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Folklórna skupina Podšíp uviedla do života
publikáciu o ľudovom odeve zo Stankovian
V
máji tohto roku uzrela
svetlo sveta nová kniha s
názvom Na piatok i na sviatok. Vydali sme ju pod hlavičkou Folklórnej skupiny Podšíp. Tá dokumentuje ľudový
odev zo Stankovian a všetky
jeho varianty.

Obsahuje množstvo fotografií a charakteristiku jednotlivých typov odevov. Od detského, dievockého, mládeneckého,
ženského až po mužský. Zachytené sú jeho pracovné i sviatočné varianty. Fotografie dokumentujú odev v jeho plnej
kráse a zároveň ho predstavujú
v prostredí, v akom sa vyskytoval. Publikácia sa zamerala aj na
jednoduché pracovné, všedné či
detské odevy, ktoré často stoja v
pozadí sviatočných či slávnostných, ktoré bývajú prezentova-

né najfrekventovanejšie.
Po vydaní knihy sme sa rozhodli, že ju chceme do života uviesť za sprievodu spevu,
tanca a hudby. Nakoľko to
aktuálne opatrenia povoľovali, pripravili sme si kultúrny
program, ktorý sme odprezentovali v nedeľu 27.
júna 2021 o 16.00
v Kultúrnom dome
v
Stankovanoch.
Program sa skladal
z jednotlivých fragmentov našich spracovaných pásiem.
Zároveň korešpondoval s premietanými fotografiami, na
ktorých boli zachytené varianty odevu.
Detský odev sa spájal so spevom uspávanky a pásmom
detských piesní, pracovný odev dievok a
žien bol prepojený s
pásmom programu prania na
potoku a lúčnych piesní. Harmonikári Filip Malcho a Jozef
Pečko, ako aj Ľudová hudba
Zázrivá zahrali mládenecké
piesne zo Stankovian a diváci
si mohli na veľkom plátne prezerať fotografie mládeneckého
a mužského pracovného odevu.
Veselý svadobný blok a svadobné fotografie vtiahli divákov do
deja veselia, tzv. veselä, ktoré
bolo jedno z najkrajších období v rámci obyčají životného
cyklu. Fotografie smútočného

odevu žien sprevádzal spev baladickej piesne. Celý program
sa zakončil úryvkom z pripravovaného pásma krstín, kde
sa predstavili zvyšné varianty
odevu od dievockého, ženského, mládeneckého až po mužský sviatočný odev.
Našu malú knižočku sme
aj „pokrstili“. Tejto úlohy sa
zhostil pán starosta Vladimír
Urban, ktorý po pekných slovách adresovaných publikácii,
vzal myrtu a vodu a korálkami skrášlený katalóg uviedol
do života. Po dlhej dobe sme
opäť stáli ustrojení v krásnych

krojoch na javisku a počuli potlesk divákov. A to je jeden z
najkrajších pocitov ľudí, ktorí
sa venujú akejkoľvek forme
umenia vo svojom voľnom čase
v neprofesionálnej sfére.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe publikácie. Od
účastníkov fotenia (členovia
FSk Podšíp a naši priatelia), cez
fotografku, grafika až po obec
Stankovany, ktorá finančne na
jej vydanie prispela.
text: Miroslava Polohová
Ivanová
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S úsmevom to ide lahšie...
Keď som bol malý, bál som sa
tmy. Dnes, keď vidím účet za
elektrinu, bojím sa svetla.
Nové príslovie:
Ako sa do chladničky volá, tak
sa z váhy ozýva.
Bavia sa dvaja dôchodcovia v
parku.
"Ja som chcel napísať knihu
spomienok, ale zistil somm že
nič si nepamätám."
Policajt zastaví blondínku a
hovorí:
"Dajte mi vodičský preukaz."
Blondínka mu podá zrkadielko
a policajt hovorí:
"Prepáčte nevedel som, že ste
príslušníkom polície."
Príde prasiatko k elektrickej
zástrčke a hovorí:
"A teba sem kto zamuroval?"
"Móricko, kde máš žiacku
knižku?"
"Požičal som ju Marienke,
chcela vystrašiť rodičov."

