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Váh ohrozoval Stankovany
Slovensko postihli rozsiahle záplavy. V niektorých oblastiach zaznamenali dokonca storočnú vodu.
Pretrvávajúce zrážky zapríčinili
zvýšenie hladín riek, pôda bola premočená a nedokázala absorbovať
ďalšie dažde. Vodná nádrž Liptovská Mara, ktorá ovplyvňuje prietok
rieky Váh aj v katastri obci Stankovany, bola naplnená na maximum.

Váh zaplavil niektoré obce na Dolnom Liptove vrátane Stankovian.
Skoré pondelkové ráno 17. mája
sa rieka vyliala z brehu v miestach
na Dolnom konci a pri futbalovom
ihrisku. Spodná voda vyrazila aj do
niektorých pivníc v domoch pri
Váhu. V priebehu niekoľkých minút zaliala voda futbalové ihrisko,
prístupovú cestu k domom na Dol-

» Voda siahala v niektorých miestach na ihrisku až po kolená

nom konci a blízke polia. Povinnou
výbavou na to, aby sa ľudia dostali do svojich domovov, boli gumené
čižmy alebo čln. Dobrovoľný hasičský zbor bol v pohotovosti a pomáhal vyčerpávať vodu z pivníc.
Hladina rieky v Hubovej stúpla
v priebehu šiestich hodín zo 128 cm
na 191 cm a bol vyhlásený druhý
stupeň povodňovej aktivity. Úroveň
Váhu v Stankovanoch ovplyvňuje aj
vodný tok Oravy, ktorý v Dierovej
dosiahol až 317 cm. V ružomberskom okrese mali problémy s veľkou

www.stankovany.sk/zvesti

vodou aj obce Lúčky, Lisková a Liptovská Teplá. Váh sa zo svojho koryta vylial v obci aj o týždeň neskôr,
4. júna, ale situácia už nebola taká
dramatická.
I keď voda spôsobila obyvateľom
obce problémy a nepokojné noci,
nedošlo k vážnym stratám na majetkoch. Najmä v porovnaní s prírodnou katastrofou, ktorá zasiahla východné a južné Slovensko sa Stankovanom záplavy vyhli.

pokračovanie na str.5

» Vstup do niektorých domov bol možný len na člne alebo v gumenných čižmách

Každá žena v dedine
mala „májku“

P

Pestro odetá „májka“ sa vztýčila pri
kostolnej veži v sobotu 22. mája.
Stankovany sa zabávavali, spievali a tancovali pod 22 metrov vysokým symbolom lásky. Už po štvrtýkrát vlastnoručne pripravili Alojz
Gašper, Daniel Gašper, Ján Gašper
a Milan Straka symbolický máj pre
všetky ženy a dievčatá v Stankovanoch. S pomocou ďalších ochotných
chlapov ho priniesli na pleciach až
pred kostol, kde ho miestne dievčatá
ozdobili farebnými stužkami. S úde-

rom šiestej hodiny sa už vyparádený
vrchovec zdvíhal k oblohe.
Podujatie tradične prilákalo množstvo ľudí, ktorí aspoň na chvíľu zanechali starosti všedných dní a spoločne sa zabavili. Folklórna skupina
Podšíp sa postarala o program, vystúpili s ľudovými piesňami, tancami. Predstavili sa aj najmenšie deti,
či znovu fungujúca hudobná skupina Stankovianka.

text: lk
foto: lk

» Dievčatá v krojoch ozdobujú vrcholec „májky“
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Slovo
starostu
Ing. Ján Tatár
Nepriaznivá situácia vo svete, hospodárska a finančná kríza, následky
ktorej sa prejavujú v mnohých oblastiach, zasahujú aj do nášho života. Možnosť rozvoja infraštruktúry
obce, rozširovanie cestovného ruchu,
kultúrneho, športového vyžitia, zlepšovanie občianskych služieb, je podobne, ako veľa iných aktivít závislých na finančných možnostiach.
Žiaľ, ich úbytok v obci sa prejavuje
práve v tomto období najvypuklejšie.
Mňa osobne však teší, že aj bez výraznej finančnej podpory sa v našej
obci aktivizuje najmä mládež. Svedčí o tom založenie folklórnej skupiny „Podšíp“, ktorá za krátke obdobie
pôsobenia spestrila každé podujatie,
ktorého sa zúčastnila. Bez členov tejto skupiny mladých ľudí sa nezaobišiel fašiangový sprievod, vynášanie
Moreny, oslava Dňa matiek, stavanie mája, či krátke folklórne pásmo
pri príležitosti 20. výročia založenia
MO – SNS, ktorú prišli podporiť
poslanci NR SR a ŽSK. Vystúpenie
mladých neostalo bez povšimnutia popredných ústavných činiteľov
a predsedu SNS. Verme len, že entuziazmus členov skupiny vydrží ešte
dlho. Zakladateľmi skupiny Podšíp je
dvojica mladých dievčeniec Barbory Huntatovej a Miroslavy Ivanovej.
Aj dorastajúca mládež má svoje
zámery, ako nakladať s voľným časom. Zatiaľ sa pripravuje potrebná
agenda na registráciu mládežníckeho klubu. Ich prvými akciami sú volejbalový turnaj a dodržiavanie tradície – pálenie svätojánskych ohňov.
Dúfame, že akcií poriadaných mladými občanmi našej obce bude pribúdať podobne, ako sa bude rozširovať
aj členská základňa novo vznikajúceho Klubu mládeže. Jednateľkou Klubu mládeže je Ivana Kenderová.
Potešiteľné sú aj aktivity strednej
a staršej generácie. Obnova dvoch
hudobných skupín s klasickými hudobnými nástrojmi je milým a prí-

jemným prekvapením, a zároveň
podnecujúcim stimulom pre mnohých našich občanov. Obidve kapely majú skúsených vedúcich, ktorí sa
muzike venujú dlhé roky. Hudobnú
skupinu pod názvom „Senior klub –
Stankovany“ vedie Vladimír Krúpa
a reprezentantom hudobnej skupiny „Stankovianka“ je Zdeno Buliak.
Všetkým mladým, či seniorom držíme palce a prajeme im, nech sa ich
predsavzatia a nádeje splnia.
Je priam úctyhodné, že občania
našej obce, bez rozdielu veku, aj napriek neutešenej ekonomickej situácii, aj napriek vlastným problémom,
si vedia nájsť zmysluplné pôsobenie
pre potešenie seba aj iných. Znova sa
však potvrdzuje, že človek pozitívne
zmýšľajúci sa ľahšie vyrovnáva s nepriaznivými nástrahami života.
O tom, že život je neustála zmena
a prispôsobovanie sa, nás presviedča aj veľa príkladov zo súčasnosti.
v rokoch pôsobenia v oblasti
Po 20.
duchovného života v našej obci, dochádza k ďalšej závážnej udalosti
s dosahom na mnohých z nás. Odchod kňaza Štefana Duraja a príchod kaplána z Tvrdošína Miloša
Labaša. Poďakujme preto odchádzajúcemu kňazovi za jeho dlhoročné pôsobenie, poprajme mu ešte veľa slnečných dní v jeho živote.
Privítajme kňaza, ktorý prichádza
a poprajme mu, aby sa cítil medzi
nami dobre a aby sa naplnili jeho
predstavy o pôsobení vo farnosti.
V krátkom príhovore a tak veľa
zmien, ktoré sa občanov Stankovian
dotýkajú a priamo či nepriamo nás
ovplyvňujú. Možno sa právom opýtam, koľko takýchto zmien očakávaných či neočakávaných človek zažije?
S čím sa dokáže zmieriť a s čím nie?
Zamyslime sa preto nad pojmom život a skúsme si dať aj odpoveď. Stojí za to prehodnotiť aj náš doterajší
prístup, zmeniť svoj postoj k mnohým ľuďom, k veciam, k prežívajúcim udalostiam, a hlavne k tomu, čo
ešte len príde. Určite by to pomohlo.
Zapojme sa do života pre zlepšenie
celkovej situácie, pre zlepšenie vzájomných vzťahov a spolunažívania
v obci. Za zamyslenie to stojí. A ak
to dokážeme uskutočňovať v reálnom živote, výsledky našich skutkov
budú tešiť iných a naplnia aj nás samotných.

