Osadu obývalo osem až desať domácností. V maličkej chalúpke s jednou izbou a malou kuchynkou sa
tlačilo aj jedenásť ľudí.
Napriek tomu máme len málo informácií o histórií osady, ktorá kedysi tvorila časť Stankovian.
Anton Chorvát vás bude pravidelne oboznamovať so svojími spomienkami, pretože to, čo nie je zapísané, sa ľahko a rýchlo zabúda. Ča-

ro Podšípu si ale zaslúži, aby sa naň
nezabudlo.
V prvej, úvodnej časti prinášame
zoznam obyvateľov Podšípu, ktorí tu
žili v 20. storočí.
Martiš Ján, rodák z Brezna, manželka Anna, prezývaná Hlina, narodená v Podšípe. Deti: František, Jozef,
Anton, Ján.
Škuta Štefan - Štefano, prezývka
Hyncás, narodený v Podšípe. Manželka Paulína, prezývaná Chujavnička, narodená v Stankovanoch. Deti:
Filoména, Albín.
Škuta Štefan - Matejov, prezývka
Smrkon, narodený v Podšípe. Manželka Paulína, prezývaná Blcha, narodená v Podšípe. Deti: Angela,
Ľudmila, Petronela, Božena, Anton, Kamil, Marta, Kamila. Tri deti zomreli v detskom veku, dovedna
mali 11 detí.
Chorvát Alojz, prezývka Dalek,
(jeho starý otec bol niekoľko rokov
v Belgicku, keď sa ho po návrate domov spýtali, kde bol tak dlho, odpovedal: dalek!) narodený v Podšípe.
Manželka Jozefína, rodená Lacková, narodená v Stankovanoch. Deti:

Anton, Benjamin, Cyprián (zomrel
6-ročný), Marta (zomrela 5-ročná),
Ladislav, Marta.
Alojzovi súrodenci: Karol, Jakub,
Estera, Mária.
Škuta Ondrej, prezývka Delaj, narodený v Podšípe. Manželka Mária,
prezývaná Pupa. Deti: Ľudmila, Karol, Margita, Ondrej, Gabriela.
Syn Ondrej Škuta sa oženil s Margitou rodenou Pekárovou zo Žaškova. Deti: Ján, Vlasta, Dana, Jaroslav
(tragicky zahynul).
Škuta Jozef, prezývka Šedivý, narodený v Podšípe. Manželka Terézia, rodená Špidusová, prezývaná Kráľovná, narodená vo Federove.
Deti: Žofia, Mikuláš, Róbert. Z prvého manželstva deti: Jozef a Adam.
Ryn Róbert sa oženil, jeho žena bola Petronela z Komjatnej.
Syn Mikuláš sa oženil, jeho manželka Margita, rodená Bruncková sa
narodila v Istebnom.
Chorvát Jozef - Šimo, narodený
v Podšípe. Manželka Estera, rodená Chorvátová, narodená v Podšípe.
Deti: Antónia.

text: Anton Chorvát

Vernosťou k tomuto miestu si vyslúžil titul kapitána. Toľko činorodých
dní pod bralami Šípa neprežil nik
z nás, ktorí sme si toto vzácne miesto na zemi zamilovali.
Kúzlo tohto miesta formovalo
Lackovu dušu hlavne posledné desaťročia jeho života. Oslobodený od
sveta „tam dole“ vkladal všetku svoju silu do zveľaďovania rudimentov dedovizne, ktoré vnímal osobne
a oddane. Jeho prítomnosť s vernou
Hankou, oddanou manželkou, dávala Podšípskej osade život. Poznali ich vtáčkovia, ba i vysoká a dravá zver, akceptovali ich ako súčasť
ich lesa a lúk. Oni dvaja a podšípska osada vzbudzovali rešpekt u pozvaných i nepozvaných návštevníkov
tohto kúzelného, krásneho miesta,
ktoré zveľaďovali, chránili a utvárali.
Odchod Lacka na Bohom daný
odpočinok nesmie byť pre pozostalých koncom, ale výzvou – Podšíp
neopustiť!
Nájde sa v Lackovej rodine pokračovateľ tohto diela, ktoré Lacko
žil? Nájde sa niekto, kto bude toto
miesto vnímať ako miesto Stvoriteľa, ako poslanie, za ktoré treba ďakovať a mu slúžiť? Alebo bol Lacko jediným a nenahraditeľným rodákom?
Česť jeho pamiatke.

