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Polícia páchateľa nenašla
Keď turisti z Krpelian vyšli v polovici mája na Kopu nad Stankovanmi, neveriacky a zhrozene krútili hlavami. Niekto podpílil tamojší kríž dúfajúc, že
vplyvom počasia sa odlomí
úplne.
Kríže na kopcoch v dolnom
Liptove zrejme niekomu veľmi prekážajú. Koncom minulého roka neznámy páchateľ
spílil kríž na Plieške nad Černovou, pokúsil sa zničiť kríž
aj na Kope.
Obec kríž spolu s dobrovoľnými hasičmi z Rojkova postavila pred dvoma rokmi po
tom, čo starý kríž rokmi odhnil a spadol. Ľudia to vtedy hneď ohlasovali na obecný úrad, kríž im chýbal, je to
neodmysliteľná súčasť panorámy.
Na Kopu ho vyniesli pomocou vrtuľníka ministerstva vnútra. Nový kríž na Kope nechali posvätiť, dokonca
hore niesli zdroj elektriky, aby
mohli kňaza sprevádzať hrou
na varhanoch.

Narezal ho
ručnou pílkou
Turisti vychádzajúci z Krpelian navštívili Kopu v polovici
mája, našťastie ešte pred hromadným výstupom na Kopu.
Našli tam kríž, niekto ho z
dvoch strán podpílil.
„Okolo boli ešte piliny. Musel to urobiť tak, že si v ruksaku priniesol ručnú pílku, aby

bol nenápadný,“ povedal starosta Stankovian Rudolf Baleja.
Starosta neveriacky krútil hlavou a nevie si vysvetliť,
kto a prečo to mohol urobiť.
„Zrejme to bol niekto, komu
prekážal,“ neskrýval ľútosť
starosta.

Poriadne ho spevnili
aj natreli
Kríž ale pohotoví chlapi zo
Stankovian a Rojkova rýchlo
opravili.
„Kríž sme najprv opravili iba provizórne, potom sme
vyšli hore znova a spevnili poriadne železami. Nemalo by
sa už nič stať, nešťastiu sme
dokázali zabrániť. Ale aj tak
nerozumiem, prečo to niekto
urobil, ako mu to vôbec môže napadnúť,“ povedal jeden z
chlapov, ktorý bol pred dvoma
rokmi pri tom, ako sa kríž nanovo osádzal.
Kríže sú historickou súčasťou Stankovian, dolný Liptov
strážia nielen z Kopy ale aj zo
Šípu a kedysi aj Federovskej
skaly.
„Nie sú žiaden výmysel, stavali ich ešte naši starí rodičia a
ľudia si ich dodnes vážia,“ povedal Baleja.

» Takto nadpílený našli turisti kríž

„Skutočne mohlo dôjsť k
veľkému nešťastiu, aj podľa
zápisov vo vrcholovej knihe
vieme, že na Kopu niekto vystúpi každý deň. Cieľom vandala bolo, aby jeho dielo dokonal vietor alebo dážď ním
nazeraný kríž doraz. Mohol
niekoho privaliť,“ dodal starosta.

Kríž nad Černovou niekto
spílil ešte koncom vlaňajšieho
roka. Tamojší chlapi sa nedali
zastrašiť, kríž osadili a posvätili znova pred pár týždňami.
Oba prípady vyšetruje aj
polícia, páchateľov sa vypátrať zatiaľ nepodarilo.
text: SZ
foto: Michal Straka

Pred hromadným
výstupom
Celú vec nahlásili aj polícii.
Poslednú májovú sobotu bol
tradičný hromadný výstup na
Kopu a mohlo dôjsť k tragédii.

» Chlapi ho pohotovo zaistili
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Editorial
Jedným zo sympatických znakov dolného Liptova sú ochranné kríže, ktorýmisi ľudia akoby
vyprosovali Božiu pomoc v ťažkostiach alebo ich vnímajú ako
ochrannú ruku odkiaľsi zhora.
Veď iba na Stankovany dávali kedysi pozor až tri takéto kríže, dnes zostali dva a neodmysliteľne patria k dedine. Je to tak
už celé generácie. Vďačíme za to
šikovným chlapom, ktorí kríž
pripravili, zhotovili a krvopotne
vyniesili do výšav. Dnes si vieme
pomôcť technikou, ale stále iba
z časti, ľudské ruky od námahy
úplne neušetrí.
Ale nie iba Stankovci majú svoju ochranu. Kríž stráži aj
Černovú ši najnovšie aj Švošov,
kde stojí netradičný kovový kríž.
S veľkým rozhorčením a smútkom som prijala správu o vandalovi, ktorý zničil kríž nad
Černovou. A nedávno sa to stalo aj nám v Stankovanoch. Aj
náš kríž niekomu veľmi prekážal, zničiť sa ho ale nepodarilo.
Čo si o takom čine pomyslieť?
Aký charakter musel mať ten, čo
ničí ochranné horské kríže? Vari
sa nebojí trestu? Ako sa len môže niekomu v hlave vôbec zro-

diť taká myšlienka? Len v chorej
alebo zlej hlave je toto možné.
Neďaleké Alpy sú posiate ochrannými krížmi. Nikomu
neprekáža, že snáď z každého
vrcholu stráži krajinu a jej ľudí
kríž. Ba dokonca v skalných štítoch stoja obrovské sochy svätcov, ktoré ľudia vyrobili a osadili z vďaky. Nie je to žiadne uzurpovanie si priestoru na príliš
horlivé prejavy náboženstva, ale
obyčajná vďačnosť, úcta a snáď
aj prosba či nádej na lepšie ráno. Sochy v Alpách, horách, na
miestach, ktoré by mala zloba
obchádzať, ticho obdivujú veriaci, neveriaci. Komu sa to nepáči, ticho ich obíde. Bez hlúpych
prejavov.
Znakom civilizovaného sveta
(od ktorého sa máme zjavne ešte čo učiť) a civilizovaných ľudí
je úcta voči druhým. Či je chorý, alebo chudobný, možno je pre
neho posvätné a dôležité niečo
iné. Tú inakosť netreba hneď
prijať a súhlasiť s ňou, ale treba
ju rešpektovať, neposmievať sa z
nej a neničiť ju.

Ľubica Kubišová,
šéfredaktorka
stankovskezvesti@centrum.sk
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Redakcia
Typické leto
Leto pod Šípom by ani nebolo letom bez kúpania sa v Zlej vode. Jazierko a jeho výdrevu treba opraviť, pred hlavnou sezónou
ho preto aj vypustili.
Čo sa stihlo opraviť opravilo sa, ale robota ešte nekončí. Voda sa
do jazierka napustila, aby sme si mohli užiť pravé leto, ale po jeho
skončení čaká Zlú vodu ďalšia oprava.
Spýtali sme sa starostu Rudolfa Baleju na to, čo známe jazierko ešte čaká: „V súčasnom období sa pripravuje výrub stromov a
následne bude porezané drevo na opravu podlahy a obkladu na
kúpalisko „Zlá voda“, nakoľko nám na tieto práce vydali ochranári nový súhlas s tým, že práce budú ukončené do konca roku 2016
a nie do 31. mája 2016, ako bolo pôvodne povolené.“
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z 2. zasadnutia
OZ spojeného
so zasadnutím Valného
zhromaždenia spoločnosti
Obecné lesy s.r.o.
Stankovany, ktoré
sa konalo 20. 04. 2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril o 18:00 hod.
starosta obce Rudolf Baleja.
OZ sa zúčastnilo 7 poslancov,
z celkového počtu 9 poslancov.
Z rokovania OZ sa ospravedlnil Ing. Peter Tomáň a poslanec Ing. Juraj Chyla sa rokovania OZ nezúčastnil.
OZ na svojom rokovaní prijalo
uznesenia k týmto prerokovávaným bodom:
- zobralo na vedomie obsah
Analýzy vývoja hospodárenia
spoločnosti Obecné lesy Stankovany, spol. s.r.o. za obdobie
rokov 1997 - 2014, prednesenú
hl. kontrolórkou obce.
- schválilo udelenie plakety
obce Milanovi Strakovi, Ladislavovi Lovásovi, Ing. Pavlovi
Chylovi, Petrovi Lackovi, Ing.
Kamilovi Chorvátovi a Ing. Jánovi Šátekovi pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany,
s.r.o.
- odporučilo starostovi obce preložiť na nasledujúce rokovanie OZ žiadosť k výstavbe
rozhľadne na Federovskej skale v Stankovanoch s prihliadnutím na stanoviská Poľovného
združenia Stankovany a Obecných lesov Stankovany s.r.o.
V bode Rôzne:
- zobralo na vedomie informáciu Milana Straku, predsedu Dozornej rady Obecné lesy Stankovany s.r.o. o pokračovaní výstavby Lesnej cesty Havran - Federov na Borsík a poverilo ho rokovať o spracovaní
a cene projektu na výstavbu tejto cesty.