Aj muži majú city. Napríklad
každý deň cítia hlad a smäd.
Zrazia sa dve autá. Jeden z
účastníkov nehody kričí na
druhého:
"Pozrite, čo ste vyviedli! Rozbili ste mi aj zubnú protézu!"
"Ale v poriadku. Pohrabte sa v
tejto krabici..."
Druhý podá prvému krabicu v
ktorej sú stovky zubných protéz. A prvý po chvíli hľadania
skutočne nájde protézu, ktorá
mu sedí. Raodstne poznamená:
"To je štastie v neštastí, že som
sa zrazil s dentistom."
"Aký dentista?" čuduje sa majteľ protéz. "Ja som hrobár."
Prišiel Jano do hostinca a kamaráti sa ho pýtajú:
"Tak čo, ako sa cítiš po včerajšom fláme?"
"Ja celkom dobre, ale žena zachrípla."
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"Skleróza je celkom fain vec,"
zdôveruje sa dôchodkyňa deťom. "Nič vás nebolí a každý
deň kopa noviniek!"

Čo znamená, keď sa blondína
prefarbí na čiernovlásku?
Umelá inteligencia.
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Stankovany konaného
dňa
29.4.2021
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce JUDr. Vladimír Urban,
PhD. Obecné zastupiteľstvo
sa zišlo v počte 7 poslancov
z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnil poslancov Mgr.
Petra Lacka a Jána Chomista
z pracovných dôvodov. Poslanec
Michal Straka sa dostavil počas
priebehu rokovania.
Milan Hoždora, konateľ spoločnosti Obecné lesy
Stankovany, s.r.o. informoval
poslancov o aktuálnej situácii
v tejto spoločnosti. Spresnil
použitie finančných prostriedkov v roku 2020 (vypracovanie geometrických plánov).
Starosta obce objasnil postup
pri zmene druhu pozemkov.
Konateľ taktiež objasnil situáciu ohľadom lokalít na ťažbu;
predniesol investičné plány na
ďalšie obdobie.
Starosta obce informoval
o požiadavke Pozemkového
spoločenstva – Urbár Stankovany na nájom pozemku parc.
E-KN 11917/5 a E-KN 856/1,
na ktorých je umiestnená píľnica guľatiny. OZ obce Stankovany schválilo zámer prenájmu nehnuteľností na dobu
50 rokov za nájomné 250,EUR na rok, z dôvodu, že na
uvedenom pozemku urbárske
spoločenstvo
prevádzkuje
pílu, ktorá poskytuje služby
občanom obce a pripravuje
palivové drevo, ktoré potom
Pozemkové
spoločenstvo
Urbár Stankovany predáva
občanom obce.
Starosta ďalej informoval o
stave vysporiadania pozemkov,
ktoré sú pod miestnymi komunikáciami v obci. Vysporiadanie prebieha v spolupráci

s advokátskou kanceláriou BUKNA, s.r.o. Dolný Kubín.
Starosta predniesol žiadosť
Okresného súdu Ružomberok v súvislosti s ukončením
4-ročného funkčného obdobia
prísediacich Okresného súdu
Ružomberok 2018 – 2021. OZ
obce Stankovany súhlasilo s
návrhom starostu obce na kandidáta, ktorým má byť Margita
Tatárová, nar. 14.05.1954, bytom Stankovany - Rojkov 394.
Starosta obce informoval
o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
s MŠ Stankovany vzhľadom
na skutočnosť, že sa končí
funkčné obdobie aktuálnej riaditeľky školy. Tiež oboznámil poslancov so situáciou
ohľadom likvidácie biologicky
rozložiteľného odpadu. Obec
nadviazala spoluprácu so spoločnosťou OZO, a.s. Liptovský
Mikuláš, ktorá pre obec zabezpečí zhodnotenie odpadov na
tuhé alternatívne palivo. Poslanci v rámci diskusie súhlasili, že v rámci svojich volebných
obvodov oslovia tých občanov,
ktorí ešte neodovzdali obecnému úradu čestné vyhlásenia
ohľadom kompostérov.
OZ obce Stankovany schválilo zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Stankovany, a to pozemku E-KN
parcela č. 4201/6 o, ale len tej
časti, ktorá nie je v zábere pod
miestnou komunikáciou. Kupujúci Tichomír Krúpa si na
vlastné náklady dá spracovať
geometrický plán. OZ obce
Stankovany schválilo trojpätinovou väčšinou zámer predaja
nehnuteľností vo vlastníctve
obce Stankovany, a to pozemku
C-KN 1496/4, orná pôda o výmere 137 m2. Kupujúca Marta
Škutová si zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku na
určenie všeobecnej hodnoty
pozemku na vlastné náklady.