text: Vďační Podšípania

V

V tomto čísle vás oboznámim s našou rodáčkou Apolóniou Lackovou narodenou 9.11 1920 v Stankovanoch rodičom Jozefovi Lackovi- Šuhaj a Kataríne rodenej Lysej.
Pochádzala z piatich súrodencov. Je
to prvá žena z našej obce, ktorá bola učiteľkou.
Základnú školu absolvovala
v Stankovanoch. Potom odišla študovať do Prešova na Dievčenský
učiteľský ústav. Počas štúdií bývala
u svojej rodiny v Solivare. Jej ujo Lysý v tomto čase pracoval ako výpravca
vlakov. Pravdepodobne to bol asi tiež
prvý výpravca zo Stankovian.

Po škole dostala ponuku pacovať
v Skalici. Učila na poľnohospodárskej škole, kde sa spoznala so svojím manželom Štefanom Tajcnárom.
Neskoršie si zvýšila svoju kvalifikáciu

štúdiom na Vysokej poľnohospodárskej škole v Nitre s titulom inžinier.
Potom manželia odišli bývať aj učiť
do Žiliny, tiež na poľnohospodársku
školu, kde pracovala až do dôchodku.
Tí, ktorí ich poznali, charakterizovali ich ako veľmi nábožensky založenú rodinu, ktorá veľmi rada pomáhala vo svojom okolí a boli veľmi aktívni v charitatívnej činnosti. Keď jej
zomrel manžel a jej zdravotný stav
vyžadoval pomoc a opateru, poskytovala im ju rodina Viliama Lacka.
Zomrela 29.3 2003. Obaja manželia
sú pochovaní v Žiline.

text: Alojz Hello

Vítame medzi nami
Roman Helo » apríl
Sebastián Škuta » jún

Opustili nás
Ján Huntata » máj
89 rokov
Ján Kozák » máj
58 rokov

Manželstvo uzavreli
Vladimír Planieta a Mariana
Kucbelová » máj
Peter Hlasica a Bohuslava
Lukáčová » júl
Peter Chovanc a Marta
Špirengová » júl

Spoločenská kronika

Apolónia Lacková, prvá učiteľka zo Stankovian
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» Aj takúto podobu malo ihrisko na Sihoti

» Práce pri budovaní panelového oplotenia

Cesta k futbalovému ihrisku bola dlhá a náročná

5

5.júla si tunajší futbalový klub pripomenul 20.výročie otvorenia futbalového ihriska po jeho komplexnej rekonštrukcii. Touto rekon-

štrukciou dostalo ihrisko úplne
inú podobu, inú tvár, neporovnateľnú s tou predchádzajúcou.

Ihrisko sa stalo zároveň dôležitým krajinotvorným prvkom obce.
Stredná a staršia generácia si určite ešte pamätá, ako vyzeralo pôvodné ihrisko na „Sihoti“. Bolo omnoho užšie ako je teraz, na brehu Váhu rástol vrbinový porast, na samotnom ihrisku mimo vydratých piesčitých plôch rástla všakovaká burina,
len poriadna tráva nie. Čo narástlo,
spásavali husi. Okolie ihriska „zdobilo“ drevené, neskoršie železné zábradlie. Jednoducho povedané, nič
moc. Pri tejto príležitosti nezaškodí
si pripomenúť históriu tohto ihriska
a nielen tohto, ktoré sú úzko späté so
samotnou históriou futbalu v obci.