V Diskusii odznelo:
- JUDr. V. Urban k spoločnosti OL s.r.o. uviedol, že táto spoločnosť je sociálne orientovaná
v prospech občanov obce, cenník dreva pre občanov obce pri
samovýrobe dreva, respektíve
zakúpenia guľatiny na výstavbu
rodinných domov je veľmi prijateľný. Táto spoločnosť prispela aj k zveľaďovaniu obce a slúži k prospechu občanov.
- Ing. Pavol Chyla - OLH,
poslanci Mgr. Peter Lacko
a Ján Lacko pripomienkovali výstavbu rozhľadne na Federovskej skale, ktorej navrhovateľ je Miroslav Gašper.,
- ďalej vystúpili k 20. výročiu
založenia spoločnosti Obecné
lesy všetci bývalí konatelia.
Starosta obce 2. rokovanie
OZ o 21.00 hod. ukončil.

Vyberáme z tretieho
zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 16. 05. 2016
3. zasadnutie OZ otvoril
o 18.00 hod. a viedol starosta
obce Rudolf Baleja. OZ sa zišlo v počte 8 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, keď
svoju neúčasť ospravedlnila Ľ.
Malchová.
Hlavným bodom zasadnutia
OZ bolo riešenie personálneho obsadenia pedagógov v ZŠ
Stankovany a následné odhlasovanie žiakov zo ZŠ.
Starosta informoval prítomných poslancov a hostí o vzniknutých problémoch v škole týkajúcich sa súčasného personálneho obsadenia. Hlavná
kontrolórka uviedla, že je potrebné urobiť všetko preto, aby
škola aj naďalej fungovala v obci a žiaci neodchádzali na školskú dochádzku do susedných
obcí.
Poslanec Joachim Fúra prečítal ustanovenia školského zákona, ktorého sa treba pri riešení problémov držať, a rodi-

čia ak majú problém s deťmi
a pedagógmi, mali by ich riešiť
priamo s riaditeľkou.
Starosta uviedol, že za posledné obdobie je veľká fluktuácia zamestnancov školy,
a určite to nevplýva pozitívne
na výučbu ani na vzťah žiak pedagóg pri ich častej výmene.
Potom starosta dal slovo prítomným rodičom, ktorí potvrdili svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou v škole (zastupujúce učiteľky, neriešenie vzniknutých problémov zo
strany riaditeľky školy, problémy pri výučbe a pod.).
Poslanec M. Straka uviedol
že riaditeľka by mala pedagogický kolektív stmeľovať a sama vyvolať zmeny, ktoré by
viedli k jeho lepšiemu fungovaniu a následne fungovaniu celej školy.
OZ prijalo k riešeniu tejto vzniknutej situácie uznesenie, ktorým odporučilo starostovi obce, ako štatutárnemu zástupcovi zriaďovateľa školy, aby
oslovil podpredsedu Rady školy s požiadavkou jej zasadnutia
najneskôr do 15 dní od prijatia
uznesenia.
Zároveň odporučilo Rade
školy aby v zmysle príslušného
článku Štatútu Rady školy pri
ZŠ a MŠ v Stankovanoch požiadala riaditeľku školy o podanie vysvetlenia k personálnym
otázkam a spôsobe ich riešenia v ZŠ a MŠ v Stankovanoch
a odporúča aby zvolala mimoriadne rodičovské združenie
ohľadom vyriešenia vzniknutej situácie.
Starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť,
aktívny prístup a trpezlivosť
a o 19.15 hod. rokovanie OZ
ukončil.

Vyberáme zo štvrtého zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 23. 06. 2016

4. zasadnutie OZ otvoril
o 17.00 hod. a viedol starosta
obce Rudolf Baleja. OZ sa zišlo
v počte 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, keď svoju
neúčasť ospravedlnil Ing. Peter
Tomáň. Poslanec Ing. J. Chyla
sa rokovania OZ nezúčastnil.
OZ na svojom rokovaní prijalo uznesenia aj k týmto prerokovávaným bodom:
- zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Obecné lesy s.r.o. Stankovany za rok 2015 a za I. polrok
2016.,
- odporučilo Turistickému
klubu Šíp a zástupcom spol.
Obecné lesy s.r.o. prijať spoločné stanovisko k postaveniu rozhľadne vo Federove,
- zobralo na vedomie Správu
Dozornej rady spol. Obecné lesy s.r.o. Stankovany za rok 2015
a za I. polrok 2016,
- zobralo na vedomie správu o Individuálnej účtovnej závierke obce a ZŠ s MŠ Stankovany k 31.12.2015,
- zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
Stankovany za rok 2015,
- schválilo Záverečný účet
obce Stankovany za rok 2015
bez výhrad.,
- schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
v sume vo výške 37 662,57 eur
na tvorbu rezervného fondu.,
- zobralo na vedomie návrh
predsedu finančnej komisie na
prerokovanie platu starostu obce,
- OZ obce konštatuje, že starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce dobré výsledky a rozhodlo o zvýšení platu starostu o 4,0 %, od
1.7.2016,
pokračovanie na strane 4
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OZNAMY
Technické služby
Ružomberok
oznamujú:
Technické služby Ružomberok oznamujú občanom, že
počas letného vykurovacieho obdobia sa tuhý komunálny odpad bude vyvážať každý nepárny týždeň v piatok.
Prípadná zmena odvozu bude
včas oznámená!
Žiadame občanov, aby si
smetné nádoby vždy včas vyložili pred svoje dvory!
Najbližší vývoz:
- tuhý komunálny odpad: každý nepárny týždeň v piatok
- triedený odpad (sklo a plasty): 16.08.2016; 20.09.2016;
18.10.2016; 15.11.2016;
13.12.2016
Poplatok za komunálny odpad na rok 2016 : 16,10 EUR
/ 1 fyzická osoba
Poplatok za komunálny odpad na rok 2015 : 16,06 EUR
/ 1 fyzická osoba

Hľadá sa vedúca
školskej jedálne
Základná škola s materskou
školou v Stankovanoch prijme
do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne s predpokladaným nástupom od
29.08.2016 na plný úväzok.
Svoje žiadosti so životopisom
a súhlasom s použitím osobných údajov z dôvodu evidencie uchádzačov o pracovnú
pozíciu posielajte na adresu:
ZŠ s MŠ Stankovany, Stankovany 330, 034 92. Bližšie
informácie môžete získať na
tel.č. 044/4391231.