Starosta obce informoval
o začiatku rekonštrukcie železničnej trate, ktorá prebieha
v katastri obce. Upresnil plánované stavebné práce. Zároveň pripomenul, že plechová
čakáreň, ktorá je umiestnená
na žel. zastávke, bude môcť byť
využitá pre účely obce a môže
slúžiť ako sklad posypového
materiálu alebo iného materiálu potrebného pre účely obce.
Diskusia
Michal Straka navrhol vzdať
sa odmeny za poslanca a použitie týchto finančných prostriedkov na účely miestnej časti
Rojkov, ďalej navrhol umiestniť značenie zákazu vjazdu
motorových vozidiel v okolí
hasičskej zbrojnice a v časti
miestnej časti „Na kopanie“,
nakoľko parkujúce autá blokujú priestranstvo pri hasičskej
zbrojnici a prejazd komunikáciou smerom ku lyžiarskemu
vleku.
JUDr. Peter Malcho upozornil na znečisťovanie odpadom,
ktoré spôsobujú robotníci vykonávajúci rekonštrukčné práce na žel. trati. Starosta obce
prisľúbil, že zodpovední pracovníci budú dôrazne upozornení na dodržiavanie čistoty
v priestoroch celej stavby.
Bohuslav Belko sa informoval v akom stave je výmena
pletiva na plote pri materskej
škole v Rojkove a zároveň navrhol upraviť potok pri Miroslave Štúrovej. Vladimír Lacko
diskutoval o potrebe zberného
dvora.
Starosta oboznámil poslancov s problémami pri riešení
IBV, ktoré je potrebné vyriešiť
s príslušnými organizáciami.
V prípade vyriešenie týchto
problémov je možné pokračovať v príprave pozemkov na
stavbu bytových domov a rodinných domov.

Vyberáme z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Stankovany konaného
dňa 24.6.2021
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban, PhD.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
v počte 8 poslancov z celkového počtu 9 poslancov. Ospravedlnil poslanca Ing. Petra Tomáňa z pracovných dôvodov.
Hlavná kontrolórka obce
Michaela Kapustová predniesla stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému
účtu Obce Stankovany za rok
2020. Návrh Záverečného účtu
obce Stankovany za rok 2020
predniesla Katarína Králiková. Návrh Záverečného účtu
obce Stankovany za rok 2020
bol zverejnený na úradnej tabuli a elektronickej úradnej
tabuli obce od 10.05.2021 do
24.05.2021 a k jeho zneniu
neboli vznesené od občanov
žiadne pripomienky. Katarína
Králiková predniesla aj Návrh
Rozpočtového opatrenia č.
1/2021. Starosta obce otvoril
k tomuto bodu diskusiu. Belko
B. pripomenul, že je potrebné
obnoviť plot okolo MŠ v Rojkove za cenu cca. 500,- EUR.
Starosta uviedol, že v HZ
v Rojkove sa bude riešiť tento
rok len strecha. Predpokladaná cena bola minulý rok cca
10.000 eur, no cena bude určite
vyššia, nakoľko ceny stavebných materiálov vzrástli. Obec
požiadala o ďalšiu dotáciu na
HZ Rojkov cca. 40.000 eur.
Ak dotácia nevyjde, bude to
musieť riešiť obec z vlastných
zdrojov.
Starosta obce informoval
o situácii ohľadom predaja nehnuteľnosti pre Martu
Škutovú, 034 92 Stankovany
331. Kupujúca predložila zna-
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lecký posudok na nehnuteľnosť parc. č. C-KN 1496/4, orná
pôda o výmere 137 m2, ktorý
vypracovala Ing. Milena Hamacková, Ludrová 283, 034 71
Ludrová.
Obecné zastupiteľstvo v
Stankovanoch schválilo predaj pozemku vo vlastníctve
obce Stankovany pre Martu
Škutovú za kúpnu cenu vo výške 325,- EUR.
Starosta informoval o rokovaniach so ŽSR a povodím
Váhu o tom, že nikto nie je
ochotný sa postarať o opravu
zárubných múrov. Pozemky
pod múrom sú vo vlastníctve