Prvý „vážny“ zápas na tomto
ihrisku odohrali domáci hráči s futbalistami z Príboviec v okrese Martin ešte v tom istom roku. Tento zápas bol spojený s otvorením už spomenutého susedného kúpaliska,
o ktoré sa zaslúžil stankovský richtár Adamec Alojz st., sám tiež veľký
fanúšik futbalu.
Domáci v tomto zápase prehrali
2 : 4, keď loptu na tento zápas daroval riaditeľ miestnej Ľudovej školy Blaha Leonard. Po tomto zápase nasledovali ďalšie a ďalšie. Hrávalo sa zväčša so susednými obcami :
s Ľubochňou, Švošovom, Kraľovanmi, Černovou, Hubovou. Na tomto
ihrisku sa hrávalo v podstate až do
vypuknutia 2.svetovej vojny. V súčasnosti sú „Močiare“ štátnou prírodnou rezerváciou so vzácnou flórou a prameňmi minerálnej vody.
A to, že sa tu niekedy hral futbal už
nič nepripomína.

Celkom prvé bolo
na Močiaroch
Prvé ihrisko v obci, ak sa dá tak pomenovať, vzniká na Močiaroch, na
mieste vzdialenom asi 1 km na západ od obce.
Stalo sa tak v roku 1930, keď
v úzkej spojitosti pri dobudovávaní
kúpaliska sa tesne vedľa neho po nevyhnutných terénnych úpravách podarilo vybudovať aj futbalové ihrisko s rozmermi cca 70 krát 35 metrov. Keďže v obci nebolo vhodnejšieho miesta na futbal, museli stačiť
aj močiare.
Hrboľatý podmočený terén ako aj
rozmery ihriska nevytvárali síce regulárne podmienky na „vážny“ futbal, ale chuti hrať a venovať sa tejto
novej záľube to nadšencom nevadilo
a ani nezabránilo.
Počiatky tejto hry sú navždy spojené s menami ako Gašper Anton,
Babala Jozef či Matula Ľudovít.

Chcelo to zmenu
Postupom času však všetci zainteresovaní cítili potrebu vytvoriť pre futbal podmienky, ktoré by umožňovali
hrávať aj súťažné stretnutia. Chcelo
to zmenu ihriska. „Močiare“ v tomto
smere nedávali do budúcna žiadnu
perspektívu. Jedno také miesto v obci aj bolo. Bola to Sihoť, miesto priamo v obci hneď na brehu Váhu. Bol
to však obecný pasienok, slúžiaci pre
potreby obce a hranie na ňom neprichádzalo vtedy do úvahy. Pomohla však náhoda.
V apríli 1938 miestny farár Pavol
Adamec, veľký milovník a propagátor ovocinárstva, založil na Siho-

ti ovocný sad. Sihoť k tomuto účelu prepožičala obec, pričom sa vysadilo cca 100 jabloní. Štrkový podklad a piesočná pôda však stromčekom nepriali a sad začal chátrať, až
bol postupne zničený.
Začiatkom roka 1941 už z neho nezostalo takmer nič, až na pár
stromov v dolnej časti. Následne bolo rozhodnuté vybudovať na
tomto mieste futbalové ihrisko. Iniciátorom tejto myšlienky bol miestny učiteľ Kubinec. Tomuto zámeru
sa nakoniec priklonili aj farár ako aj
obecný richtár Adamec Alojz st.
Samotný pozemok bol pomerne krátky a úzky, a značne hrboľatý.
Popri ceste bola cca 4 metre široká
a asi pol metra hlboká priekopa a po
celej dĺžke boli vychodené chodníky.
Preto boli niektoré jeho časti rozorané a pobránené, s cieľom vyrovnať
ho do prijateľnej podoby. O rozoranie konským poťahom sa postarali
hráči Buliak Kliment, Pečko Daniel
a Palovič Jozef.
Piesočná pôda bola vhodná na
to, aby už v lete toho istého roku sa
mohlo na ňom odohrať prvé futbalové stretnutie.
Neskoršie po vojne sa ihrisko
predĺžilo, čiastočne aj rozšírilo a vyrovnalo. Bolo to v rokoch 1948-49,
keď sa budovala v obci druhá koľaj
železničnej trate. Firma Konstruktíva Praha, ktorá tieto práce prevádzala, pomohla s navozením zeminy
do priekopy popri ceste a tiež smerom do Váhu, najmä v hornej časti ihriska.
Aj napriek týmto úpravám ihrisko
bolo pomerne malé. Z jednej strany Váh, z druhej strany obecná cesta
nedávali priestor na jeho rozšírenie.
Neskoršie sa ihrisko predĺžilo, ale aj
tak bez väčších úprav sa na ňom hrávalo až do roku 1988, keď sa začala
jeho rekonštrukcia.