- OZ schválilo zloženie preventívnych protipožiarnych
skupín obce Stankovany.
- OZ obce Stankovany ďalej schválilo trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov:
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN
č. 8 o úhradách za krátkodobý
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany,
- Dodatok č. 1 k VZN
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach,
- Dodatok č. 1 k VZN Trhový poriadok.
V bode Rôzne:
OZ obce Stankovany zobralo na vedomie prednesené informácie o situácii v ZŠ s MŠ
Stankovany a odporučilo sta-

rostovi obce konať v súlade
s jeho kompetenciami.
OZ obce zobralo na vedomie
informáciu starostu obce:
- o priebehu príprav projektu
na rozšírenie kapacity MŠ v ZŠ
s MŠ v Stankovanoch a bývalej
MŠ v Stankovanoch,
- o priebehu projektu Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany,
- o priebehu opravy vodnej
nádrže - jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová
kopa v k. ú. Stankovany.
Starosta obce ukončil rokovania o 21.50 hod.

Pripravila: M. Straková

Zloženie dobrovoľného hasičského zboru obce Stankovany v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR:
- JUDr. Peter Malcho
Stankovany 165 Hasič veliteľ
- Ing. Matúš Malcho
Stankovany 165 Hasič
- Daniel Malcho
Stankovany 268 Hasič
- Michal Demikát
Stankovany 192 Hasič
- Dávid Barbuš
Stankovany 81 Hasič
- Anton Dubovec ml.
Stankovany 366 Hasič
- Ing. Michal Chomist
Stankovany 513 Hasič
- Patrik Kratochvíl
Stankovany 378 Hasič
- Dávid Čieško
Stankovany 444 Hasič

Obec Stankovany v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie -

riaditeľ/ riaditeľka základnej školy s materskou školou:
Základná škola s materskou školou, Stankovany 330, 034 92 Stankovany,
s výkonom činnosti od 15.08.2016.

A. Kvalifikačné predpoklady:

» odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
» vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996
Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
zamestnancov v znení neskorších predpisov
» najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
B. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, najmä:
» spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
» bezúhonnosť,
» zdravotná spôsobilosť,
» ovládanie štátneho jazyka.
C. Požadované doklady:
» písomná prihláška do výberového konania,
» štruktúrovaný profesijný životopis,

» overené kópie dokladov o vzdelaní,
» doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
» výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
» potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
» písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max
4 strany),
» súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osôb. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
» čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
D. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec
Stankovany, Stankovany 133/ 034 92 Stankovany. Uzávierka prijímania prihlášok je 28.07.2016 o 13,00 hod. Obálku
označte heslom: „VK – ZŠsMŠ Stankovany– neotvárať“.
Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom rady školy pri ZŠsMŠ
Stankovany 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č.
552/2003 Z. z.).
E. Ďalšie informácie: Obec Stankovany, Stankovany 133,
034 92 Stankovany, na tel. čísle: 044/439 12 31, alebo u
starostu obce – Rudolf Baleja, mobil: 0908 156 522
Rudolf Baleja, v. r.,
starosta obce
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V okolí jazierka sa pohybovala medvedica s mladými

V

V obci vydali upozornenie, ľuďom neodporúčajú sa približovať k jazierku na Močiaroch, ktoré sa nachádza za
Stankovanmi smerom na Šíp
a Podšíp.
„Jeden z miestnych poľovníkov
nám oznámil, že videl medvedicu s dvoma mladými na lúkach medzi železnicou a Váhom za dedinou neďaleko jazierka. Ihneď sme na to upozornili ľudí cez miestny rozhlas. Začali sa prázdniny, je
teplé počasie, veľa mladých sa
tam chodí kúpať,“ potvrdil starosta Rudolf Baleja.
O šedivej medvedici s dvoma
mladými informoval aj pred-

V

sedu tamojšieho poľovného
združenia. V okolí Stankovian
a najmä Močiarov nejde o nezvyčajný úkaz a prvú návštevu
medveďa, ktorý by zišiel z blízkych lesov.
„Ľudia v okolí Močiarov
viackrát videli pohybovať sa
medveďa, videli ho aj trocha
vyššie pri prameni medokýšu. Nedávno pri hrabaní sena
zhodou okolností videli tú istú
medvedicu s mladými,“ opísal.

Aspoň varovné výstrely
„Veľa robiť skutočne nemôžeme. Ľudia by mali byť obozretní, okolo sú lesy a lúky, treba počítať s tým, že tam žijú
zvieratá, vrátane medveďov,“

Získanie peňazí na školu sa skomplikovalo
V uplynulých mesiacoch sme
sa zodpovedne venovali projektu prístavby a nadstavby
Základnej školy s materskou
školou, na ktorú boli plánované financie z eurofondov.
Urobili sme všetko pre to,
aby sme mohli byť úspešní a
prácu sme ukončili do štádia

podpisu zmluvy s projektantom stavby na základe verejnej súťaže.
Keď sme už čakali na zverejnenie výzvy a plánovali sme sa uchádzať o financie,
boli sme informovaní, že výzva na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
bola dňom 10.06.2016 zru-

SMS rozhlas funguje
zatiaľ skúšobne

N

„Náš rozhlas je napriek snahe nie veľmi spoľahlivý. Nepočuť ho všade, ľudia sa nám
potom sťažujú. Toto je dobrý spôsob ako ich informovať o dôležitých veciach.
Zatiaľ ho máme v skúšobnom režime a tí, čo dostávajú správy cez telefón si pochvaľujú,“ povedal Rudolf
Baleja, starosta Stankovian.
Projekt sms rozhlasu rozbehli
pred časom v neďalekej Hubovej, nápadom sa inšpirovali
aj v Stankovanoch. Obec kúpi

počítač s gsm bránou a potom
bude mesačne platiť za odoslané sms správy
Obec oslovila ľudí formou
ankety, kde mali napísať, či
by sms rozhlas chceli. Záujem
bol minimálny, kto vie, či to
bolo z nezáujmu o samotnú
službu alebo iba z nezáujmu
o vyplnenie anketového lístka.
Napriek minimálnemu záujmu občanov o vyjadrenie
svojho názoru k využívaniu
služby zasielania oznamov
a správ v miestnom rozhlase formou textových správ do

povedal Peter Lacko, predseda Poľovného združenia Stankovany.
Medvedicu tiež poznajú, dokonca sa im ju podarilo aj odfotografovať.
„Aj keby sme žiadali o výnimku so zákona na odstrel, v
žiadnom prípade nám ju nepovolia, pretože je to vodiaca
medvedica,“ povedal Lacko.
Pokiaľ by kúpajuci sa návštevníci či turisti znova zbadali na Močiaroch medvedicu,
majú sa obrátiť na obec, alebo
rovno na poľovníkov.
„S chlapmi sme sa dohodli,
že tam pôjdeme s puškou aspoň varovne vystreliť, aby sme
ju odplašili,“ doplnil Lacko.

šená a bolo nám odporučené nepodpísať s projektantom zmluvu s tým, že ak bude prípadne opätovne vyhlásená výzva na rozšírenie kapacít materských škôl, podpis
zmluvy obnovíme.
Z uvedeného vyplýva, že
naše viac ako polročné úsilie
v tejto oblasti zatiaľ neprinieslo žiadaný úspech, preto-

mobilného telefónu sa obec
rozhodla vyskúšať využívanie
takejto služby „v zatiaľ testovacom“ režime.
K využívaniu služby sa
prihlásilo do dnešného dňa
52 občanov, ktorým sú zasielané správy všeobecného charakteru ( lekár, pošta, výpadok dodávok vody, el. energie, vývoz smetí a
pod.) , pozvánky spoločenských a športových podujatí. V budúcnosti obec chce
dosiahnuť, aby záujemcovia
o službu dostávali kompletné oznamy , teda všetko čo sa
hlási, budú mať prístupné vo
forme správy vo svojom mobile.