ŽSR, tým pádom aj múry ktoré
boli postavené pri rekonštrukcii železnice. Právnici informovali o možnostiach vyriešenia
súčasného stavu súdnou cestou,
najlepším spôsobom je dohodnúť nejaký zmier.
Diskusia
Obyvateľ obce Jozef Ivanov chcel vedieť, prečo nikto
nepýta súhlas s usporiadaním
tanečných zábav od majiteľov
priľahlých domov pri športovom areáli, nesúhlasí s usporiadaním žiadnych podujatí, jeho
rodinu to tam ruší, vyrušuje ich
hluk, neporiadok po akcii, ako

aj neporiadni návštevníci podujatí.
Miroslava Polohová Ivanová
navrhla do budúcna zrealizovať
výstavbu detského ihriska, kde
by bolo viac hracích prvkov.
Taktiež uviedla, že je pokazený
priepust pri škole, ktorý pokazili ťažké autá rekonštruujúce
žel. trať. Informovala sa, či to
opravia realizátori stavby alebo
to pôjde na náklady obce. Starosta uviedol, že je urobená pasportizácia ciest a po ukončení
prác sa budú musieť dať cestu
do stavu pred začatím rekonštrukcie na náklady staviteľa.
K. Králiková, ako obyvateľ

obce, má pripomienky k prašnosti miestnej komunikácii od
železničnej zástavky smerom
na Kút. Nejde len o prašnosť,
ale aj zdravie človeka. Poďakovala sa dobrovoľným hasičom
zo Stankovian, že sú ochotní
vo svojom voľnom čase aspoň
trošku zmierniť kritickú situáciu. Kropenie 1 x do dňa nepostačuje. Starosta odpovedal, že
predpoklad ukončenia prác na
železnici je asi október 2021.
Do tohto dátumu je ale treba

to aktivitou pre deti aj počas
tohto leta. “TURISTICKÝ
PAS RUŽOMBEROK“ je zaujímavou formou vzdelávania,
pri ktorej môžu malí obyvatelia
mesta, regiónu, či návštevníci
Ružomberka spoznať vybrané
atraktivity.

Kancelária sa nachádza v
priestoroch Okresného úradu
Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok (v priestoroch katastra), 1. posch., dvere oproti
výťahu.
Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude kancelária k
dispozícii každý utorok v čase
od 8:30 hod. do 15:00 hod. V
prípade záujmu o konzultáciu
je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle
0908 794 827 alebo 041/511
74 25, prípadne mailom na
adresu: katarina.kvasnovska@
minv.sk.

text: redakcia SZ

Oznamy

Chlórovanie pitnej vody
v obci
Dezinfekciu pitnej vody zabezpečuje Vodárenská spoločnosť Ružomberok automatickým dávkovačom Prominent
podľa prítoku vody do VDJ
(impulzy dávok idú z vodomeru). Zostatkový chlór v akumulačných nádržiach je monitorovaný zariadením Depolox,
ktorý prenáša túto hodnotu
online na dispečing VSR a.s.
Táto hodnota je zaznamenávaná grafom a je možnosť jej
prezretia aj z archívu. Podľa
štandardov a normy má mať
zostatkový chlór v pitnej vode
v rozvodnom potrubí hodnotu
od 0,05 do 0,30 mg (hodnota pre hygienickú kontrolu).
V súčasnosti je aktuálna hodnota na VDJ Stankovany 0,17
mg. Podľa archívnych záznamov dispečingu v mesiaci jún
(od 1.6. – do 30.6.) sa hodnota
pohybovala od 0,18 až 0,22 mg
tj. Ø 0,20mg. Informoval o tom
Miroslav Caban z Vodárenskej