»
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Obecné zastupiteľstvo
Vyberáme z výpisu Uznesenia
č. 3/2010 z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Stankovanoch konaného dňa
21. mája 2010:
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia v ŠJ pri ZŠ s MŠ Stankovany.
OZ dopĺňa informáciu hlavnej kontrolórky V. Balejovej v tom smere, že ŠJ je v originálnej kompetencii zriaďovateľa - obce Stankovany,
čo znamená, že z obecného rozpočtu je financovaná prevádzka, údržba
aj mzdy zamestnancov ŠJ. Znamená to teda, že ŠJ pri ZŠ s MŠ Stankovany nehospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ale s prostriedkami obce.
OZ berie na vedomie správu o činnosti DR pri OL Stankovany s.r.o.
prednesenú predsedom dozornej rady Milanom Strakom. K prednesenej správe nemá pripomienky.
OZ berie na vedomie žiadosť Márie Janíkovej, Anny Hujovej a Márie
Lackovej o odkúpenie obecného pozemku. OZ aj v súčasnosti zaujíma
rovnaké stanovisko, aké bolo prijaté
Uznesením č. 3/2008 zo 14.3.2008.
OZ rozhodne o prípadnom predaji
parciel až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov - ukončenie ROEP-u a ak dôjde ku zmene zámeru zo strany obce bude postupovať
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
OZ berie na vedomie obsah sťažnosti Anny Hujovej na suseda Vla-

Prvá Diamantová plaketa
v obci. Za 60 odberov ju
získala Anna Huntatová.
Viac na strane 7

dimíra Božeka. OZ nemôže súhlasiť s výstavbou budov, altánku, garáže a pod., a nemôže požadované
parcely dať ani do prenájmu, pokiaľ
vlastníctvo pozemkov nebude zapísané na liste vlastníctva obce.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti adresovanej obci o finančnú výpomoc. OZ vzhľadom na zlú finančnú situáciu v samospráve, súhlasí so
symbolickou finančnou čiastkou vo
výške 50.- € pre rodiča na doprovod
dcéry, účastníčky MS v šachu pre telesne postihnutých.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti
od Vendelína Chovanca na spevnenie cesty. OZ doporučuje stavebnej
komisii vykonať obhliadku a navrhnúť riešenie s jednoduchou cenovou
kalkuláciou. Na základe predložených podkladových materiálov rozhodne OZ o ďalšom postupe.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti adresovanej obci od občanov
z Rojkova – Kopania. OZ poveruje stavebnú komisiu, aby uskutočnila obhliadku cesty na Kopanie, vypracovala jednoduchý rozbor s návrhom riešenia opravy cesty. OZ potom určí ďalší postup úpravy cesty
v tejto lokalite.
OZ berie na vedomie informáciu
starostu obce z rokovania ohľadom
výstavby diaľnice. OZ súhlasí s opatreniami starostov obcí Stankoviana
Švošova a doporučuje komisionálne
stretnutie zástupcov NDS, Doprastavu, Váhostavu a zástupcov zainteresovaných obcí.
OZ berie na vedomie informáciu
starostu obce ohľadom potreby prekládky NN vedenia pre výstavbu
Kultúrneho a agroturistického centra regiónu Stankovany. OZ z troch
predložených ponúk vybralo cenovo najvýhodnejšie riešenie od firmy SPRE – M Trstená, vo výške
7.750.- € bez DPH. OZ doporučuje
starostovi obce uzatvoriť zmluvu
s uvedenou spoločnosťou na vykonanie prekládky NN vedenia pre
uvádzanú stavbu.
OZ berie na vedomie oznámenie
SČK Územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš o udelení Diamantovej plakety prof. MUDr. J. Janského Anne Huntatovej, dlhoročnej darkyni krvi - 60 násobná OZ
doporučuje tento humánny čin, za
ktorý naša občianka Anna Huntatová obdržala plaketu, proklamovať
v ON - Stankovské zvesti.

OZ berie na vedomie správu podanú
starostom obce o opätovnej celodennej kultúrno -spoločenskej akcii pre
deti a dospelých, s vyvrcholením súťaže vo varení kotlíkového gulášu.
OZ doporučuje uskutočnenie tohto
spoločensko-kultúrno-športového
podujatia a súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov pre tento účel.
OZ berie na vedomie informáciu
starostu obce o usporiadaní futbalového turnaja pre dospelých a športovo zábavných hier pre deti, ktorých
usporiadateľom je MO SNS. OZ
súhlasí s vyčlenením finančnej čiastky pre vykrytie nákladov na podporu
aktivít pre MDD v zmysle Smernice č. 1/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami.

DISKUSIA
Peter Brna navrhol odvod dažďovej vody zo stavby kultúrneho domu.
Joachim Fúra predniesol požiadavku riaditeľky školy na výmenu
podlahy v materskej škole. Starosta obce navrhol obhliadku súčasného stavu podlahy. Podľa okolností
je potrebné najskôr urobiť betónový
podklad a izolácie, a až potom možno položiť plávajúcu podlahu, alebo
parkety.
Milan Straka, predseda DR OL
s.r.o. navrhol jednotný pracovný úbor
pre mužov, ktorí pochovávajú, a aby
tento jednotný úbor mali oblečený
pri spúšťaní rakvy do zeme. Starosta obce uvedenú myšlienku podporil,
no uviedol, že z dôvodu častej výmeny týchto mužov, je zakúpenie rovnošaty značným problémom.
Poslankyňa Jana Vojtečeková sa
opýtala, kde by mohli občania odovzdávať elektronický odpad. Starosta obce odpovedal, že v dohľadnej dobe sa zorganizuje zber elektronického odpadu a o odvoze budú
občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu. Pozn. redakcie: zber elektošrotu sa uskutočnil medzi 28.júnom a 2.júlom 2010.
Ľudia si nepotrebný odpad vyložia
pred brány.
Peter Bartoš navrhol, aby sa tradičná súťaž vo varení gulášu v roku
2010 konala koncom mesiaca júl. Za
týmto účelom je potrebné, aby sa čo
najskôr zišiel prípravný organizačný výbor.
HLASOVANIE:
Prítomných: 8 poslancov
Za uznesenie: 8 poslancov (P. Brna,
P. Bartoš, J. Buliak, J. Fúra , M. Matejík, P. Lacko, V. Urban, J. Vojtečeková)

zostavila: lk

OZNAMY
Stankovský

GULÁŠ
Pozývame všetkých kuchárov,
gurmánov a priaznivcov
dobrého kotlíkového gulášu
na súťaž v jeho varení.
Podujatie sa uskutoční
v letných mesiacoch

Tešíme sa ns vašu účasť!

Komisia
pre rozvoj kultúry,
školstvo a šport
vyhlasuje

SÚŤAŽ
o najkrajšiu
kvetinovú záhradu
v obci

Všetkým deťom, žiakom
a študentom želáme

slnečné prázdniny, veľa
oddychu a množstvo
príjemných zážitkov!
redakcia Stankovských zvestí

Zvesti
Športový deň podporili
svojou účasťou
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22. mája 2010 miestna organizácia
SNS Stankovany - Rojkov usporiadala v našej obci futbalový turnaj
pri príležitosti 20. výročia založenia miestnej organizácie.
Obec v tom čase trápila zvýšená
hladina rieky Váh, obyvatelia mali
zatopené pivnice, ihrisko bolo krátko
pred turnajom z 90% plochy zaliate
vodou. Nakoniec sa počasie umúdrilo a turnaj sa uskutočnil, a to za určitých provizórnych opatrení kvôli
rozmočenému terénu. Na tejto akcii
sa zúčastnili mnohé známe osobnosti z politického života. Bolo to
akýmsi zadosťučinením za 20-ročnú aktívnu prácu miestnej organizácie SNS v obci.
Doteraz Stankovany nenavštívil
ani jeden vrcholový politik, ktorý
by podporil akciu usporiadanú iný-

šli na Dolný Liptov v takom hojnom
počte.
Na turnaji sa zišli tieto mužstvá:
SNS Žilina, SNS Tvrdošín, SNS
Ružomberok, SNS Stankovany. Počas celého dňa sa o hudobnú produkciu staral dížej Dark. Vystúpila aj
hip - hopová skupina SCIZI z Liptovského Mikuláša, krásny program
si pripravili aj členovia domáceho
folklórneho súboru Podšíp. Stankovskí chlapci postavili pri ihrisku
krásnu májku. Ján Slota prislúbil obci finančnú výpomoc na stavbu kultúrneho domu, o čom bližšie v inom
článku bude informovať starosta
obce Ján Tatár. Okrem futbalového
turnaja sa uskutočnili aj rôzne súťaže pre dospelých, ale aj pre deti, napríklad v recitovaní básničiek. Víťazi boli odmenení cenami od spon-

» Podujatie podporili vrcholní politici aj regionálni poslanci

mi organizáciami, ale čelní predstavitelia SNS každoročne prídu podporiť akcie usporadúvané miestnou organizáciou. Tak tomu bolo aj
tento rok, keď sme v Stankovanoch
privítali predsedu SNS a poslanca
NR SR Jána Slotu, ďalších poslancov NR SR Ivana Šašku, Petra Dúbravaya, Dušana Švantnera, poslancov Žilinského samosprávneho kraja Milana Friča a Dušana Lauku,
exministra výstavby a regionálneho
rozvoja Mariana Janušeka. Starosta obce Ján Tatár všetkých privítal
a poďakoval im, že si našli čas a pri-

zorov SNS. Na prvom mieste sa vo
futbalovom turnaji umiestnilo družstvo z Tvrdošína, druhé miesto obsadilo družstvo zo Stankovian a tretie miesto obsadili Ružomberčania.
Zábava pokračovala aj večer, porota
dokonca vybrala tri najlepšie tanečné páry, ktoré dostali finančnú odmenu. Na záver by sme chceli poďakovať občanom za účasť a podporu tohto podujatia a členom a sympatizantom SNS za dobre zvládnutý priebeh akcie.

text: Bohuslav Belko
foto: Ján Buliak

» Na miestnom trávniku si zmerali sily štyri futbalové družstvá

Vysoká účasť na parlamentných
voľbách v Stankovanoch
Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa 12. júna 2010
zúčastnilo 69,6% zapísaných voličov
(celoslovenská účasť: 58,83%, účasť
v ružomberskom okrese: 60,49%).
V Stankovanoch mohlo voliť 998
občanov a svoj hlas odovzdalo 682.