Ihrisko pod vodou
Umiestnenie ihriska na brehu Váhu
nieslo však so sebou jedno veľké riziko, o ktorom všetci vedeli, ale nechceli si ho pripúšťať. A tým boli povodne, ktoré v podstate každý
rok ohrozovali nielen samotné ihrisko, ale aj časti obce.
Prakticky nebolo roka, kedy by
ihrisko viac či menej nebolo pod vodou. Aj preto ten piesčitý podklad
na ňom. Pamätné sú povodne najmä
z rokov 1958 a 1960.
27. až 29.júna 1958 po troch týždňoch trvajúcich dažďoch dosiahla výška vody na ihrisku vyše jedného metra. Podľa obecnej kroniky
„hrozná povodeň“ spôsobila ohromné škody. Hladina Váhu bola zdvihnutá takmer o štyri metre. Táto povodeň spôsobila, že ihrisko sa stalo
neregulárne. Priamym dôsledkom
bolo to, že futbalový oddiel prerušil
svoju činnosť a to aj napriek tomu,
že na konci sezóny 1957/58 skončilo mužstvo dospelých na výbornom
druhom mieste. Činnosť oddielu sa
podarilo obnoviť až v roku 1962.
30.júna 1960 bola takmer obdobná povodeň ako v roku 1958. Výška hladiny Váhu bola len o niekoľko
cm nižšia. 20. až 24.októbra 1974 –
historicky posledná povodeň, ktorá
zaliala futbalové ihrisko, ak nepočítame vlaňajší rok, keď bolo ihrisko
tiež z veľkej časti pod vodou.
Časté povodne boli príčinou toho,
že ihrisko bolo v takom stave, akoby nemalo gazdu. Investovať do neho nemalo význam. Tak isto postaviť šatne v blízkosti ihriska by bolo doslova hádzaním peňazí do vody. Hlavne z tohto dôvodu sa futbalisti po dlhé desaťročia prezliekali buď každý doma, v obecnej pekárni u Matúšku, v požiarnej zbrojnici, ktorá stála ešte pri starom kultúrnom dome, alebo v starej opustenej
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drevenici, tam kde teraz stojí obecný úrad.
Postavením vodného diela Liptovská Mara a jeho uvedením do
prevádzky v roku 1976 sa však stav
radikálne zmenil. Keď už bolo jasné,
že prírodný živel je skrotený, mohlo sa začať aj s budovaním tak prepotrebných šatní. Financií však nebolo a tak sa robilo ako sa na tú dobu dalo. V roku 1978 sa sen stal realitou. Boli vybudované šatne využitím nepoužívaného objektu bufetu JEDNOTY v obci Zázrivá, okr.
Dolný Kubín.
Stačila jedna brigáda, drevený bufet sa rozobral, previezol do Stan-

kovian, kde stojí doposiaľ a je všestranne využívaný. Za to treba poďakovať najmä Antonovi Gašperovi,
ktorý tento „obchod“ sprostredkoval.
Po 50.rokoch činnosti telovýchovnej
jednoty sa teda športovci konečne
dočkali vlastného objektu. Aj keď sa
jednalo len o isté provizórium, objekt sa stal určitým symbolom kvalitatívneho napredovania TJ.
To už bolo v čase, keď na jej čele
stál Ing.Peter Straka, ktorý priniesol do jej činnosti progres, a ktorého rukopis bolo cítiť aj pri ďalších
akciách. V roku 1983 sa začalo s výstavbou šatní so sociálnym vybavením. Ešte v tom istom roku bo-