spoločnosti po otázke starostu
ohľadom chlórovania pitnej
vody.
„Podotýkam, že zvýšené
množstvo chlóru sa vo vode
prejavuje zápachom a sfarbením vody do žlta. Biela voda
znamená okysličenie vody čo
v obci Stankovany je normálny jav, nakoľko voda s prameňa prechádza kvôli výškovému
rozdielu troma prerušovacími
šachtami“, dodal Caban.
Druhá sezóna turistického
pasu Ružomberok
Mesto Ružomberok po minuloročnom úspechu ružomberského pasu pokračuje s tou-

Pomoc pre obete tresných činov
Dávame na vedomie, že od
18.5.2021 bude v Ružomberku
zriadené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre
obete trestných činov, ktoré sú
vytvorené odborom prevencie
kriminality kancelárie ministra
vnútra SR.
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Zber odpadu áno, ale takto nie!

H

neď na úvod treba povedať, že veľký zber
domového odpadu, ktorý
v apríli iniciovala obec treba
kvitovať. Bol tu určite dobrý
úmysel, aby sa ľudia zbavili rôzneho haraburdia, ktoré
mnohí po dlhé roky „sušili“
niekde na povale, na humne,
v garáži a pod.
Je to určite lepšie sústrediť to
takto na jednom mieste, akoby
to v mnohých prípadoch malo
skončiť niekde na brehu Váhu,
potokov či pohodené v prírode.
Potiaľto by to bolo možno
v poriadku až na to, že za pár
dní sme mali za ihriskom ako
aj v Rojkove za hasičskou budovou smetiská, do ktorých s
„radosťou“ prispievali aj občania so susedných obcí. A na
kope sa objavilo všetko. Žiaľ aj
veľa vecí, ktoré tam nepatria.
A treba to povedať na rovinu,
že sa to z racionálneho hľadiska vymklo z rúk.
Každému pri pohľade na tú
spúšť musí byť jasné, že takýto
spôsob zberu obec už organizovať v budúcnosti nebude. A
to tým viac, keď pri plánovanom odvoze tohto „bordelu“
vo vlastnej réžii na pomerne
vzdialenú skládku, obecná
technika zlyhala. A nanešťastie
zlyhala aj technika Urbáru.
Našťastie, s odvozom pomohli
„štrekári“, ktorí sa v obci podieľajú na rekonštrukcii železničnej trate.
Aj na základe takýchto skú-

seností, ale aj z dôvodu stále sa
sprísňujúcej legislatívy v oblasti
zberu a separovania odpadu, tu
akútne vyvstáva otázka zriadenia zberného dvora v obci, aby
samotný zber bol takpovediac
pod kontrolou a mal hlavu a
pätu.
Osobitnú kapitolu tvorí zber
a nakladanie s nebezpečným
odpadom, lebo aj takýto sa na
“našich smetiskách“ v značnej
miere objavil, a ktorý tam
nemal čo hľadať!
V tejto súvislosti nezaškodí
opäť pripomenúť všetkým najčastejšie druhy odpadov, ktoré
vyprodukuje bežná domácnosť,
a ktoré sú už nebezpečné, tak
ako ich definuje aj zákon:
- odpady obsahujúce ortuť /
poškodené teplomery /,
- moridlá, syntetické motorové, prevodové a mazacie
oleje,

- obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok / napr.
obaly od syntetických
farieb, obaly od riedidiel,
kyselín a pod. /,
- absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie /
zaolejovaná handra používaná v dielni je už nebezpečný odpad ! /,
- staré televízory, mikrovlnky, monitory od počítačov
/ samotné obrazovky
v prípade rozbitia obsahujú nebezpečné látky ! /,
- olovené batérie, niklovo –
kadmiové batérie / všetky
druhy tužkových či štvorcových batérií /,
- žiarivky, výbojky,
- azbest, farby, lepidlá, živice.
Ani jeden z týchto odpadov
by nemal skončiť v popolniciach spolu s komunálnym odpadom, a už vôbec by nemal
skončiť pohodený niekde v prírode. Čo však potom s ním?
Tu treba povedať, že takýto
odpad podlieha inému režimu
nakladania. To znamená, že by
sa mal odovzdať na to určené
miesto. Takýmto pre nás najbližším miestom je zberný dvor
v objekte Technických služieb
v Ružomberku, kde nám ho
odoberú.
Keďže zriadenie zberného

dvora v podmienkach každej
obce nie je vôbec jednoduchá
a lacná záležitosť, chvíľu to
zrejme potrvá kým sa ho dočkáme. Obce sú však zo zákona povinné hľadať spôsob,
ako zvýšiť podiel separovaného odpadu. Dúfajme, že nájdu
spôsob aj na odber niektorých
druhov nebezpečných odpadov.
Kým sa tak stane, začnime každý od seba a nespoliehajme sa
na to, že všetko zariadi obec.
A preto na záver niekoľko rád:
- Pri nakladaní s odpadom
používajme zdravý rozum.
- Rozmýšľajme čo patrí do
popolnice a čo nie.
- Odpad nepatrí na brehy Váhu, či potokov, a už
vôbec nie do prírody. Na
tomto mieste chcem opäť
upozorniť na smetisko,
ktoré je pod Havranom,
a ktoré je tak pekne vidno
z vlaku.
- Tu treba len dodať: „Škoda
že príroda nemá ruky, to by
chodilo veľa ľudí s červenými lícami“.
- Rozmýšľajme ako nakladáme s nebezpečným
odpadom, ktorý je vyššie
uvedený.
- Vážme si životné prostredie!
text: Pavol Škuta
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Ako sa darilo škole v uplynulom roku?

K

oniec školského roka je
obdobím, kedy učitelia
vyhodnocujú svoju prácu. Napriek zlej epidemiologickej
situácii, ktorá neobišla ani
Základnú školu s materskou
školou v Stankovanoch, môžeme konštatovať, že školský
rok bol veľmi úspešný.

striedky.
V okresnej literárnej súťaži
Každým slovom krok k umeniu získala 1. miesto žiačka
3.A triedy Terka Kubačková,
3. miesto získala tiež žiačka 3.
A Paulínka Gallová a diplom
dostal aj žiak 4. A Marko
Belko. Nezaostali sme ani

Všetky
predsavzatia, ktoré sme si dali
v septembri sme spoločným
úsilím
pedagogických
i nepedagogických pracovníkov
školy splnili. Okrem úloh
vyplývajúcich z výchovnovzdelávacieho procesu sme
urobili veľa práce i v rámci
mimoškolských aktivít. Zapojilisme sa do rôznych projektov
a súťaží, z ktorých si našižiaci
odniesli nové skúsenosti, zručnosti, a tiež ocenenia a v neposednom rade finančné pro-

v súťaži v tvorbe básní Básničkovo, v ktorej 1. miesto
v okresnej súťaži získala žiačka
3.A Sárka Belková. Darilo sa
nám aj vo výtvarných súťažiach. V okresnej súťaži V otroctve drog 3. miesto získala žiačka 4. A Natálka Kováčiková
a diplom žiačka 3.A Paulínka
Gallová. Ešte v septembri boli
ocenené P. Gallová, T. Kubačková a S. Fúrová za svoje práce,
ktorými sa prezentovali v medzinárodnej súťaži Ja a koronavírus. Zapojili sme sa aj do

podujatí na podporu čitateľskej
gramotnosti. Žiaci tretieho
a štvrtého ročníka pracovali
na projekte Čitateľský oriešok
a Osmijanko. Úspešní sme boli
i v projekte Hovorme o jedle – získali sme strieborný diplom a v celoslovenskej súťaži
Týždeň školských knižníc sme
obsadili 16. miesto.
Azda najdôležitejšou aktivitou tohto roku, na ktorej sme
pracovali s menšími prestávkami 5 rokov, boli práce na získaní titulu Zelená škola. Priestory
interiéru i exteriéru školy všetkých presvedčia, že sme všetci žili projektom. Zakvitnutá
Babičkina záhrada, vysadené
kvety, ozdobné kríky, maliny,
černice, ríbezle i hriadky so
zeleninou, a tiež množstvo
vyučovacích hodín odučených
v areáli školy boli podmienkou