Na kandidátske listiny sa dostali dvaja nominanti zo Stankovian,
JUDr. Vladimír Urban (SNS) a Peter Lacko (KSS).

text: lk
foto: internet

SMER - sociálna demokracia
249
Slovenská národná strana - JUDr. Vladimír Urban 68
131
Kresťanskodemokratické hnutie
95
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Sloboda a Solidarita
56
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
27
Komunistická strana Slovenska - Peter Lacko 10 hlasov 18
Strana demokratickej ľavice 16
MOST - HÍD
7
Ľudová strana Naše Slovensko
6
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 4
Združenie robotníkov Slovenska
4
Únia - Strana pre Slovensko 2
Paliho Kapurková, veselá politická strana
2
Strana rómskej koalície - SRK
0
Strana maďarskej kalície - Magyar Koalíció Pártja
0
NOVÁ DEMOKRACIA
0
AZEN - Aliancia za Európu národov 0

65

9. ročník detskej misijnej
púte v Levoči

A

Aj tento rok sme sa opäť zapojili do ďalšieho ročníka detskej púte
v Levoči. Spolu s Rajeckou Lesnou
sa zúčastnilo 9. ročníka detskej púte približne 5200 detí, čo je zaručene úctyhodný počet. Témou tohto
ročníka bolo „Chlieb, ktorý je nenahraditeľný pokrm pre človeka“.
Krkolomnou cestou na Mariánsku horu sme sa zapájali do hravých
aktivít, ktoré súviseli s témou „Rok
kňazov“. Po ceste nás sprevádzali maskoti, ktorí znázorňovali znaky eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) - srdce, slnko, ryba,
motýľ. Aby sme sa pri kráčaní nenudili, naučili sme sa novú hymnu tejto púte s názvom Svetlo. A aby nám
pohybu nebolo málo, animátori sa
postarali o zábavný program plný
eRko tancov a ukazovačiek. Po dobrom obede „Dones si a zjedz“ sme
sa uchýlili do baziliky na slávenie sv.

omše. Ako obetné dary sme priniesli
nepoužité poštové známky. Sv. omšu
celebroval Mons. Štefan Sečka. Svojou kázňou vyjadril vďaku v prvom
rade rodičom a animátorom za to, že
priviedli deti na túto púť. Ďalej jeho
ďakovné slová smerovali k duchovným otcom vo farnostiach za snahu o duchovný rast detí. Keďže misijná púť bola poďakovaním aj za
Dobrú novinu, otec biskup nezabudol spomenúť ani deti v Afrike, ktoré sú nám zaiste za všetky finančné
príspevky nesmierne vďačné.
Naplnení povzbudzujúcimi slovami a duchovným pokrmom sme
spokojne odišli domov. S krásnymi spomienkami a zážitkami sa už
teraz tešíme na okrúhly 10. ročník
detskej misijnej púte detí.

text: Anna Dubovcová
Radka Lasáková
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» 1958: voda zaplavila domy na ulici pri Váhu. Fotografia zachytáva situáciu
naľavo od dnešného obecného úradu

Váh ohrozoval Stankovany
pokračovanie z titulnej strany
V dôsledku vypúšťania veľkého objemu vody z Liptovskej Mary sa dvíha vodná hladina Váhu v obciach
dolného Liptova, pričom Stankovany majú najnižšie brehy a v tejto
časti sa môže vyliať. Zvýšený odtok
priehrady sa prejavuje v našej obci,
tým, že sa rieka vybrežuje z koryta.

H

Vodohospodári zo Správy povodia
horného Váhu o situácii vedia a pripravujú potrebnú projektovú dokumentáciu na zvýšenie brehov v úseku
od Ľubochne po Stankovany. Zámer
by mal byť financovaný zo zdrojov
Európskej únie, no podstatný bude
postoj novej vlády ku protipovodňo-

» Váh sa vylial do ulíc Stankovian, zaplavil hlavnú cestu a polia až v Rojkove

vej ochrane. Riešenie situácie s nízkymi brehmi rieky Váh v obci je ale
pre budúcnosť nevyhnutné. Intenziza vypúšťania priehrady je tak závislé na úrovni vodnej hladiny v Stankovanoch.
Mnohým z obyvateľov sa pred
očami opakoval výjav z rokov 1958
a 1961, kedy sa hladina Váhu zdvihla o rekordných 4,5 metra. Zaplavené boli cesty, polia, ale i hlavná cesta cez Rojkov. Ľudia v posledných

minútach utekali zo zatopených domov zachraňujúc si vlastné životy
a hospodárske zvieratá. Voda sa vtedy opierala o rodinné domy na ulici
pri Váhu do výšky niekoľko desiatok
centrimetrov. Tohtoročné záplavy
však našťastie neboli ani zďaleka také rozsiahle.

text: lk
foto: P. T.
archívne zábery

Hudobná skupina Stankovianka
vznikla pred pätnástimi rokmi skutočne neobvyklým spôsobom.
V mesiaci jún sa oslavujú meniny Anny takmer v každej druhej
domácnosti. Práve pri príležitosti
osláv rozšíreného ženského mena,
na Dolnom konci navrhli Peter Brna a Stanislav Urban spoločné slávenie s najbližšími susedmi. Stanislav Urban priniesol pred svoj dom
harmoniku heligónku a už bola nálada. Anton Tomáň, tiež bývalý muzikant, zobral zo svojho pôjdu saxafón a hneď bolo rezkejšie. O rok neskôr sa zorganizoval Annabál, kde
bol pozvaný aj Vladimír Krúpa, harmonikár a bubeník. Priniesol bicie

a pri Váhu sa začalo hrať. Takto
možno opísať prvé fungovanie skupiny Stankovianka.
Neskôr sa pridali s basgitarou Emanuel Dubovec a druhým saxafónom
Zdeno Buliak. Po vytrvalom trénovaní získala kapela angažmány nielen pri rôznych príležitostiach v našej obci, ale i v Krpeľanoch, Nolčove, Vrútkach, Ratkove, Ľubochni, Hubovej, či Ludrovej. Jej členovia sa v priebehu rokov vymieňali, či
už z dôvodu vysokého veku alebo
choroby. Bohuš Straka prebral hru
na harmoniku a tejto úlohy sa zhostil až donedávna.
Stankovianka dnes opäť hrá, i keď
v trocha inom zložení. Za bicími ná-

Spoločenská kronika

Stankovianka opäť hrá
strojmi sedí Jaroslav Straka, na harmonike hrá Jozef Pečko a pomôcť
prišiel aj tretí saxafonista z Ludorvej Ján Mokoš.
Kapela nacvičuje najmä pred vystúpeniami. Jej cieľom je šíriť v obci
dobrú náladu a veselosť, či oboznámiť mládež s piesňami svojich rodičov a starých rodičov. Sú to krásne,
zo života poskladané piesne, ktoré
napovedia mnoho o bývalom živote. Stankovianku dnes tvoria prevažne dôchodcovia, ktorí chcú najmä
v Stankovanoch hrať do tanca a pre
radosť všetkých.

text: Anton Tomáň, st.
foto: lk

Vítame medzi nami
Natália Černáková » máj
Damian Kajda » jún

Opustili nás
Antonia Šalamúnová 85
Viktor Brtko 46
František Palovič 75

Manželstvo uzavreli
» Marián Zrník
a Jana Oravcová » apríl
» Patrik Belko
a Veronika Jankyová » apríl
» Zuzana Považská
a Martin Hegedüs » jún
» Zľava: Jaroslav Straka, Anton Tomáň, Ján Mokoš, Zdeno Buliak, Jozef Pečko

pripravila Eva Straková
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S humorom
a zamyslením

Stankovská mládež
založila klub

S

s Antonom Chorvátom

Fero opravoval strechu na svojom
rodinnom dome, pošmykol sa, a keď
padal popred kuchynské okno, volal
na manželku: „Drahá, nechystaj pre
mňa obed, budem obedovať v nemocnici!“
Na nemocničnú izbu priviezli pacienta v narkóze po amputácii
nohy. Keď sa prebral, začal sa strašne smiať a kričal: „Ale som ho dobehol!“ Spolupacienti sa prekvapene
pýtali, že koho to vlastne dobehol.
Ten odpovedal: „Keď sa ma lekár
spýtal, ktorá noha ma to bolí, ukázal
som mu zdravú, tak mi ju odrezal.“
„Otec, v nedeľu idem na Figarovu
svadbu.“
„Na žiadnu svadbu nejdeš! Figarovi pošleš telegram a v sobotu ideme
murovať!“
„Ak nechceš mať v živote problémy,“ poučoval otec syna, „buď opatrný a poctivý.“
„Čo to znamená, byť poctivý?“ Pýta sa syn.
„Splniť všetko, čo sľúbiš.“ Hovorí
otec.
„A opatrný?“
„Nikdy nič nesľubovať.“

Príde pani do pohrebnej služby
a hovorí: „Chcela by som manželovi predplatiť nejaký luxusný pohreb,
ale diskrétne. Má to byť prekvapenie
k jeho narodeninám.“
Muž volá na policajnú stanicu: „Prosím vás, neutiekol nejaký blázon
z psychiatrie?“ „Nie, prečo sa pýtate?“ „Niekto mi totiž v noci uniesol
ženu!“
Manželská hádka vrcholí... „Tak načo si si ma zobral?“ Kričí ona. „Aj tebe je to čudné?“
Celosvetová hospodárska kríza. Slovensko 2010. Mäsiarstvo.
„Prosím si 30 dkg salámy pre psa.“
„Aj Vám ju zabalím?“ Pýta sa predavačka. „Nie, netreba, zjem ju tu.“
Moja žena mi naznačovala, čo chce
na nadchádzajúce výročie. Povedala:
„Chcem niečo, čo prejde od 0 na 150
za 3 sekundy.“
Tak som jej kúpil osobnú váhu.