» Foto zo slávnostného otvorenia ihriska

Aká bola uplynulá
futbalová sezóna ?
Máme za sebou ďalšiu futbalovú sezónu. Bola to sezóna, v ktorej sme sa po dlhých 18.rokoch
opäť ocitli takpovediac v „suteréne“ okresných súťaží. Príčiny tohto pádu sú všeobecne známe, preto nemá význam sa nimi hlbšie zaoberať. Treba sa pozerať radšej dopredu.
Tu treba s potešením zdôrazniť,
že aj napriek tomuto pádu sa našla spoločná vôľa viacerých strán
nepodľahnúť pesimizmu a nenechať padnúť futbal v obci úplne na
kolená, ale naopak, trpezlivou prácou ho vrátiť tam, kam patril pred
niekoľkými rokmi. A to tým viac, že
podmienky na to, sú zo strany vedenia klubu vytvárané.
Samotný vstup do novej sezóny
nebol z nášho pohľadu vôbec vydarený. Dve prehry na ihriskách súperov, k tomu domáca prehra 0:7 s Ľubochňou nám nastavili reálne zrkadlo našej výkonnosti. Ani po takomto zlom úvode sme však nelámali nad mužstvom palicu. Vedeli

sme, že nás čaká len trpezlivá práca s mladým mužstvom, ktorému
chýbajú hlavne skúsenosti. Následné víťazstvo doma s Vlachmi a potom aj v Ivachnovej zdvihlo chlapcom určite sebavedomie a ukázalo im, že už je čas na obrat k lepšiemu. Konečné 7.miesto po jesennej časti súťaže a 8 získaných bodov
za 2 víťazstvá a 2 remízy, neboli síce žiadnym výnimočným výsledkom,
ale boli dobrým odrazovým mostíkom pred jarnou časťou.
Túto sme začali dosť nečakanou
stratou bodov v prvých dvoch zápasoch na domácom ihrisku, po ktorých nasledovala prehra v Ľubochni 0:6. Po týchto stretnutiach sme
sa nečakane prepadli na posledné
miesto v tabuľke. Nasledovala však
séria piatych víťazstiev za sebou,
ktoré nás posunuli až na 4.miesto.
Záverečný zápas v Lúčkach s ašpirantom na postup sme síce prehrali
1:3, ale samotná hra mužstva už bola o niečom inom ako niekedy na jeseň. Konečné 5.miesto v tabuľke so
ziskom 24 bodov, ale hlavne rastúca

li dané do užívania. Futbalisti sa konečne mohli umyť pod tečúcou vodou. Všetko bolo vybudované svojpomocne, najväčší vklad priniesli členovia TJ. To najpodstatnejšie
bolo financované zo zdrojov telovýchovnej jednoty. Už niekoľko rokov vlastnila autobus, ktorý výrazne
pomáhal riešiť ekonomickú situáciu
klubu.
Postupne dozrieval čas aj na rekonštrukciu hracej plochy. Po jednaniach s OV ČSZTV v Liptovskom Mikuláši a po odsúhlasení dotácie vo výške 200 tisíc Kčs nastal
ten čas v roku 1989. Bola to posledná dotácia, ktorú OV dokázal ešte
sprostredkovať pred spoločenskými
zmenami, ktoré priniesli nasledujúce mesiace.
Následne došlo k celkovej rekonštrukcii ihriska. Hracia plocha bola rozšírená o 10m smerom do Váhu, navozením obrovských žulových
kameňov, ako aj navozením tisícok
kubíkov starého železničného zvršku, ktorý sa akurát v tom čase v obci obmieňal.
O rozoranie a vyrovnanie hracej plochy sa postarali mechanizmy Poľnohospodárskeho družstva
z Ludrovej. V roku 1990 sa okolo ihriska postavilo oplotenie, ktoré

vhodne dotvorilo a umocnilo celkový dojem diela.
Na jar 1991 ostávalo dokončiť posledné terénne úpravy v okolí ihriska, dokončujú sa lavičky pre mužstvá, inovuje sa interiér šatní.
5.júla 1991 za prítomnosti vedúceho Okresného výboru Slovenského združenia telesnej kultúry v Liptovskom Mikuláši pána Mlynčeka,
bolo zrekonštruované ihrisko slávnostne odovzdané do užívania. Pri
tejto príležitosti zohrali domáci futbalisti priateľské stretnutie proti
TEXICOMU Ružomberok, účastníkovi 2.ligy. Domáci prehrali 1 : 3.
Vznikol tu športový stánok, na
ktorý môžeme byť hrdí. Zároveň
pozitívne dotvára aj vzhľad obce.
Pri tejto príležitosti treba poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili, ktorí priložili ruku k dielu. Všetkým, ktorí sa zúčastňovali brigád pri
výstavbe šatní, pri výstavbe oplotenia, pri vyrovnávaní hracej plochy,
pri pestovaní trávnika.
Najväčšie poďakovanie však patrí vtedajšiemu predsedovi TJ
Ing. Strakovi Petrovi, ktorý bol pri
zrode myšlienky aj realizácii tohto
diela, a ktorý bol aj hnacím motorom celého snaženia.