Enviroprojekt od MŠVVaŠ
(1600 €), z projektu Dopravná výchova od Nadácie Volkswagen Slovakia (1000 €), sme
tohto roku získali tri tisíc eur
od Nadácie KiaMotorsna podporu športu. Za získané prostriedky z projektov sme si zrekonštruovali areál školy, kúpili
kolobežky, odrážadlá, dopravné značky a v rámci projektu
Športom k zdraviu sme vybavili telocvičňu. Basketbalové
koše, gymnastický koberec,
lopty, šachy, buzoly, karimatky,
odrazový mostík a iné športové
náčinie – to všetko pomôže vyučujúcim pri výchovno-vzdelávacom procese i pri mimoškolských aktivitách.
Zmodernizoval sa aj interiér
školy. V decembri sme začali
s rekonštrukciou sociálnych zariadení pre deti MŠ a chlapcov

splnenia cieľov nášho projektu.
Škoda, že sa do nášho projektu
nezapojili aj obyvatelia obce či
rodičia našich žiakov, ich pomoc by bol ocenil hlavne pán
školník, ktorý musel práce na
smerovej tabuli, prístrešku na
bicykle, pocitovom chodníku,
vyvýšených hriadkach, drevených kvetináčoch, urobiť sám.
Naše snaženie však bolo ocenené a titul Zelená škola sme
získali.
Úspešní sme boli aj v získavaní finančných prostriedkov.
Po finančnej dotáciiz projektu

ZŠ, v máji t.r. sa vynovilo sociálne zariadenie dievčat. V júli
nás čaká ešte rekonštrukcia
školskej jedálne, ktorá z projektu MŠVVaŠ získala 5 tisíc
eur, za ktoré sme kúpili konvektomat.
Niekomu sa to zdá asi málo,
ale ZŠ s MŠ Stankovany je
málotriedna škola s 22 žiakmi
(2 triedy) a jednou triedou MŠ.
O žiakov sa starajú 2 triedne
učiteľky, vychovávateľka ŠKD
a 2 učitelia na čiastočný úväzok.
V MŠ je 19 deti s dvoma
učiteľkami.
Nepedagogickí
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pracovníci sú štyria – vedúca
ŠJ, kuchárka, školník a upratovačka. A keďže sme škola
s právnou subjektivitou máme
aj účtovníčku, ktorá pracuje na
dohodu. Budúci prváci i všetky
deti sa môžu tešiť. Škola je po
každej stránke dobre pripravená na výchovno-vzdelávací
proces i na množstvo mimoškolských aktivít.

Úspešný
školský
rok
sme zakončili rozlúčkou
s predškolákmi a štvrtákmi,
ktorí odchádzajú do 5. ročníka do Ľubochne. Zamestnanci školy sa rozlúčili so
školou výletom do Trenčína.

vovala vatra sa našla mierna
rovinka a tam sa založil oheň.
Prípravu ohňov mali na starosti mládenci. Takýchto ohňov
bolo dokonca v obci viac. Dolný či horný koniec obce, pod
Dielom, na Laze, do Skälata,
v Rojkove... v každej z týchto
častí horel jánsky oheň. Ľudia
sa okolo vatry zišli, obchádzali ju a spievali sa rôzne piesne.
Známa bola starodávna pieseň Ó Jáne, ó Jáne, gde ta pálit
máme? Na stanskovskom láne,
tam ho pálit máme. V neskoršom období sa k spevu pridávali aj harmoniky. Po skončení
stretnutia ľudí pri jánskej vatre
sa však vždy musel nájsť niekto,
kto ostal pri pahrebe a vartoval,
aby náhodou nevznikol požiar.
Obľúbenou činnosťou na
Jána, najmä u mladšej generácie, bolo chytanie svätojánskych mušiek či dokonca chrústov, po našom bunčov. Deti si