Zvyk pálenia Jánskych ohňov má
v Stankovanoch dlhé trvanie. Mladí na oboch brehoch Váhu zapálili
vysoké vatry a zabávali sa vo svetle
plameňov. Je to jedna z mála príležitostí, aby sa dedina, najmä mládež zišla na spoločnej akcii.
Rojkovská mládež sa stretla v piatok 25. 6. na stráni pri lyžiarskom
vleku. V Stankovanoch horel oheň
na vŕšku na Repiskách o deň neskôr,
v sobotu 26. 6. a na obidvoch stranách tleli vatry za veselého spevu do
skorých ranných hodín.

Meno Ján je najrozšírenejšie mužské meno na Slovensku, i keď je na
ústupe. Má hebrejský aj nemecký
pôvod a v preklade znamená „Boh je
milostivý.“ Tento dátum sa považuje aj za deň narodenia Jána Krstiteľa.
Svätojánska noc sa spája s mnohými pranostikami, či magickými
úkonmi. Bylinky pozbierané pod
rúškom tmy mali mať silnejší liečivý
účinok, a ten ktorý preskočil oheň,
mal byť po celý rok zdravý.

text: lk
foto: lk

Burza šatstva sa stretla
s nepochopením

N

Na základe výzvy v obecných novinách, miestnom rozhlase a informačných plagátoch sa v obci uskutočnila burza obnoseného šatstva.
Podmienkou pre odovzdanie bol
zachovalý stav odevov, či obuvi pre

deti aj dospelých. Oblečenie sa zbieralo v priestoroch dolnej zasadačky
na obecnom úrade v priebehu troch
dní. Štvrtý deň bol vyhlásený predaj za dobrovoľný poplatok a výťažok putoval folklórnej skupine Pod-

text: lk
šíp na nákup krojov. Burza bola určená tým, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu zabezpečiť šatstvo, tým,
ktorí chcú doplniť šatník svojich detí, alebo ktorí chceli prispieť na užitočnú vec.
Oblečenie darovalo zopár ochotných dobrovoľníkov, ktorým patrí
úprimné poďakovanie, no očakávanie bolo podstatne vyššie. Medzi nami žije množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc, no zo zvláštnych dôvodov ju odmietajú. Podobné burzy
majú v okolitých obciach dlhú tradíciu a patria do bežného života obce.
V Stankovanoch ide o novinku, ku
ktorej sa miestni stavajú azda s nedôverou. Pritom ide o jednu z foriem podania pomocnej ruky, akejsi
vzájomnej pomoci, ktorú zatiaľ veľké percento obyvateľov odignorovalo.
Napriek tomu je potrebné znova
vysloviť slová vďaky tým, ktorí s dobrým úmyslom priniesli nepotrebné
šatstvo. Oblečenie, ktoré sa nepredalo putovalo do azylových centier, kde
sa zíde ľuďom v núdzi.

text: lk
foto: lk

KOMENTÁR

V obchode si muž pri pulte pýta
sviečky na tortu pre svoju manželku.
„A koľko bude tých sviečok?“ Pýta
sa predavačka. „Tak ako vždy, 25.“

Na oboch brehoch
horeli Jánske ohne

Stankovskí mládežníci založili
v obci svoj klub – Klub mládeže
Stankovany.
Činnosť klubu je zameraná na
zmyslupné využívanie voľného času
mládeže v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej a športovej aktivity. Predsedníčkou sa stala Ivana
Kenderová. Spočiatku mal klub 20
členov a v súčasnosti sa stále rozrastá. Do klubu sa môže zapísať každý
mladý vo veku od 10 do 30 rokov.
„Veríme, že klub bude úspešne napredovať a prispeje ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu
voľného času mladých v obci. Začína leto a týmto sa tešíme na nové
nápady a návrhy spoločných aktivít,“
hovorí predsedníčka.
Jednou z prvých akcií, ktoré klub
usporiada je volejbalový turnaj na
miestnom ihrisku. Dúfajme, že kolektívu okolo Ivany Kenderovej sa
podarí aspoň čiastočne zaujať mládež a vyplniť jej voľný čas, ktoré ho
má, zdá sa, nadostač.
„Chceme poďakovať JUDr. Vladimírovi Urbanovi a starostovi obce
Ing. Jánovi Tatárovi za podporu a pochopenie pri vytváraní Klubu mládeže Stankovany,“ dodáva mladá
predsedníčka Ivana.
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Putovanie Svätou zemou
Existuje veľmi veľa dôvodov, prečo ľudí láka Izrael. Ale pre každého má táto krajina niečo zvláštne,
čo sa ťažko definuje, a to nový rozmer, ktorý zmení každú návštevu
na skutočne nezabudnuteľný zážitok. Keď navštívite Izrael prvý raz,
neustále sa Vám vracia pocit, že ho
poznáte odjakživa.
Izrael je krajinou prírodných krás,
historických pamiatok a kolískou
troch náboženstiev. Zasľúbená zem
židov, svätostánok moslimov a pre
nás kresťanov zem Ježiša Krista, zem
evanjelia, Svätá zem. Navštíviť pútnické miesta vo Svätej zemi zostáva po stáročia túžbou všetkých veriacich. Pri osobnej návšteve človek
lepšie pochopí túto požehnanú krajinu a hlbšie porozumie evanjelium.
S týmito informáciami od cestovných kancelárií som aj ja pred
Veľkou nocou nastupovala v Košiciach do lietadla, aby som sa vydala na pútnický zájazd do tejto krajiny a tak sa pridala k tým spoluobčanom Stankovian, ktorí takúto púť
absolvovali už predo mnou. Do Tel
Avivu, najdôležitejšej izraelskej metropoly, sme prileteli s východom
slnka po viac ako trojhodinovom lete, čo bol pre mňa neobyčajný zážitok. Ubytovaní sme boli v Betleheme, ktorý dnes prakticky s Jeruzalemom tvorí jedno mesto, bohužiaľ
rozdelené múrom medzi židovským

a palestínskym územím. Mali sme
možnosť počúvať a precítiť evanjelium so sprievodcom a kňazom
na posvätných miestach v chrámoch a uličkách Nazaretu, Jeruzalema, Betlehema, na brehoch Galilejského jazera v Tabghe, Kafarnaume i na Hore Blahoslavenstiev alebo na vrchole hory Tábor. Vystúpili
sme na Masadu a Herodión. Obdivovali sme prírodné krásy Mŕtveho
mora, korálového Červeného mora, údolia rieky Jordán, Júdskej púšte
a úrodných údolí Galileje. Nezabudnuteľnou bola i návšteva jedného
z najvýznamnejších pôsobísk Mojžiša – hory Sinaj na Sinajskom polostrove v Egypte s pobytom a návštevou kláštora svätej Kataríny.
Sú to všetko miesta, ktoré zasahujú naše vnútro, dali a dávajú smer
nášmu životu.
.

Jaskyňa mlieka

Jedným z najobľúbenejších pútnických cieľov v Betleheme je Jaskyňa
mlieka. Legenda zo 6. storočia hovorí, že keď sa anjel zjavil Jozefovi
a kázal mu ujsť s rodinou do Egypta,
Mária práve dojčila malého Ježiška
a v zmätku jej padlo niekoľko kvapiek mlieka na dlážku, na čo skala
jaskyne obelela a získala liečivú silu.
Kresťanské ženy a neskôr aj moslimky sa sem prichádzali modliť o dostatok mlieka pre svoje deti, ale

Turisti sa zúčastnili už
21. ročníka výstupu na Kopu

U

Už tradične každý rok, v poslednú
májovú nedeľu, sa zapálení turisti
tešia výstupu na Kopu. Pod organizačnou taktovkou lyžiarsko-turis-

tického klubu Stankovany-Rojkov
a Dynamo Krpeľany sa toto podujatie uskutočnilo 30. mája 2010.

» Zľava: Peter Kachút, Michal Kachút, Jozef Kachút, Peter Straka,
Vendelín Čieško a Patrik

» V Jaskyni mlieka má Slovensko vlastnú kaplnku už štvrtý rok

najmä o dar potomka v prípade neplodnosti. Biely vápenec sa mrví na
prach a ženy ho pijú s mliekom, čím
vyjadrujú dôveru v Boží zásah. V súčasnosti je v areáli jaskyne vybudovaná slovenská kaplnka. Naša kraji-

na tak má dôstojné zastúpenie v sakrálnej budove vo Svätej zemi.