výkonnosť mužstva sú prísľubom do
budúcna. Absolutórium za výkony
si zaslúžia obaja brankári, Čieško aj
Laurinec sú veľkou oporou. V obrane dominuje Peťo Malcho, ktorému
dobre sekunduje Juraj Matejík. Škoda len, že ho trápia kolená, ktoré limitujú jeho výkony. Veľkým prínosom bol návrat Straku Juraja, ktorý
sa vrátil do mužstva po niekoľkých
rokoch. Stále dokazuje, že je preň
nenahraditeľný. Z Matúša Malchu
rastie vynikajúci hráč a v útoku potvrdzuje svoje kvality Jano Kratochvíl, ktorý sa stal s 10.gólmi aj najlepším strelcom mužstva.
Ak ale chceme v budúcnosti zabojovať o vyššie priečky v tabuľke,

mužstvo potrebuje vystužiť každú
formáciu. Vieme, že hlavne v útočnej fáze máme veľké rezervy, chýba nám typický zakončovateľ. Veľa
si sľubujeme tiež od návratu Chorváta Rada a Fúru Mikiho z Ľubochne. Taktiež dúfame, že sa zo zranení
vystrábia Gašper Marián a tiež Mišo Jankov.
Pred novou sezónou môžeme byť
optimisti, mužstvo je vývoja schopné a nízky vekový priemer je jeho
veľkou devízou. Najlepším dôkazom, že sa veci pohli dobrým smerom je aj zvýšený divácky záujem pri
domácich stretnutiach.

text: Pavol Škuta

text: Pavol Škuta

Konečná tabuľka III.A triedy :
1.

Ľubochňa

18 17 0 1

103 : 15

51

2.

Lúčky

18 17 0 1

69 : 13

51

3.

Kalameny

18 11 0 7

40 : 39

33

4.

Hrboltová

18 8 2 8

53 : 58

26

5.

Stankovany

18 7 3 8

42 : 46

24

6.

Val.Dubová

18 7 1 10

42 : 58

22

7.

Gôtovany

18 5 2 11

27 : 53

17

8.

L.Vlachy

18 4 3 11

29 : 52

15

9.

L.Osada

18 4 2 12

28 : 52

14

10.

Ivachnová

18 3 1 14

23 : 70

10
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Nový kostol je historizujúca neogotická stavba. Pôdorys má tvar
kríža. K lodi sú pristavené kaplnky.
Veža je trojposchodová polygonálna s ihlicovým zastrešením.
Krížovú cestu do nového kostola vyrobil rezbár Ferdinand Stuflesser zo St. Ilrich-Groden v Tirolsku.
Hlavný oltár – ako aj kostol a farnosť – je zasvätený Božskému srdcu. Po bokoch sú sochy Sv. Alojza
a Sv. Imricha. Bočné oltáre: Sv. Rodina a Kráľovná sv. Ruženca.
Na duchovné povznesenie farnosti správca fary Martin Pazúrik už v roku 1896 založil Spolok
čitateľov dobrých kníh a v roku
1900 Spolok Sv. Antona na podporu chudobných. Po skončení stavby
sa vykonanej práci dlho netešil, lebo v roku 1907 v čase černovských
udalostí bol preložený do Liskovej,
kde pôsobil až do smrti.
Krátko po príchode Jozefa Rusnáka, správcu farnosti, sa započalo
s generálnou opravou kostola, najprv vnútro a potom strecha a vonkajšia fasáda. Opravu strechy, vonkajšej omietky a odvodnenie stavby
zavŕšila parková úprava dvora.
Osvetlený chodník a nové oplotenie zmenili pôvodnú lúku na kultivovaný areál s množstvom kvetov a zelene. Tu našla svoje miesto aj historická socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola odstránená
z dolného konca dediny pri úprave trate.
Vydláždená cesta ku kostolu, travertínové schody a reliéf Božského
Srdca od Miloša Blažeka, vytvárajú
reprezentačný vstup do chrámu. Na
veži a kostole boli umiestnené nové
nerezové kríže.