Nemá dôvod sa zdržiavať
Skúsený poľovník si nemyslí,
že sa bude v okolí jazierka na
Močiaroch zdržiavať dlho.
„Odíde odtiaľ, pretože tam
nemá čo žrať,“ povedal s tým,
že tak nízko zišla pravdepodobne aby sa napila.
Dolný Liptov je pomerne lesnatý, ľudia sa o životný
priestor delia s divými zvieratami.
„Pred mesiacom sa nám zas
po susednom Švošove znova prechádzal medveď,“ opísal predseda združenia, ktoré
obhospodaruje aj lesy v okolí Švošova.
Text: SZ

že niekto urobil chybu a obce
a mestá za to pykajú.
Neznamená to však, že
sme sa s týmto stavom uspokojili a pokúšame sa vybaviť
financie aj na rekonštrukciu
bývalej materskej školy na
dolnom konci obce a urobili sme v tom už prvé potrebné kroky.
Text: RB

Služba je momentálne zdarma. Poplatok za službu budeme od občanov vyberať až
budúci rok, predbežne sa uvažuje o sume 3 až 4 eur za rok.
Kto má záujem môže svoje telefónne číslo nahlásiť na
Obecnom úrade v Stankovanoch a služba mu bude okamžite sprístupnená. Veríme,
že takto prispejeme k lepšej informovanosti o živote v
obci, ako aj predídeme mnohým komplikáciám a nedorozumeniam vzniknutých z
nedostatočnej informovanosti občanov.
Text: SZ,
Slávka Belková
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Obec kúpi z dotácie špeciálny traktor
Naposledy sme nesmelo v
predposlednom čísle našich novín informovali, že
by sme mohli byť úspešní v
podanom projekte Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany.
Aj v tomto projekte sa situácia často menila, stále bolo potrebné niečo meniť, dopĺňať a opravovať. Dnes môžeme smelo potvrdiť, že sme
boli úspešní a v najbližšom

období dostaneme do obce
opäť novú techniku v hodnote 143 796 eur. Z toho
136 604 eur nám poskytne
Environmentálny fond Bratislava a čiastku 7 189,69 eur zaplatí naša obec, čo predstavuje 5 % z celkovej ceny techniky.
Dodanú techniku, ktorú každú chvíľu očakávame, pozostáva z traktora, paletizačných vidiel, lopaty na sypké hmoty,
traktorovej vlečky, štiepkovača
drevín a mulčovač. Naviac sa
pokúšame o dodávku snehovej

» Montáž oceľovej garáže pre nový traktor s príslušenstvom

radlice, ktorú by sme si zaplatili z rozpočtu obce.
Po tom, ako bolo viac-menej isté, že financie na túto
techniku dostaneme, obec zabezpečila výberom dodávateľa

Aj drobné práce robia
obec krajšou
V rámci opráv obec zabezpečila výmenu poškodených klampiarskych výrobkov na objekte Potravín Fresh a hasičskej
zbrojnice v Rojkove aj opravu žľabov a zvodových rúr na
objekte bývalej materskej ško-

ly a drevárne, na celej budove
obecného úradu, Domu smútku a školskej jedálne v Stankovanoch.
Podarilo sa nám taktiež
upraviť frézovaným asfaltom
cestu v Rojkove popri Váhu

Dôchodcovia doma teda nesedeli
Prvý krok v tomto roku bol
výlet do Aquaparku Poprad.
Začiatok roka patril aj príjemným chvíľam, ktoré strávili naši členovia na obecnom
plese v Stankovanoch. Pobavili sme sa aj na fašiangovej veselici v Liptovskej Štiavničke,
ktorú pripravil pre svojich členov okresný výbor.
Ďalšie kroky našich členov viedli do Krakova na púť,
ktorú organizoval farský úrad
Stankovany, kde sme prežili pekný deň v Božom milosrdenstve.
Naši členovia sa zapájajú aj
do spoločenského života v obci, keď sa zúčastnili zdravotných prednášok MUDr. Prvej,

boli na oslavách k MDŽ a tiež
speváckeho vystúpenia Ľudovíta Kašubu.
V apríli sme upravovali kvetinové záhony a okolie kostola.
Májovú oslavu „Dňa matiek“
nám pripravili naši muži, čím
nás milo prekvapili a za čo im
patrí veľké poďakovanie. Tento mesiac okresná organizácia JDS usporiadala v Liskovej športové hry, kde naši členovia pekne reprezentovali našu organizáciu aj obec. Ing. Peter Straka obsadil prvé miesto v hode granátom na diaľku
a Mária Tatárová obsadila prvé miesto v behu na 60 metrov. Po skončení športových
hier sme si posedeli pri dobrom

montovanej oceľovej garáže,
ktorá je v súčasnosti pripravená na garážovanie techniky v
areáli futbalového ihriska.
Text: RB

» Úprava prístupovej cesty ku lavici cez Váh

a rozšíriť prístupovú cestu a
upraviť parkovisko pri lavici.
Snažíme sa zveľaďovať
obecný majetok, vykonávame
rôzne údržbárske práce, nezamestnaní čistia a kosia verejnú zeleň v areáloch obecných

budov, v areáli cintorína a na
verejných priestranstvách. Pokračujú v čistení potokov a ich
okolia a vykonávajú ostatné
verejnoprospešné práce.

guláši a dobrej hudbe a s radosťou sme s dvoma zlatými medailami odchádzali domov, čím
sme si rozšírili zbierku ocenení
v našom klube.
Ako diváci sme sa zúčastnili krajskej prehliadky speváckych a tanečných súborov
v Kysuckom Novom Meste.
Oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré usporiadal
Obecný úrad Stankovany na
ihrisku naša organizácia podporila sladkou účasťou – keď
naše členky napiekli koláče pre detičky, ktoré mali svoj
sviatok plný hier a súťaží. Na
záver krásneho dňa sme si zaspievali pri harmonike nášho
Vladka Krúpu. Za túto aktivitu nám poďakoval aj starosta
obce Rudolf Baleja.

Zaujímavá pre všetkých
členov bola aj beseda v našom klube, kde sme si pozvali spisovateľa Petra Štrelingera – rodáka zo susednej Ľubochne, s ktorým sme prežili príjemné chvíle a zaspomínali sme si aj na chvíle spoločne strávené v školských laviciach.
Mesiac jún patril aj účasti našich členov, keď sme sa
ako diváci zúčastnili súťaže
Okresná lýra speváckych súborov v Hubovej.
Po peknom dni plní dojmov
z krásneho spevu a príjemného posedenia sme sa večer vrátili do svojich domovov.

Text: RB

Text: Jolana Malchová
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Deň detí s tvorivými dielňami aj maľovanými tváričkami

Každý rok je 1. jún krásny sviatok, ktorý nás prinúti sa viac usmievať, zabávať
a myslieť na deti, svoje ale
aj ostatné – pripomíname si
Medzinárodný deň detí.
Tento rok predstavitelia Obce spolu s Dobrovoľným hasičským zborom v Stankovanoch, Miestnym spolkom
Jednoty dôchodcov a Futba-

lovým klubom Sokol Stankovany pripravili pre deti poobedie plné slnka, radosti a zábavy. Prispeli k tomu aj sponzori – potraviny Ján Karas,
COOP Jednota Liptovský
Mikuláš a Potraviny FRESH
– Juraj Matejík, ktorí nešetrili
na sladkostiach a potešeniach
pre deti.
Prichystané boli športové súťaže pre deti, prezentá-

cia armádnej techniky, ktorú predviedli vojaci z posádky v Ružomberku, ukážkový
zásah DHZ v Stankovanoch,
koláče, ktoré pre deti napiekli členovia Jednoty dôchodcov
v Stankovanoch. Obec zabezpečila p. Malíkovú, ktorá všetky deti pomaľovala podľa ich
chuti. Deťom bola k dispozícií aj Tvorivá dielnička pod
vedením p. Mlynarčíkovej.