Organizátori už po 21-krát spolu
s ostatnými turistami zaknihovali
tento výstup, ktorý je pomenovaný
aj po už nežijúcom predsedovi klubu pánovi Jozefovi Letkovi. Na jeho počesť sa poklonili turisti pri kríži, kde mu zapálili na jeho pamiatku sviečku.
Radosť z pohybu v prekrásnej panenskej prírode a stretnutie s priateľmi rôznych vekových kategórii
malo byť akýmsi ťahákom pre nejedného z našich spoluobčanov. Aj
napriek tomu, že toto podujatie bolo dostatočne spropagované, smutno konštatujeme, že z roka na rok je
účasť nižšia.
Na výstupe sa zúčastnilo viac ako
300 turistov z rôznych kútov v okolí.
Veď spoluorganizátori LTK Stankovany Rojkov a turisti Dynamo Krpeľany mali opäť čo obdivovať, pretože boli účastníci odmeňovaní spomienkovými darčekmi a to najstarší účastník (83 ročný), najmladší,
najvzdialenejší a najpočetnejšia rodina. Ostatní dostali spomienkové
diplomy.

Anna Huntatová
darovala krv
60-krát

text: Vendelín Čieško
foto: Katarína Fúrová

text: Mária Straková
foto: Mária Straková

P

Prvou ženou, nositeľkou Diamantovej Janského plakety v Stankovanoch, sa 12 mája 2010 stala Anna
Huntatová.
Toto významné ocenenie za vysokohumánnu činnosť jej udelil Slovenský Červený kríž, územný spolok LIPTOV. Plaketa je udeľovaná ženám po šesťdesiatom darovaní krvi bez nároku na odmenu. Muži
ju získajú po osemdesiatom odbere.
Krv je ničím nenahraditeľná zložka ľudského organizmu. Rozhodnutie darovať krv môže zachrániť osud
druhého. Jednorazovo je odobratých
400-450 ml krvi. Anna Huntatová
podstúpila odber 60-krát. Darovala
teda 27 litrov životodarnej tekutiny,
ktorá pomohla a možno i zachránila množstvo chorých, či zranených.
Nech je pre všetkých jej šľachetný čin motiváciou ako nezištne pomáhať iným, známym aj neznámym,
ktorí potrebujú pomocnú ruku.

text: lk
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Pomocná ruka

N

Pripravte si dobroty z lesa a vlastnej záhrady
Na výrobu výborných domácich
pochúťok nepotrebujete drahé, či
exotické prísady. Niekedy postačí
vybehnúť do vlastnej záhrady alebo kúsok do lesa. V tomto vydaní
Stankovských zvestí vám ponúkame niekoľko rád, ako ozvláštniť
svoju špajzu bez veľkých nákladov.
Budete potrebovať bežne dostupné ovocie alebo bylinky, ktoré rastú aj v našich zemepisných šírkach.
Všetky uvedené recepty sú vyskúšané a overené

Mätový sirup
Potrebujeme: 20 výhonkov mäty
s dĺžkou asi 15 cm, 10 g kyseliny
citrónovej, 1 balíček (10 gramový)
konzervačného prípravku s kyselinou sorbovou – Pomôcka ku konzervovaniu, 2 litre vody, 2 kg cukru.
Postup: Mätu naložíme do 5 litrového pohára, zalejeme vodou a pridáme kyselinu citrónovú. Fľašu zatvoríme a necháme odstáť 24 hodín.
Scedíme a do tekutiny pridáme 2 kg
cukru (stačí aj 1,5 kg). Premiešame,
kým sa cukor nerozpustí a prelievame do fliaš.

Rebarborovo-banánový
džem
Potrebujeme: 1kg očistenej rebarbory, 2 zrelé banány,1kg kryštálového cukru,2ČL citrodeka,1 želírovací prípravok 1:1
Postup: Rebarboru očistíme, ošúpeme a pokrájame. Zalejeme trochou
vody, pridáme citrodeko a varíme.

Keď je zmes uvarená, scedíme vodu a spolu s banánmi rozmixujeme
na hladkú kašu. Nasypeme želírovací cukor a privedieme do varu. Varíme 2-3 minúty, môžeme dochutiť
citrodekom. Pozbierame penu a plníme do suchých zaváracích pohárov. Na 5 minút musíme pohár obrátiť hore dnom. Ukladáme do políc.

Lipovo – dúškové cukríky
Potrebujeme: Hrsť lipového kvetu,
hrsť materinej dúšky, 100 g medu,
120 g kryštálový cukor, šťavu z jedného citróna
Postup: Z lipy a materinej dúšky
uvaríme veľmi silný nálev (bylinky
sparíme vodou a necháme 10 minút
lúhovať). Dve lyžice nálevu zmiešame s medom, cukrom a citrónovou
šťavou. Varíme na miernom ohni
asi 40 minút (kým kvapka na tanieri nezačne tuhnúť). Z potravinárskej
fólie alebo alobalu nastriháme štvorce a do ich stredu dávame lyžičkou
kopček horúcej hmoty. Vyrobíme
cukríky, ktoré po vychladnutí uložíme do uzavretej nádoby aby nezvlhli.

Bazový med
Potrebujeme: 20-25 dobre premytých kvetov bazy, 3 dobre vyčistené
citróny ,1,5 kg kryštálového cukru
a 1,5 litra vody .
Postup: Kvety s očisteným a na
plátky nakrájaným citrónom varíme
vo vode 15 minút. Uvarené necháme
24 hodín postáť a potom precedíme.
Pridáme cukor a šťavu z dvoch ci-

Prvá
vysokoškoláčka
V sérii príspevkov o našich významných rodákoch vám predstavujeme ženu, ktorá ako prvá získala vysokoškolský titul.
Doc. Ing. Hedviga Hellová, CSc.

Narodila sa 27. novembra 1933 vo
Vrútkach ako prvá z dcér rodičom
Antonovi Hellovi a Anne Hellovej,
rodenej Pečkovej. Neskôr sa presťahovali do rodných Stankovian. Tu
vychodila päť ročníkov základnej

» Aloe vera je rastlina so širokým využitím, mnohí ju pestujú doma v črepníkoch

trónov a na miernom ohni uvaríme do zhustnutia. Varíme odokrytý, približne 4 hodiny. Ak ani potom
nezhustne, pridáme cukor a citrónovú šťavu. Po vychladení prelejeme do
pohárov.
Z dvoch dávok vyjdú tri 7dcl poháre medu. Je výborný do čaju alebo na
chlieb s maslom.

Čučoriedky v mede
Potrebujeme: čučoriedky( čierne ríbezle), med
Postup: Umyté, odstopkované a suché čučoriedky (čierne ríbezle) dáme do malého zaváracieho pohára.
Zvyšok dolejeme medom a poriadne

školy. V štúdiu pokračovala na gymnáziu v Ružomberku. Po tragických
udalostiach v rodine, keď jej zavraždili otca a v roku 1950, keď vyhoreli,
odišli bývať do Ružomberka. Potom
pokračovala v štúdiách v Bratislave, ktoré ukončila ako stavebná inžinierka. Začala pracovať v projektovom ústave v Žiline. Po premiestnení Vysokej školy dopravnej z Prahy
do Žiliny tu začala pracovať ako asistentka na katedre stavebných konštrukcií. Po absolvovaní vysokoškolského pedagogického kurzu začala pracovať ako odborná asistentka
s v vedeckým titulom kandidát vied
(CSc.). Po habilitácii v roku 1976
pracovala až do dôchodku 1998 s titulom docent (Doc.).
Vyučovala na Vysokej vojenskej
škole v Žiline a detašovanom pracovisku v Prahe. Spolupracovala s Výskumným ústavom dopravným. Pí-

uzavrieme. Uskladníme v chladničke, takto vydržia aj celý rok. Podávame najmä v chrípkovom období.

Džús z aloe vera
Potrebujeme: 100 gramov dužiny aloe vera, 300 ml pomarančového džúsu (alebo iného, podľa chuti),
2-3 lyžice minerálnej vody bez bubliniek, 2-3 lyžice medu.
Postup: Odsekneme spodné listy
aloe vera, zbavíme ich vonkajšej časti a tak získame dužinu. Vložíme ju
do mixéra spolu s medom, dolejeme pomarančový džús a minerálku.
Chvíľu pomixujeme.

sala vysokoškolské skriptá zo svojho odboru, bola riešiteľkou mnohých výskumných úloh a svoje práce
publikovala v odborných časopisoch.
Niektoré odborné články boli preložené a uverejnené v anglických periodikách. Pri príležitosti 50-teho výročia vzniku Vysokej školy dopravnej jej bola udelená bronzová medaila.
Toto je príbeh ženy, ktorá sa dokázala z veľmi skromných pomerov a bez silného finančného zázemia vďaka vlastnej usilovnosti, zaradiť medzi ženy, ktoré boli skôr výnimkou ako bežným zjavom. Treba vyzdvihnúť aj to, že na štúdium
si zarábala doučovaním iných študentov. V tom čase mala doma ešte
štyri neplnoleté sestry. Dodnes býva v Žiline.

text: Alojz Hello
foto: rodinný archív
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Keď sa život človeka
na chvíľu zastaví...

Č

Časy, kedy rinčali zbrane a zverstvá
nacistického Wermachtu ukazovali svoju pravú tvár už dávno pominuli. Azda len naši rodičia a starí
rodičia majú tieto udalosti živo zakorenené vo svojej pamäti. Koľko
prebdených nocí v horských bunkroch v horách zažili vtedy, keď život každého človeka visel takmer

na vlásku. Aj ja sa vo svojom príbehu chcem zamyslieť nad osudmi vtedajších ľudí, keď dni pomaly
odkrajovali cestu k vytúženej slobode. Ich výpovede sa často počúvali so zatajeným dychom. Jeden
z tých príbehov sa viaže s 12. septembrom a s človekom, ktorý dnes
už nežije.