Interér kostola - po oprave omietky - zosvetlila nová jednoduchá výmaľba, ktorú na návrh M. Blažeka previedli domáci majstri. Svojský charakter a tieňový efekt mu dávajú farebné okná navrhnuté C. Záborským v prevedení firmy Vačkář
z Brna.
V novom kostole v tomto storočí správcom farnosti okrem iných
boli aj:
- 1913-1937 Anton Hromada
Redaktor Kráľovnej sv. Ruženca.
V rokoch 11920-1939 zaobstaral
na vežu nové zvony ako náhradu za
zvony, ktoré padli za obeť I. svetovej
vojny. Zomrel v Prahe a je pochovaný na miestnom cintoríne.
- 1937-1967 Pavol Adamec
Pochovaný na miestnom cintoríne. Za jeho čias postavený kultúrny dom a dokončená budova novej
školy, ktorej stavbu vo veľkej miere financoval Vdp. Anton Hromada.
- 1967-1971 Pavol Majzel
Postavená stavba fary a pomocná
sakristia. Pri stavbe fary veľké úsilie
vynaložil Ing. Jozef Tavel.
- 1971-1987 Jozef Rusnák
Rodák z Bijacoviec, ordinár
29.7.1947.
Počas jeho pôsobenia sa zrealizovala
generálna oprava kostola.
- 1991-2010 Štefan Duraj.
V tomto období bola opravená veža
kostola a vonkajšie omietky.

» Ľudia si vypočuli kvalitne zahrané a zaspievané hity

- V súčasnosti pôsobí v našej farnosti Miloš Labaš.

text: Mária Straková, SZ
foto: Ján Buliak, LK, Pavol Škuta

» Šikovní kuchári navarili až 300 litrov výborného gulášu

S

Futbalový víkend

Najkrajšie predzáhradky
Čas skrášlenia priedomí krásnymi kvetmi, či pestovaným trávnikom alebo rôznorodými drevinami v našej obci je tu.
A tak nemeškala komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, vyšla do ulíc
aby prehodnotila vzhľad a nádheru
kvetín. Scenéria farieb lahodila nejednému oku členov komisie, ktorá to mala v rámci vyhodnotenia tej
najkrajšej veľmi ťažké. Po dlhšom

» Nesmela chýbať ani FS Podšíp

dohadovaní päťčlennej komisie napokon vyšiel výsledný verdikt tých
troch najlepších: rodina Tomáňová
a Kontošová zo Stankovian a rodina Krištofová z Rojkova.
Komisia im srdečne blahoželá a
už teraz netrpezlivo očakáva kvetinovú pastvu pre oči na budúci rok.

text: Vendelín Čieško

» Plody práce zanietených záhradkárov. Naľavo dvor rodiny Tomáňovej, vpravo Krištofovej

Stankovany zažili futbalové dvojdnie. Na miestnom ihrisku odohrali
dva turnaje A mužstvá a žiaci.
Sobota, 16. júna, patrila futbalistom,
mužom. Sily si zmerali štyri družstvá, OŠK Švošov, TJ Poľana Hubová, TJ Havran Ľubochňa a domáci
TJ Sokol Stankovany. Okrem napínavého futbalu mohli diváci zažiť uj
ukážky historického šermu, tombo-

lu a bodu na záver v podobe diskozábavy v prírode. Zvíťazilo družstvo
Ľubochne, naši skončili štvrtí.
V nedeľu, 17. júna, nastúpili na náš
trávnik mladší žiaci, budúce talenty.
O titul víťaza súperili družstvá OŠK
Istebné, FK Tvrdošín, TJ Havran
Ľubochňa, FK Turany, FK Vrútky a
FK Stankovany. Prvenstvo si vybojovali chlapci z Tvrdošína. Naši futbalisti obsadili piate miesto.

text: SZ

» Futbalisti FK Sokol Stankovany bojovali o loptu s odhodlaním