Počasie nám prialo, slniečko
sa po celé popoludnie na nás
všetkých usmievalo.
Obec Stankovany sa aj týmto chce poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k úspechu celej
akcie, predovšetkým však Paľkovi Škutovi, ktorý sa o celú
akciu moderátorsky, ale aj realizačne postaral.
Text: Slávka Belková

Jeden deň v roku patrí len vám, milé mamy

Alexandra
12.04.2016

Chovancova,

Andrea Alexia Straková,
26.04.2016
Obecný úrad, Kultúrna komisia pri OZ a ZŠ s
MŠ Stankovany pripravili druhú májovú nedeľu na
sviatok „Dňa matiek“ pre
všetky matky, príjemné nedeľné popoludnie plné krásnych vyznaní, piesní a tancov v priestoroch slávnostne
vyzdobeného Kultúrneho a
agroturistického centra .
Na úvod zaspievali krásnu
pieseň členky MO Matice
slovenskej za doprovodu harmonikárov Zdena Buliaka a
Jozefa Pečku.
Stanka Lucká privítala
všetkých prítomných a po-

priala prežitie pekného umeleckého zážitku.
Starosta obce Rudolf Baleja
vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol výnimočnú
a nenahraditeľnú úlohu, ktorú majú matky v živote každého z nás. „Deň matiek“
je sviatok, kedy sa vyjadruje láska a pozornosť k matke.
Okrem iného zdôraznil, že
spomienky treba venovať aj
tým matkám, ktoré sa na nás
už dívajú z iného sveta.
Prvé vystúpenie patrilo milému vystúpeniu tým najmenším – detičkám z Materskej
školy, ktoré vyznali lásku svojim mamičkám krásnymi ver-

šíkmi. Boli to zároveň aj ich
prvé krôčky na verejnosti.
Ďalšie vystúpenia patrili už
piesňam, básničkám a scénkam venovaných mamám,
žiakom Základnej školy.
Riaditeľka školy M. Hockicková sa prihovorila všetkým mamám nádhernou básňou od Navrátila. Vendelín
Čieško svojim harmonikárskym vystúpením vyznal tiež
lásku matkám.
Tento sviatok podporili
svojim vystúpením aj speváčky folklórnej skupiny Podšíp.

Text: Mária Straková

Lucia Neplechová,
3.6.2016

Opustili nás:
Janíková Marta, 90 r.,
apríl 2016
Straková Otília, 86 r.
apríl 2016
Matulová Božena, 82 r.,
apríl 016
Urban Stanislav, 86 r.,
máj 2016
Mádel Zdeno, 69 r.,
máj 2016
Pečková Margita, 89 r.,
jún 2016
Mandák Jozef, 61 r.,
jún 2016

Spoločenská kronika

Narodili sa:
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Seniori na zájazde v automobilke
Na jún sme si naplánovali autobusový zájazd po žilinských
obciach pre členov ZO Jednoty dôchodcov, ďalších záujemcov z radov obyvateľov
obce. Išlo o zájazd, ktorý mal
dve časti: prvá - poznávacia a
zameraná na prehliadku zaujímavostí a druhá - návšteva automobilky KIA Motors
Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline počas dňa otvorených dverí.
V sobotu ráno 11. júna už
všetci účastníci zájazdu očakávali príchod autobusu, aby
mohli prežiť krásny výlet.
Po základných pokynoch od
vedúceho zájazdu sa autobus
vydal na cestu, ktorého prvou
zastávkou bola obec Strečno.
Tá je známa krásnym hradom
Strečno, kompou cez rieku
Váh a plaviacimi sa plťami.

Začalo sa to Strečnom
Hrad Strečno je národná kultúrna pamiatka, prístupná verejnosti po svojej rekonštrukcii od roku 1992. Strečniansky hrad, v minulosti najbezpečnejšia pevnosť horného Považia, stojí na 103 metrov strmom vysokom brale
nad ľavým brehom rieky Váh.
Strečno patrilo medzi kráľovské hrady, existoval už v 13.
storočí. Strenčiansky prielom
znamenal od nepamäti dobrodružstvo, ale tiež nezvyčajné zážitky prvých cestovateľov – pltníkov na najdlhšej
a najznámejšej slovenskej pltníckej rieke Váh.
Príroda si svoju nádheru a čaro zachovala a turisti sa opäť kochajú pri plavbe plťou a spolu s ňou obdivujú tiež ľudský um, históriu
a tradície.
V spoločnosti pána farára sme absolvovali prehliadku
kostola sv. Žofie, postaveného
v roku 1847, v ktorom sa nachádza unikátny drevený organ z 18. storočia. Je centrom
chóru a patrí k dominujúcim

prvkom bohato zdobeného
interiéru. Veľmi pekne bola
upravená aj záhrada a najbližšie okolie kostola.
Po prehliadke kostola sme
sa zastavili na kopci Zvonica, kde sa nachádza pamätník
Francúzskych partizánov, ktorý bol postavený zo spišského
bieleho travertínu v rokoch
1952-56. V kryptách pod pamätníkom je pochovaných 24
partizánov a pamätná doska
na mohyle uvádza mená 58
Francúzov – bojovníkov padlých v SNP. Strečno je hraničnou obcou na rozhraní Žilinskej a Turčianskej kotliny.

Návšteva Stráňav
Zo Strečna sme sa presunuli do baníckej dediny Stráňavy, pod vrchom Polom v Malej Fatre. Je zaujímavé, že ako
jedna z mála dedín nemala postavený kostol, ale iba
kaplnku.
Dnes tam stojí nový kostol, dom smútku a nová fara,
kde nás prijal mladý pán farár a porozprával nám o aktivitách občanov. Práve v deň
našej návštevy otvárali po rekonštrukcii obecné termálne
kúpalisko.

O Mojši rozprával starosta
Autobusom sme sa potom
presunuli popri Vodnom diele Žilina do obce Mojš, ktorej dominantou je kaplnka sv.
Anny, ktorá pochádza z roku
1923. Mojš sa nachádza asi 6
kilometrov východne od centra Žiliny.
Vodné dielo je premostené lávkou pre chodcov a cyklistov s časťou Mojšova Lúčka, kde sa nachádza nová krížová cesta. Pán starosta nám
porozprával o histórii obce na
ktorú je veľmi pyšný.
Ďalšia časť cesty smerovala na kopec pri Nezbudskej
Lúčke, kde je novootvorené turistické centrum „Panoráma Koliba“, odkiaľ je krás-