» Peter Halama

Posledné augustové dni vtedajšieho roku sa očakávali silné útoky
nemeckej jednotky z Kraľovianskej
tiesňavy. Na druhej strane smerom

medzi Hubovou a Ľubochňou sa začali opevňovacie práce, pri ktorých
zohrala veľkú úlohu veliteľská činnosť stotníka Daniela Gondu. Mal

Hrob nemeckých vojakov
nemožno nájsť

V

V júni roku 2001 ma navštívili dvaja páni a predstavili sa ako pracovníci organizácie pre vyhľadávanie
a udržiavanie hrobov padlých nemeckých vojakov. Vedel som, o ktoré hroby v našej blízkosti sa zaujímajú. Poprosili ma, aby som ich na
toto miesto zaviedol. Nasadli sme
do auta a vybrali sa smerom k hrobom. Na mieste začali chlapci vyberať z vozidla lopaty a krompáče,
chystali sa kopať. Upozornil som
ich, že tu budú hľadať zbytočne,
pretože žiadne pozostatky tu nenájdu.

Koncom roku 1942 sme s ďalekohľadom pozorovali, ako sa na hrebeňoch vrchov nad Kraľovanmi smerom na Vlčie budujú bunkre a zástup vojakov denne niečo vynáša na chrbtoch. Tieto bunkre využili Nemci počas SNP a strieľali z veľkorážnych guľometov na naše postupujúce vojská smerom do
Ľubochne. No strieľali aj na obyvateľov osady Podšíp, ktorí pracovali
na poliach pri zbieraní úrody na poliach. Len zázrakom nikoho nezabili. Strely sa zaryli len niekoľko metrov od nás. Veru nikto nikoho ne-

predovšetkým narúšať plány útočných činností Nemcov.
Po prehratom útoku Gondovej
jednotky na vilu Andrej v Ľubochni,
kde bola opevnená jednotka Wermachtu, sa činnosť stotníka nekončí.
Naopak, zoceleného veliteľa tento
neúspech neodradil. Organizuje obranu obcí budovaním palebných postavení diel, guľometných hniezd
a protitankových zátarasov na hlavnej ceste 18-tke. Najkritickejším
miestom cesty severným Slovenskom vôbec bol most v Kraľovanoch, ktorý partizánsky veliteľ prikázal zničiť. A práve pri týchto činnostiach sa skrížili cesty mladého sotva 17-ročného Petra Halamu
a stotníka Daniela Gondu.
Bol slnečný teplý večer 12. septembra, keď sa motospojka spolu
s Gondom vracala od kraľovianského mosta smerom k Ľubochni.
V Korbelke, kde až do smrti býval
Peter Halama, narazila motospojka
za zátarasom na nemecký tank Tiger.
Vodič motorky sa snažil v rýchlosti otočiť a následne uniknúť. Podarilo sa mu to, ale dostal sa do zorného poľa posádky obrnenca. Nasledovala guľometná paľba, ktorá
zasiahla Gondu vo výške obličiek.
Ten spadol a skotúľal sa do priekopy.Vodičovi motospojky sa podarilo uniknúť bez zranenia. Celú tuto
drámu sledoval obďaleč mladý Peter.
Ten nemeškal a ihneď zobral z domu dvojkolesový vozík a na ňom dopravil Gondu do Ľubochne, odkiaľ
ho potom previezli po elektrickej
železničke do Ľubochnianskej doliny, časť Salatín.
Priestrely brušnej dutiny boli tak
vážne, že život partizánskeho veliteľa sa nepodarilo zachrániť. Veliteľstvo Nemcov sa o tejto záchrane
dozvedelo a začína sa peklo pre mladého Petra. Ráno sa zobúdza, keď
nemecký transportér pretrháva ticho

v malej osade Strakov, kde vtedy býval. Dôstojník, ktorý z neho vystúpil,
chcel vedieť kto pomáhal zranenému partizánovi a kde ho odviezol.
Všetci obyvatelia osady museli výjsť
zo svojich príbytkov, nastúpiť si do
radu. Zaznelo rázne: „Kto to bol?
Nech sa prizná a vystúpi, kto pomáhal zranenému veliteľovi, ináč
dám okamžite vypáliť celú osadu!“
Pod touto hrozbou sa Peter priznáva. Naložili ho na blatník obrneného transportéra a musel ukázať cestu, kadiaľ viezol zraneného Gondu. „Koľko mi ešte zostáva zo života? Veď idem v ústrety vlastnej smrti,“ ozývalo sa mu v duši. Vedel, že
mu život visí na vlásku, lebo obrnené
vozidlo smerovalo oproti palebným
postaveniam partizánov. Transportér zastal pred liečebným ústavom
v Ľubochni, no hľadaného tam nenašli. Nemci sa už potom neodvážili pokračovať ďalej do doliny a nakoniec Petra pustili. Vtedy sa Peter znova narodil a táto udalosť ho
poznačila na celý život. Telo partizánskeho veliteľa bolo pochované
v Ľubochnianskej doline, neskôr exhumované a prevezené do rodných
Žemberoviec.
Stotník Daniel Gonda bol neskôr
povýšený do hodnosti majora in memoriam a jeho zásluhy ocenené Radom SNP I. stupňa.
Pán Peter Halama, ako mimoriadne skromný človek, nepotrpiaci si na
samochválu, sa štyri desaťročia venoval zámočníckemu remeslu v bývalej ružomberskej textilke. Zákerná choroba ho však vytrhla z kolektívu, v ktorom si ho všetci vážili,
niekoľko mesiacov pred dôchodkom.
Meno nášho rodáka zostane určite
späté so slobodou, ktorá sa v tých časoch tak bytostne očakávala.

učil ako sa robia prískoky a padanie na zem, ale moja mama to vedela. Po niekoľkých minútach, čo sme
boli doslova prilepení k zemi sme so
strachom pokračovali v práci.
V roku 1945, keď sa front priblížil
do Liptova, nemecká armáda tieto
bunkre znova obsadila, strieľala
a zdržovala postup našich vojsk. Keď
naši prekročili rieku Váh a Oravu,
v bojoch muža proti mužovi dobili
tieto bunkre. Dvom nemeckým vojakom sa podarilo utiecť, prebrodili rieku Oravu poniže kameňolomu
a premočení prišli do osady Podšíp,
kde v sa v jednom dome vyzliekli
a sušili premočené šatstvo. Asi o hodinu prišla do osady rota našej armády, ktorá oboch zajala. Veliteľ roty dal príkaz zajatcov zabiť. Nemcov

odviedli do Prievalu. Spoločne s ďalšími troma chlapcami sme sa ukryli
za stromami a zo vzdialenosti asi 50
metrov sme sledovali popravu. Poverený vojak zahlásil veliteľovi splnenie úlohy. Ten zavolal štyroch chlapov z osady a nariadil, aby ich zakopali. Pretože nemali krompáče, horko-tažko vyhĺbili 30-40 centimetrové jamy s motykami. Telá neboli pochované hlboko, divá zver ich vyhrabala a v okolí bol rozhádzaný a roztrhaný ich odev.
Ostáva len zopakovať, že pozostatky nemeckých vojakov v našich
lesoch už nikto nenájde.

text: Vendelín Čieško
foto: rodinný archív

text: Anton Chorvát
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Ako vznikala v Stankovanoch
noch „kultúra“
Ku koncu roka 1935 bola dostavaná nová budova školy za
železnicou. Od januára 1936
sa v nej začalo vyučovať. Stará

škola zostala nevyužitá a predstavenstvo obce sa rozhodlo, že
starú budovu prestavajú na tak
potrebný kultúrny dom.

Všetko to začal
Pavol Adamec

Podarilo sa im niečo získať, pričom
najviac vo Švošove, naopak na Gombáši ich vyháňali a boli veľmi skúpi.
V tom čase, od Ružomberka až po
Sučany, to bol jediný kultúrny dom
na dedine.

V Stankovanoch žila tradícia hrania divadiel, hralo sa väčšinou v krčme u Adamca alebo v škole, kde bolo v jednej z tried malé javisko. Občania boli finančne aj fyzicky vyčerpaní, škola sa stavala svojpomocne
a aj prác na poli bolo dosť. Prestavby
starej školy sa nemal kto ujať. Všetko sa to zmenilo príchodom nového
správcu farnosti vdp. Pavla Adamca.
Myšlienka výstavby kultúrneho domu sa stala pre neho srdcovou záležitosťou. Vedel, že len kultúrou
môže ľudí priviesť k väčšej rozhľadenosti a mladých chlapcov odpútať od krčmy. Postupne začal zhromažďovať potrebný materiál. Robil peňažné zbierky, aby sa začalo s prestavbou. Okrem starších občanov sa na prácach zúčastňovali aj
starší žiaci, mnohokrát aj na úkor
vyučovania náboženstva. Neraz pán
farár chodil po dedine a zháňal brigádnikov. Keď žiaci zbadali pána farára, snažili sa skryť, lebo vedeli, že
by museli pracovať na stavbe. Pavol
Adamec prekukol ich úkryt pod posteľou, na šope, či v drevenom záchode na dvore. Stavba rástla a napokon dňa 25. novembra 1940 bol
nový kultúrny dom odovzdaný do
užívania. Naši divadelní ochotníci
odohrali divadelné predstavenie. Nikto si už nepamätá na názov prvej
hry. Ešte stále ale chýbalo vnútorné vybavenie. Pán farár vybral tých
najschopnejších žiakov a poslal ich
po okolitých dedinách „po žobraní,“ aby vyzbierali nejaké peniaze.