veľa atrakcií a súťaží - stredoveký tábor, tvorivé dielne, many výhľad na okolie Strečna a kety hradieb, kolotoče, lezecŽiliny.
kú stenu, dopravné ihrisko,
školu šmyku, maľovanie na
Krásny kostol vo Varíne autá, maskotov, rímsku bitPo chutnom obede a prehliad- ku, snehovú show, výstavu arke strediska nás čakal kos- mádnych vozidiel, záchranártolník farského úradu obce skych vozidiel, parašutistov,
Varín, ktorý nám otvoril brá- tank, horských záchranárov,
ny a dvere jedného z najstar- lety balónom, modely lietadiších kostolov v okolí, kde nás el, hasičskú súťaž, bitky rytieupútal zvláštny tvar oltára a rov, antické sochy, fitness kúposchodový chór s organom. tik, aero club, vynálezy, heliPri založení fary v roku gonkárov a iné.
1200 bola vybudovaná kaplnHlavným moderátorom poka, zasvätená Sv. krížu. V ro- dujatia bol Andrej Bičan. Zaku 1233 zasvätili nový kostol ujímavé bolo rozdelenie zón a
Panne Márii. Pri vstupe do to tématicky podľa jednotlikostola je vstavaná klasicistic- vých epoch ľudstva. Začínaká kaplnka z roku 1727, pod la doba ľadová, pravek, strektorou je krypta rodiny Pon- dovek, presunutie do Antiky,
grácovcov. Neskorobaroko- nových dejín a budúcnosti.
vý oltár z roku 1795 je upevPodujatie bolo poďakovanený priamo na stene s vyso- ním za vynikajúce umiestnekým reliéfom polychromovej nie spoločnosti KIA v rámci
drevorezby Najsvätejšej troji- jej závodov a uskutočnilo sa
ce, do ktorej je zakomponova- už po štvrtýkrát za sebou. Z
ný výjav Nanebovzatia Panny výroby bola možnosť a príleMárie. V kostole krstili Juraja žitosť nahliadnuť do zvarovJánošíka z Terchovej.
ne, kde sa ako každý rok predstavil jeden z robotov. CelkoBeseda v Nedzedzi
ve sa Rodinného dňa zúčastZ Varína sme sa cez Gbeľa- nilo asi 18 500 návštevníkov.
ny presunuli do dedinky My sme sa tam cítili dobre a
Nedzedza, kde sme si prezre- tento deň sme si užili.
li za pomoci ochotnej pracovV najlepšom programe sme
níčky obecného úradu a čle- sa museli s Kiou rozlúčiť, lenov JDS v obci novopostave- bo sa blížil čas návratu, aj keď
ný kostol.
v automobilke bol program
Po besede sme si spolu za- až do 22,00 hod. zakončený
spievali v kostole aj nábožen- veľkou laserovou show.
ské piesne. Po rozlúčke nasleNávrat bol cez dedinu
dovala cesta do Tepličky /n. Krasňany, najnovšie znáVáhom, prezreli sme si kostol mej krásne zrekonštruovaa kaplnku a sa aj pomodlili.
nom kaštieľom, ktorý je v
súkromnom vlastníctve a bude sprístupnený verejnosti.
Deň otvorených dverí
Keďže sa blížila už 15. hodi- Prešli sme Terchovú, Párnicu
na, rýchly presun na vrátni- a o 18,00 hod. sme spokojní
cu automobilky – KIA Mo- vystupovali doma v Rojkotors Slovakia. Prišli sme prá- ve a v Stankovanoch bohatve včas, akurát začal slávnost- ší o nové zážitky a dojmy a
ný nástup vozidiel, mažoret- prehliadky známej automoky, stredoveký sprievod. Ve- bilky, kde už pracuje veľa nadenie automobilky pripravilo šich občanov.
na tento „FAMILY DAY“ pre
svojich zamestnancov a náText: Peter Straka
vštevníkov malých aj veľkých
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Malé futbalové talenty si zmerali sily s Milánom

Deti zo severného Slovenska
majú za sebou nezabudnuteľný zážitok, ktorý posilnil ich
nadšenie pre zelený šport.
Malí talentovaní futbalisti z
Liptova, Turca, Oravy a Kysúc
si splnili futbalový sen. Navštívili jeden z najslávnejších futbalových štadiónov Európy, kde
sa nedávno hralo prestížne finále Ligy majstrov.
„Sedeli na sedadlách, kde ani
nie pred týždňom sedeli najlepší hráči sveta. Bol to pre nich
ako malých futbalistov neopísateľný zážitok,“ povedal tréner Ľubomír Čieško.

Turnaj vznikol náhodou
Myšlienka pravidelných
stretnutí na turnaji talianskoslovenského priateľstva vznikla pred štyrmi rokmi úplne náhodou. Lipták Ľubomír Čieško trénuje malých chlapcov v
turčianskom klube TJ Dyna-

V

Deň Zeme
V sobotu 9.apríla sa na území viacerých dolnoliptovských obcí v súvislosti blížiacim sa dňom Zeme uskutočnilo podujatie, účelom
ktorého bolo vyčistenie verejných priestranstiev, potokov, brehov Váhu a okolitej prírody od rôznych odpadkov.
Podujatie sa uskutočnilo na
podnet predsedu turistického
klubu Tramp Hubová pána

mo Príbovce. Pred časom ho na
tréningu zastavila žena s nezvyčajnou otázkou. Jej manžel hrá
v talianskom klube AC Miláno,
cez prázdniny príde do Turca a
rád by čas trávil aj trénovaním
malých futbalistov.
Bola to ponuka, ktorá sa neodmieta, profesionálny hráč
skutočne do Príboviec prišiel a
venoval sa deťom. Veľmi sa mu
páčila odhodlaná práca tamojšieho klubu s deťmi, vraj taká
nie je ani v Miláne. Tréner vtedy, sčasti aj zo žartu povedal,
že si to prídu pozrieť. Milánčan ho zobral za slovo, pozval
ich do Talianska. Odvtedy pravidelne navštevujú talentovaní
chlapci nielen mesto samotné,
ale si aj merajú sily s milánskymi rovesníkmi.

Točila sa im hlava
Do Milána šla tento rok delegácia zo Slovenska zložená zo
65 nadšencov, deti, rodičia a

Petra Iža, ktorý oslovil dobrovoľných hasičov z jednotlivých obcí za účelom spolupráce. V každej obci sa do
tejto spoločensky prospešnej
akcie zapojilo okrem dobrovoľných hasičov viacero ľudí
z rôznych organizácií.
Po skončení čistenia obce
bol pre všetkých dobrovoľníkov pripravený guláš na ihrisku v Hubovej, kde bol zabezpečený odvoz a dovoz hasičskou aviou.
V obci Stankovany sa na
tomto podujatí zúčastnilo
celkovo 14 ľudí, ktorým nie

dozor cestovali autobusom aj
mikrobusom.
„Keď sme prišli do Milána,
najprv sme si pozreli mesto a
potom sme šli na slávny štadión San Siro. Deťom aj rodičom
sa z neho doslova točila hlava. Pre človeka, ktorý nič také
nikdy nevidel a je zvyknutý na
naše pomery futbalových štadiónov, je to zážitok na celý život,“ opísal Čieško.
Deti neveriacky počítali tribúny siahajúce do výšky
15-poschodovej budovy, prezreli si šatne domácich veľkoklubov AC Miláno a Inter Miláno, navštívili aj múzeum nachádzajúce sa v útrobách štadióna a, samozrejme, nakúpili suveníry, aby im pripomínali výlet.
Po prehliadke 85-tisícového San Sira šli do jednej z mládežníckych akadémií AC Milána. Slovenskí futbalisti vystavali
tri družstvá podľa vekovej kate-

górie a zmerali si sily s rovesníkmi v troch zápasoch. Ich zážitok umocňovalo aj to, že súperi
nastúpili v regulérnych rossoneri dresoch, teda oficiálnych farbách veľkého AC Miláno.
„Chlapci sa medzi nimi naozaj nestratili. Kategória U10 zápas vyhrala, U8 a U7 sa to nepodarilo, ale aj tak boli výborní,“ doplnil Čieško.

je lahostajné životné prostredie a priestor, v ktorom dennodenne trávia svoj život. Z
tohto podujatia chceme uro-

biť do budúcna tradíciu a organizovať ho každoročne.