» Budova kultúrneho domu tesne po rekonštrukcii v roku 1940

Zlaté časy stankovskej
kultúry
Počas vojny bola kultúrna činnosť
obmedzená. Po vojne sa divadelníctvo rozvíjalo najmä zásluhou pána farára. Začal nacvičovať divadelné predstavenia, pravidelne hrávali
na Fašiangy, Veľkú noc, raz cez leto
a na svätého Štefana. Ku predstaveniu neodmysliteľne patrila aj tanečná zábava. Pri príležitosti Dňa matiek hrali žiaci základnej školy, a tak
to bolo aj na Mikuláša. Postupne sa
začali na kultúrnej osvete podieľať aj
iné organizácie ako napríklad športovci, Zväz žien, Slovenský červený
kríž, či hasiči. Usporadúvali tanečné zábavy a maškarné plesy. Stolní tenisti hrávali v kultúrnom dome turnaje. Dokonca sa tu nacvičovali aj zostavy na Spartakiádu, ktorú
miestni cvičenci predstavili v Prahe
na Strahove. Tunajšie zábavy a plesy
mali svoju dlhoročnú tradíciu.
Máloktorá matka si odpustila pozorovanie svojich dcér. Veľakrát opreté o stenu sledovali do neskorého rána, s kým ktorá dievka tancuje.
Navzájom potom rozmýšľali, ktorý
by ktorej pristal. Chlapi mali iné starosti. Dostať sa ku výčapu, pobehovať s kamarátmi, povykrúcať manželku ale aj iné ženy. Niekedy do dediny zavítalo poloprofesionálne de-

» Pohľad na kultúrny dom smerom z Dolného konca

dinské divadlo. Spestrením spoločenského života bola návšteva kúzelníka.
Neskoršie prekvapil Stankovcov
stôl v prostriedku sály, na ňom bol
umiestnený akýsi aparát s dvoma
veľkými kotúčmi. Okná zatemnili,
svetlo sa zhaslo a v tom sa v tme objavil silný svetelný lúč. Na bielej
plachte sa začali pohybovať ľudia,
ktorí robili neuveriteľné triky, grimasy a diváci sa išli od smiechu popučiť. Práve tu sme sa po prvý raz
zoznámili s kreslenou postavičkou
mikimauza. Stále kino prestalo pô-

» Budova starej školy v Stankovanoch, ktorá bola prestavaná na kultúrny dom

sobiť v rokoch 1991 - 1992 pre nedostatok divákov.

Posledné predstavenie
Na jar roku 1964 sa po dlhom čase
zaplnil kultúrny dom do posledného
miesta. Hral sa muzikál Stankovská
svadba. Bolo to posledné predstavenie, kde boli účinkujúci oblečení do
stankovského kroja a vystupovala tu
aj typická dedinská kapela. Kultúrna
činnosť v obci začala stále viac upadať. Kultúrny dom čoskoro potreboval rozsiahlu opravu Nová podlaha
sa vymenila v rokoch 1972-73. Kultúrny dom sa v období po nežnej revolúcii čiastočne využíval na predstavovanie novovzniknutých politických strán.
Prišiel rok 2010 a všetci sme sa
stali svedkami toho ako sa starý kultúrny dom zbúral a postupne sa stavia nové sídlo kultúry v našej obci.
Názory na jeho výstavbu sa rôznia.
Dnes sú v každej dedine postavené
dva stánky. Kostol pre potreby duchovné a kultúrny dom pre potreby svetské. Ak by naši rodičia v roku 1937 nepostavili kultúrny dom,
kde by sme dnes chodili na tanečné zábavy, maškarné plesy či divadelné predstavenia? Prečo by sme
sa mali schádzať len v zadymených
krčmách?

text: Alojz Hello
foto: archívne zábery
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Stankovské priezviská v 19. storočí
Priezvisko LOPEN resp. Lopeň.
V matrike je zapísané ako Loppen.
Na Laze sa 24. X. 1829 narodila Terézia, dcéra Matúša Loppen a Kataríny rodenej Buvala. Krstnými rodičmi boli Matúš Buchta a Zuzana
Ficko.
LIŠIAK sa v matrike obce Stankovany prvýkrát spomína v roku 1857.
V tomto roku sa 14. novembra narodil Jozef. Bol synom Pavla Lišiaka
a Zuzany Kvora. Krstnými rodičmi
boli Ján Buljak a Mária Šimo. Neskôr sa asi zo Stankovian odsťahovali, lebo toto priezvisko sa viac
v matrike nespomína.
MAGA – toto priezvisko pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z Komjatnej, no vyskytuje sa
aj v okolitých obciach napr. v Hubovej. V Stankovanoch sa prvýkrát
spomína v r. 1873, kedy sa 23. februára narodil Matúš, syn Matúša Magu a Márie Lisý. Kmotrom bol učiteľ Kubáni a Ján Zajasenský.
MALINČÍK - v roku 1803 sa narodila Mária, dcéra Adama Malinčík
a Anny Márie Felin. Krstnou mamou bola Eva Urbanová. Dňa 11.
mája 1806 sa narodil Michal, syn
Michala Maličníka a Zuzany Holupčíkovej. Kmotrom bol Ján Miššík. Dnes sa toto priezvisko najbližšie vyskytuje v Dolnom Kubíne.
MALENČÍK - 5. októbra 1857 sa
narodila Anna, dcéra Ondreja Malenčík a Márie Buroš. Krstnými rodičmi boli Juraj Štúr a Eva Konfors.
MALOCHA – Jano Maloch, alebo Malocha sa objavuje už v súpise z r. 1781. V matrike je prvý záznam o tomto priezvisku zo 16. októbra 1805, kedy sa narodil Ján rodičom Jánovi Maloch a manželke Dorote rodenej Kvant. Bývali vo Federove a kmotrou bola Eva Kričková.
MARKO - 28. augusta 1823 sa narodil Ján, syn Jána Marko a stankovskej rodáčky Zuzany rodenej Mucha. Kmotrami boli Ján Krupa a Anna Miššík. Dcéra Terézia sa narodila rodičom Jurajovi Marko a matke
Zuzane rodenej Pečko 18. októbra
1825. Zaujímavý je záznam v knihe
sobášených z 20. februára 1906, kedy uzavreli manželstvo Jozef Marko a Katarína Miššík. Ďalej sa uvádza, že Jozef Marko bol synom Jozefa Marka z Repišťa pri D. Kubíne
a Kataríny Brnčal zo Stankovian.
Manželka Katarína bola dcérou Jozefa Miššíka a Terézie Holdoš Straka. Toto priezvisko sa zo Stankovian
vytratilo, odišli údajne do Párnice,
a možno naspäť do Repišťa. Pripomína nám ho len prezývka k priezvisku Lysý – Marek, zrejme boli tiež
v príbuzenstve.

MATIAŠOVSKÝ - učiteľ Frederik
Matiašovský bol potomkom zemianskeho rodu z Liptovských
Matiašoviec, tak ako aj Ján. Kubáni, ktorý bol tiež drobným zemanom a učiteľom. Príslušníci chudobnejších šľachtických rodín si takýmto spôsobom zarábali na každodenný chlieb. V matrike obce Stankovany sa toto priezvisko spomína v súvislosti s narodením Eugena Viktora. Záznam je z 23. decembra 1901, je to síce už 20. storočie
a článok má pojednávať o priezviskách z 19. storočia, ale dovolil som
si spomenúť toto priezvisko pre významnosť tohto zemianskeho rodu
v dejinách Liptova. Rodičmi malého
Eugena Viktora boli teda Frederik
Matiašovský z Liptovského Trnovca a Zuzana Kollár z Ružomberka.
Krstnými rodičmi boli Štefan Kollár majster stolár pôvodom z Košíc
a Aurélia Matiašovská učiteľka.
MATTKO – priezvisko sa spomína už v súpise z roku 1781, kedy v Stankovanoch žil Ondrej, Matúš a Pavol Mattko. V knihe narodených je záznam už krátko po založení samostatnej farnosti, a to z roku
1803. Vtedy sa narodil Juraj, bol to
syn Jána Mattko a Kataríny Brnčal.
Krstnou mamou bola Zuzana Malinčík z Federova. Táto rodina bola vlastníkom vodného mlyna, ktorý stál na mieste, kde dnes stojí základná škola.
MATUŠEK - 27. júla 1881 sa narodila Mária dcéra Viktora Matušek
z L. Osady a Márie Zrnik zo Stankovian. Bývali v Stankovanoch č. 62.
Kmotrami boli Ján Klenec a jeho
manželka Mária.
MATYSKO - Prvý záznam o tomto priezvisku je z 2. novembra 1822,
kedy uzavreli manželstvo Ondrej
Matysko z Gombáša a Zuzana Sopko zo Stankovian. 22.novembra
1841 sa narodil Ján, syn Štefana
Matysko a Márie rodenej Šimo.
Krstnými rodičmi boli Ondrej Kročko a Zuzana Medzár.
MEDZÁR - v súpise obyvateľov
sa toto priezvisko spomína už v roku 1781. Vtedy v Stankovanoch žili rodiny Jána a Ondreja Medzár.
V matrike je prvý záznam z októbra r. 1804, kedy sa narodila Zuzana,
dcéra Juraja Medzár a Doroty Železnik. Krstnými rodičmi boli Ondrej Matysko a Žofia Chylla. V decembri roku 1805 uzavreli manželstvo Ondrej Kurnáth zo Stankovian a Mária Medziar z Federova. 3.
júla 1860 sa narodil Ján, syn Matúša Meziar alias Urban a Márie Dančo. Bývali u Federov. Dnes sa toto
priezvisko už samostatne nevyskytu-