Za Liptov nastúpili štyria
Tréner príbovských najmenších futbalistov chodí so svojím
družstvom po zápasoch najmä
na severnom Slovensku a všíma
si talentovaných hráčov. Potom
ich osloví s možnosťou vycestovať na turnaj do Milána.
Tento rok reprezentovali Liptov traja futbalisti, súrodenci
Mário a Dávid Renkovci z Važca a Tomáš Kachút zo Stankovian, Peter Šípka z Ľubochne.
Text: SZ

Text: Peter Malcho

Zvesti

10 Zvesti

Do nového ročníka pôjdu iba dospelí
Futbalová sezóna 2015/2016
Ani sme sa nenazdali a futbalová sezóna 2015/16 je
za nami. Z pohľadu fanúšika nepriniesla nič prevratné. Naše futbalové družstvá
skončili v podstate tak, ako
sme očakávali. Žiadna sláva, ale stále je to lepšie ako v
Hornej Dolnej. A to je podstatné.
„A“ mužstvo sa stále morduje v III. triede, odkiaľ sa
aspoň nedá vypadnúť. Ale
postúpiť sa dá, a o to nám
ide. V minulých sezónach
nám šanca na postup aspoň tlela do posledných kôl,
v tomto ročníku nám zhasla
už pred Vianocami.
Nový model súťaže v III.
triede spôsobil to, že aj napriek tomu, že sme postúpili do nadstavbovej skupiny, v
ktorej sa bojovalo o dve postupové miesta, my sme už
boli z kruhu von. Nám by
už nepomohlo ani to známe:
„ak by motyka strelila“... A
tak sme niektoré jarné stretnutia viac menej odohrávali v priateľskom duchu, keď
nám už v podstate nešlo o
nič.
Osviežením jarnej časti
boli stretnutia s mužstvami
z východu Liptova. S Važcom, ktorý nakoniec postúpil do II. triedy z prvého
miesta, to bol prvý vzájomný zápas „A“ mužstiev v histórii. S L. Trnovcom sme sa
stretli po dlhých 53. rokoch.
Obe mužstvá nakoniec postúpili do II.triedy.
Proti obom mužstvám
sme doma podali asi najlepšie výkony v sezóne. L.Trnovec sme dokázali poraziť
1:0, s Važcom sme síce prehrali 1:3, ale rekordná návšteva videla naozaj dobrý futbal. Tu sme ukázali, že

keď sme v plnej sile, vieme
zahrať. Žiaľ, posledné zápasy sme odohrali v okyptenej
zostave, keď nám absentovali viacerí zranení hráči. Tu
sme si dobrú povesť pokazili a ukázalo sa, kto má aký
charakter.
Pozitívom jarných zápasov
u nás bola naozaj priateľská
športová atmosféra, ktorú sme dokázali vytvoriť aj
s fanúšikmi hostí, čo nebýva zvykom. Hostia odchádzali od nás naozaj s dobrými pocitmi.
Družstvo mladších žiakov
skončilo z 10. účastníkov na
4. mieste, čo je viac ako sme
očakávali. Hráči potvrdili,
že napredujú, aj keď musíme priznať, že nám pomohli
posily z Martina, či Turian.
Cez letnú prestávku bude
však v kádri pohyb, hlavne smerom von a adekvátnu
náhradu za nich nemáme.

Ako ďalej ?
Záver sezóny nás teda
prinútil k otázkam, ako ďalej s našim futbalom?
Situácia v „A“ mužstve
nie je ideálna, chýba tréner, chýba chcenie viacerým
hráčom. A je tu aj pomerne
úzky káder. Do tohto prišla
ponuka z Ľubochne na zlúčenie a vytvorenie jedného
spoločného mužstva. Hráčska schôdza našich zlúčenie
s Ľubochňou odmietla.
Situácia nášho žiackeho
družstva tiež nie je ružová,
a to aj napriek tomu, že sme
skončili v tabuľke tak vysoko. Objektívne nám však
pomohli posily z iných obcí. Do budúcej sezóny však
už s nimi nepočítame. V
družstve tiež končia hráči, ktorí majú namierené do
iných klubov. Všetko opory.

Konečná tabuľka III.tr., skupina o postup
Klub

zápasy

výhry

remízy

prehry

skóre

body

1. ŠK Kriváň
Važec

14

13

0

1

57 : 11 39

2. TJ Družstevník L.Trnovec

14

8

2

4

33 : 16 26

3. TJ Val.Dubová

14

7

3

4

37 : 30

24

4. FK L.Vlachy

14

7

2

5

36 : 29

23

5. TJ Tatran
Hybe

14

4

3

7

12 : 24

15

6. TJ Kalameny

14

3

3

8

7 : 28

12

7. FK Sokol
Stankovany

14

3

2

9

21 : 39 11

8. TJ Ďumbier
Uh.Ves

14

3

1

10

10 : 36 10

Konečná tabuľka ml.žiakov, U-11
x

Klub

zápasy

výhra

remíza

prehra

skóre

body

1.

TJ Tatran
Hybe

18

16

2

0

108 : 12

50

2.

ŠK Kriváň
Važec

18

15

1

2

108 : 12

46

3.

TJ Havran
Ľubochňa

18

14

0

4

89 : 12

42

4.

FK Sokol
Stankovany

18

10

0

8

47 : 45

30

5.

ŠK Kriváň
L.Ondrašová

18

8

3

7

59 : 37

27

6.

ŠK
Demänová

18

8

1

9

44 : 39

25

7.

ŠKM Lipt.
Hrádok

18

8

0

10

42 : 81

24

8.

TJ Pribylina

18

3

1

14

31 : 117

10

9.

OŠK
Bešeňová

18

2

2

14

21 : 48

8

10. OFK Podtureň 18

1

0

17

12 : 158

3

A sú tu aj ďalšie závažné veci, ako sú veľké vzdialenosti k súperom /Hybe, Pribylina, L.Hrádok, Podtúreň,
Demänová/ a s tým spojená doprava.
Na základe týchto skutočností výbor FK rozhodol, že
do nového ročníka prihlási
len „A“ mužstvo. Družstvo
žiakov sa do nového ročníka neprihlási. Hráči môžu pôsobiť v Ľubochni, kde

sa môže vytvoriť spoločné
družstvo Ľubochňa-Stankovany. Taktiež naši hráči
v dorasteneckom veku môžu pôsobiť v doraste Ľubochne. Tu je potom možná dohoda s Ľubochňou, že
niektoré zápasy týchto mládežníckych družstiev by sa
mohli odohrať na našom
ihrisku.
text: Pavol Škuta
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Rekonštrukcia šatní stále
prebieha

Použitie len
na schválený účel

Prebiehajúca rekonštrukcia,
ktorá začala koncom marca, objektívne „zatlačila“ futbal na druhú koľaj. Aj keď
organizačnú stránku súťažných stretnutí to nepoznačilo, maratón brigád sa predsa len musel niekde prejaviť.
Tieto práce sa stali prioritou,
čo kladie aj na výbor FK zvýšené nároky. Ostáva ešte dokončiť práce na nových sprchách, ako aj v miestnosti pre rozhodcov. Dúfame, že
sa nám tieto práce podarí dokončiť ešte pred začiatkom
novej sezóny.
Z tohto miesta chceme
osloviť nielen členov ale aj širokú verejnosť o pomoc pri
týchto prácach.

Na tomto mieste treba
zdôrazniť, že všetky finančné
prostriedky, ktoré klub takto
dostane, sú účelovo viazané
na dané projekty. Klub je povinný ich zúčtovať uvedeným
nadáciám. Tieto prostriedky
sa nemôžu použiť na činnosť
klubu.
Cieľom tohto snaženia je
skvalitniť podmienky nielen
na futbal, ale aj na iné športové aktivity, ktoré sa môžu
na ihrisku prevádzať, cieľom
je tiež zmodernizovať a skultúrniť celý areál, ktorý slúži všetkým, nielen futbalistom. Tu treba tiež zdôrazniť,
že za všetkými projektmi stojí
predseda FK Ing. Matej Fúra,
ktorý si zaslúži veľké uznanie.
Poďakovanie si zaslúžia aj ostatní členovia výboru, ale aj mnohí ďalší, ktorí
sa podieľajú na ich praktickej
finalizácii.