» Dobrá stará mamka. Dobová fotografia
slovenského etnografa a fotografa Pavla Socháňa

je, len ako prezývka jednej vetvy rodu Urban. Z predchádzajúceho záznamu vyplýva, že pri priezvisku Urban sa prezývka Medzár začala používať asi okolo roku 1860. Potvrdzuje to aj ďalší záznam z 8. septembra
1860, kedy sa narodila Mária dcéra
Jána Urbana a Zuzany Medziar rodenej Buroš.
MIŠŠÍK - Vo februári r. 1804 sa narodil Jozef, syn Jána Miššíka a Zuzany rodenej Letko. Krstným otcom
bol učiteľ Ján Kubáni. V júni r. 1804
sa narodil Tomáš, syn Tomáša Miššíka a Kataríny Palovič. Krstnými
rodičmi boli Juraj Gavura a Alžbeta
Koriforo. Toto priezvisko sa v druhej polovici 20. stor. zo Stankovian vytratilo, poslední nositelia tohto priezviska sa odsťahovali do Vrútok a do Bratislavy.
MIKO – prvý záznam je z 12. novembra 1855, kedy uzavreli manželstvo Ondrej Miko z Gombáša
a Anna rodená Smoliar zo Stankovian. Priezvisko sa vytratilo v druhej
polovici 20. stor. vymretím príslušníkov rodu.
NEMČÍK – 22. augusta 1803 uzavreli manželstvo Juro Nemčík a Žofia Vrabec, obidvaja zo Stankovian.
V knihe narodených je záznam z októbra 1804, kedy sa narodila Mária,
dcéra Juraja Nemčíka a Žofie Ketcer.
S najväčšou pravdepodobnosťou ide
o ten istý pár, len Žofia je raz napísaná ako rodená Vrabec a raz ako Ketcer. Zrejme tieto priezviská tiež príbuzensky spolu súviseli.
OMASTA - V súpise obyvateľov
z roku 1781 sa spomína Matej

Omasta. Priezvisko pokračovalo aj
v 19. storočí, lebo už v novembri roku 1803 je záznam, že sa narodil
Tomáš, syn Jána Omastu a Doroty Smoliarovej. Krstnou mamou bola Mária Mattko. V tomto roku Eva
rodená Omastová porodila syna Tomáša otcovi Tomášovi Urban, bývali
u Federov, krstná matka bola Anna
Malinčík. Priezvisko sa v prvej polovici 20. stor. zo Stankovian vytratilo.
OSAJČÁK - 30. októbra 1805 sa
narodil Ján, syn Jána Osajčáka a Zuzany rodenej Ponáhlaj. Kmotrou bola Zuzana Ponáhlaj. Viac záznamov
o tomto priezvisku niet.
PANCIS – 28. januára 1825 sa narodil syn Pavol rodičom Incertovi
Pancisovi a matke Žofii rodenej Hadačovej. Krstnými rodičmi boli Ondrej Štúr a Zuzana Kvora.
PATERKO – 13. decembra 1827
sa narodil Tomáš, syn Jána Paterko
a matke Žofii rodenej Vojtko. Krstnými rodičmi boli Juraj Kvora a Mária Zrník. Žofia ovdovela a 27. apríla 1832 sa vydala na Gombáš za Juraja Holíka.
PEKÁR – 12. decembra 1830 sa
narodil Štefan, syn Ondeja Pekár
a Zuzany rodenej Štúr. Krstnými
rodičmi boli Tomáš Sopko a Anna Zrník. Nositelia tohto priezviska
v druhej polovici 20. storočia v Stankovanoch vymreli. Manželka a dcéry MUDr. Bonaventúra Pekára žijú
v Šoporni.

text: JUDr. Vladimír Urban
foto: Pavol Socháň
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Poďakovali svojim matkám
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Svoj sviatok oslávilo 9. mája na
obecnom úrade 43 matiek, ktorým
sa narodilo jedno dieťa. Tradične
boli pozvané aj tie matky, ktorým
sa narodil nový prírastok to rodiny.
Od mája 2009 do mája 2010 sme
uvítali do života 16 novorodencov,
kým na minuloročnej oslave sviatku
materskej lásky a obetavosti to bolo 14.
Besiedku spestrili svojím vystúpením deti z miestnej materskej a základnej školy. Vlastným programom

potešili prítomné matky aj najmenší
členovia folklórnej skupiny Podšíp.
Hrou na gitare, harmonike a spevom sa na programe podieľalo aj
stankovské eRko. Piesňou a rovnako hrou na harmoniku prispel Vendelín Čieško.
Odmenou pre 59 žien, matiek, bol
teda bohatý kultúrny program, kvietok a praktický darček do domácnosti.

text: lk
foto: Vendelín Čieško

» Pre prítomné mamičky bol pripravený príjemný program
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Vystrieľali si bronz
Traja zástupcovia Poľovníckeho
združenia Stankovany uspeli v súťaži v streľbe.
Na novovybudovanej strelnici
v Liptovských Sliačoch sa 15. mája
2010 uskutočnili majstrovstvá ružomberského okresu v streľbe z malokalibrovky M 40. Družstvo Poľov-

níckeho združenia Stankovany si
v konkurencii trinástich súperov vystrieľalo tretie miesto. Naše združenie reprezentovali Peter Lacko ml.,
Zdeno Labanc a Anton Krúpa.

text: lk
foto: Vladimír Straňák

» Stankovské deti oslávili svoj deň so všetkou zábavou
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Deti šantili na ihrisku
Po upršanom máji sa prvý júnový
víkend konečne ukazovalo krásne teplé počasie. Miestny spolok
Slovenského červeného kríža využil vydarené slnečné dni a zorganizoval Deň detí pri stankovskom
futbalovom ihrisku.
Akciu každoročne podporujú
Obecný úrad Stankovany, miestni
a ostatní podnikatelia a obetaví rodičia. Program bol veľmi pestrý,
tvorili ho rôzne súťaže ako skok
do diaľky, beh cez prekážky, jedenie
pudingu či lentiliek v čo najkratšom
čase alebo kreslenie na tvár. Spestrením bola prednáška zdravotnej
sestry, ktorá názorne predviedla ošetrovanie menších zranení. Dobrovoľný hasičský zbor
predviedol deťom a rodičom
požiarny útok, ktorý si mohli
aj sami vyskúšať. Šikovné deti
i,
boli odmeňované sladkosťami,
no väčším zážitkom bol pre nee
obdiv a uznanie svojich najbližších. Deň detí v Stankovanoch sa
ukončil tombolou a hudobnou zábavou.
Poďakovanie patrí usporiadateľkám zo Spolku červeného kríža, Dobrovoľnému hasičskému
zboru. Vďaka spolupráci medzi organizáciami v obci mohlo vzniknúť takéto príjemné
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popoludnie, ktoré si užili najmä naši najmenší.
Ostáva len dôležitá výzva pre rodičov. Zúčastňujte sa s deťmi na podobných akciách, nielen z dôvodu bezpečnosti. Spoločne strávené
chvíle sú pre vás a vaše ratolesti
mimoriadne dôležité.

text: Ľudmila Bartošová
foto: Michaela Švábiková
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» Zľava: Anton Krúpa, Zdeno Labanc, Peter Lacko ml.

Náklad Stankovských zvestí činí
350 kusov a je vypočítaný na počet
obývaných domov. Záujem o noviny je však vyšší, no nie je možné túto požiadavku uspokojiť.
Vieme, že Stankovské zvesti prekračujú hranice obce, dokonca i hranice Slovenska. Tešia sa na ne mnohí rodáci, chalupári, rodinní príslušníci a fyzické výtlačky častokrát už
neostávajú. Pre všetkých záujemcov sme zriadili záložku na webovej stránke obce www.stankovany.
sk/zvesti. Na tomto mieste si môže
každý prezrieť obsah čísla a stiahnuť
si všetky doteraz vydané Stankov-

ské zvesti. Rovnako sú tu uverejnené kontakty pre tých, ktorí majú záujem prispievať do novín alebo môžete priamo položiť redakcii otázku.
Našou snahou je sprístupnenie
novín pre všetkých. Niekedy stačí
popýtať o ďalší výtlačok poslanca,
ktorý noviny roznáša, či obrátiť sa
rovno na vydavateľa, teda obecný
úrad. No vždy po vydaní nájdete noviny na uvedenej stránke.
Stankovské zvesti sú uverejňované
vo formáte PDF, na prezeranie stačí
program Acrobat Reader.

text: redakcia