Podpora Nadácie
KIA Motors Slovakia
Aj v tomto roku sa klub zapojil do grantových programov
s cieľom priniesť do pokladne financie na konkrétne pro-

jekty. A treba povedať, že bol
nadmieru úspešný. Nadácia
KIA Motors Slovakia podporila náš projekt sumou takmer
2 200 eur.
Čaká nás „Futbalové leto
2016“, ktoré sa uskutoční aj
vďaka podpore Nadácie KIA
Motors Slovakia. S jej pomocou sme mohli okrem iného
zakúpiť poloautomatický zavlažovací vozík, ktorý klub už
aj využíva. grantu nadácie
sa zakúpia aj ceny pre najlepších jednotlivcov Liptov cupu,
veľkého žiackeho turnaja, ktorý
sa uskutoční 13. a 14. augusta.

Pomohla aj
Žilinská župa
Žilinský samosprávny kraj
podporil náš projekt „Futba-

Spolu sme to opäť dokázali
Slovenská sporiteľňa prostredníctvom svojej nadácie
sa aj v tomto roku rozhodla
podporiť mládežnícky futbal na celom Slovensku sumou 60-tisíc eur.
Do tohto veľkého projektu, ktorý nesie názov „Futbal,
to je hra“, sa mohli prihlásiť všetky kluby pracujúce
na amatérskej úrovni, ktoré chcú cez svoje projekty vylepšiť materiálno-technické
vybavenie svojich mládežníckych družstiev, resp. skvalitniť
podmienky alebo zvýšiť kvalitu areálu futbalových ihrísk.
Maximálna výška dotácie na jeden klub predstavuje 3-tisíc eur. Tak ako vlani, aj
tento rok sa do tohto „súboja“ so svojim projektom: „Nové lopty pod novou strechou“
prihlásil aj náš futbalový klub.

A treba hneď povedať, že
úspešne, tak ako vlani !
Podmienky súťaže boli stanovené tak, že Nadácia SLSP odmení tie projekty, ktoré získajú najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní v priebehu mesiaca jún
2016, na základe unikátneho
kódu zaslaného na telefónne
číslo hlasujúceho. Všetky tieto operácie boli bezplatné! Aj
z tohto miesta chceme ubezpečiť všetkých hlasujúcich,
že okrem toho, že hlasovanie
je bezplatné, je aj anonymné,
lebo stále veľa ľudí hľadí na
tento proces hlasovania dosť rezervovane a nedôverčivo.
Tu treba ešte zdôrazniť,
že pridelené finančné prostriedky sú účelovo viazané.
Tieto podliehajú vyúčtovaniu
a následnej kontrole zo strany Nadácie.

lové leto“ sumou 730 eur, na
nákup čerpadla k mobilnému
zavlažovaciemu systému.

Tretí najlepší
na Slovensku
A zlatý klinec na koniec!
Klub podal projekt do Nadácie SLSP: „Nové lopty pod
novou strechou“.
Za projektom je snaha získať finančné prostriedky na
nákup krytiny na zastrešenie dreveného sedenia ako
aj drevenej tribúny. Úspech
projektu bol závislý od hlasovania, ktoré prebiehalo do
30.júna. Ako už asi všetci viete, hlasovanie dopadlo
nad očakávanie, celkove sme
skončili na 3.mieste v rámci
Slovenska.

Konečné 3.miesto zo 111
prihlásených projektov v
rámci Slovenska, s celkovým počtom hlasov 3.049, a
získaný grant vo výške tritisíc eur je opäť veľkým úspechom nielen samotného klubu, ale aj celej obce na oboch
brehoch Váhu, lebo podpora
išla z oboch strán.
Celkový počet získaných
hlasov je dokonca vyšší ako
vlani (2 963). Mimo „domácich“ hlasovalo veľa ďalších
ľudí. Mnohí rodáci, „chatári“ v obci, kolegovia na pracoviskách, priatelia z blízkeho či širšieho okolia, priatelia na sociálnych sieťach, susedia v bytovkách, návštevníci
hudobného festivalu v Piešťa-

text: Pavol Škuta

noch – aj tam sa zbierali hlasy, účastníci futbalových turnajov v Kraľovanoch, atď.
A preto treba z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí
dali svoj hlas na podporu
dobrej veci.
Tak ako vlani tak aj teraz
najväčšie poďakovanie patrí ale tým, ktorí to celé rozbehli, a ktorí o tieto hlasy bojovali do posledných sekúnd
dňa 30.júna, kedy hlasovanie
končilo. Iba oni vedia koľko
to stálo energie presvedčiť ľudí aby zahlasovali, iba oni vedia koľko času a koľko vlastných peňazí tomuto obetovali! Treba si to naozaj vážiť.
text: Pavol Škuta
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9. ročník Stankovského kotlíka

Začiatok júla je v Stankovanoch vždy v znamení súťaže vo varení guľášu,
tento rok to bol už 9. ročník Stankovského kotlíka,
ktorý sa uskutočnil v sobotu 9.7 v areáli futbalového
ihriska v Stankovanoch.
Na začiatku o desiatej hodine predpoludním sa zaregistrovalo 10 družstiev s odhodlaním ukázať všetkým
ostatným ako má chutiť ten
ich najlepší guľáš.
Po štyroch hodinách krájania, varenia, miešania a
ochutnávania boli vyhlásení najlepší kuchári s najlepším guľášom. Najviac porote chutil guľáš od rodiny
Vangelovej zo Žiliny, druhý v poradí skočili dôchodcovia z Jednoty dôchodcov v
Stankovanoch a tretie miesto si odniesli „Kripli“.
Pri varení nechýbala dobrá nálada a kopec smie-

chu. Deti sa v priebehu dňa
mohli zabaviť na veľkej
trampolíne a šmýkacom nafukovacom hrade a k dispozícii bola deťom kreatívna
dielnička s maľovaním pod
vedením p. Mlynarčíkovej.
O piatej popoludní bola vyhlásená tombola s 31 cenami, za čo organizátori aj
touto cestou ďakujú všetkým sponzorom, ktorí do
nej prispeli.
Po vyhlásení tomboly, začala tanečná zábava pod holým
nebom so skupinou Karamel,
v ktorej spieva naša rodáčka
Schoberová Katarína. Zábava
končila až o tretej nadránom
hodine ráno so skalnými pri
tanci a speve. Aj touto cestou
sa chceme poďakovať za pomoc poslancom Mgr. Petrovi Lackovi, JUDr. Vladimírovi Urbanovi a Joachimovi
Fúrovi s manželkou.
text: Slávka Belková

Nový náučný chodník stavali aj stankovskí hasiči

V sobotu 13. mája bola odslúžená v kostole Božského srdca Ježišovho v
Stankovanoch svätá omša za členov Dobrovoľného hasičského zboru v Stankovanoch, po skončení omše miestny pán farár Miloš Labaš vysvätil nové hasičské vozidlo IVECO DAILY spolu s protipovodňovým vozíkom.
Naši hasiči sa tento rok postarali o to, aby sme mali peknú májku pred kostolom. Májku postavili dobrovoľní hasiči s viacerými mladežníkmi 13. mája.

Č

Čutkovská dolina predstavuje jednu z najkrajších
dolín Veľkej Fatry, nachádza sa v tesnej blízkosti Ružomberka a jej doteraz utajovanými krásami prevedie
novučičký náučný chodník.
Dobrovoľníci a milovníci prírody sa pustili do budovania nového náučného chodníka v doline. Je to
krásny nápad, ale znamená
aj drinu. Pri jeho budovaní
pomohli aj dobrovoľní hasiči zo Stankovian, ktorí sa

zúčastnili stavebných úprav
v horskom teréne 30. apríla a 25. mája. Počas našej
prítomnosti sa spoločnými
silami podarilo dobudovať
dve takmer celé trasy naučného chodníka, z celkových
troch trás.
V závere sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným
členom DHZ Stankovanny a odporučiť milovníkom
prírody, prechádzku po náučnom chodníku Známa i
neznáma Čutkovská dolina.
text: Peter Malcho