ich zatvárali do sklených fliaš a
potom opäť púšťali.
Významnejšou aktivitou však
bolo zbieranie liečivých bylín,
ktorým kedysi ľudia pripisovali čarovnú moc. Museli sa
však zbierať v predvečer sviatku Jána. Obľúbené bylinky boli
napríklad ľubovník, palina či
materina dúška. Tieto byliny
sa využívali nielen na liečenie
rôznych chorôb, ale mladé vydajachtivé dievčatá ich využívali pri rôznych ľúbostných
čarovaniach.
Aj tieto fragmenty zvykov na
Jána sú súčasťou bohatej ľudovej kultúry, ktorá mala rôzne
podoby a v pozmenených formách a funkciách sa zachovávajú dodnes.

text: Daniela Jarošová

Tej noci svätojánskej

A

ko sa kedysi hovorilo:
jánska noc, má svoju
moc. Naši predkovia o tomto
dni a úkonoch, ktoré sa vykonávali vedeli veľmi veľa. Obyčaje, realizované na Jána majú
hlbokú tradíciu. Sviatok sv.
Jána pripadá na 24. júna, ide o
najdlhší deň a najkratšiu noc
počas roka.
Aj v súčasnosti sa vykonávajú
jánske obyčaje, no v pozmenenej forme. Najznámejšie je
pálenie jánskych ohňov - vatry. Ohne sa pália na lúkach
či grúňoch za obcou, prípadne
priamo v obci a ide o spoločenské podujatie. Vatry dosahujú
obrovské rozmery, ktoré horia

niekoľko hodín. Ako sa však
oslavoval deň Jána v minulosti?
Hlavnú úlohu zohrával oheň,
ale aj zbieranie liečivých bylín,
ktorým sa pripisoval magický
účinok.
Oheň mal magickú a očistnú
funkciu a súvisí s kultom Slnka.
Pálenie vatier na Jána sa spájalo
s mnohými poverami, obradmi,
piesňami, tancom i zábavou
mládeže. Ako spomínajú starší obyvatelia našej obce jánske
ohne boli oveľa menšie ako
v súčasnosti. Vatra pozostávala len z niekoľkých halúz a
konárov, ktoré sa nazbierali v
lese a jej výška nepresahovala
meter. Na lúke, kde sa pripra-

text: Miroslava PolohováIvanová
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30. výročie otvorenia ihriska po jeho rekonštrukcii

T

akto pred 10.rokmi sme
si aj prostredníctvom
SZ pripomenuli 20.výročie
otvorenia
futbalového
ihriska po jeho rekonštrukcii.
Zároveň sme zmapovali aj
jeho samotnú históriu, ktorá
spadá ešte do obdobia rokov
II.svetovej vojny.
Desať rokov prešlo ako voda
a 5.júla si pripomíname už
30.výročie od tej chvíle, keď sa
prestrihla páska a ihrisko sa dalo
do užívania nielen futbalistom,
ale aj širokej verejnosti. Ako
v živote človeka, tak aj v tomto
prípade sa mnohé za toto
obdobie zmenilo. A treba
povedať, že pozitívne. Samotný
areál zmenil za ten čas svoju
podobu dosť podstatne a stal
sa dôstojným krajinotvorným
prvkom obce.
Ale vráťme sa v čase tých
viac ako 30 rokov dozadu, aby
sme si pripomenuli ako to
vyzeralo keď v areáli ihriska
okrem „smutnej vŕby“ /ktorá
„zomrela“ pred 10.rokmi/
nestálo nič. Neboli tu žiadne
šatne, žiadna budova.
Prvým objektom, ktorý sa
postavil boli drevené šatne.
Tieto sa postavili v r.1978, keď
už bolo jasné, že dokončením
L.Mary
nehrozí
žiadna
povodeň. Tento objekt slúži
doposiaľ ako bufet.
V roku 1983 sa začalo
s výstavbou šatní so sociálnym

vybavením. Ešte v tom istom
roku boli dané do užívania.
Futbalisti sa tak konečne mohli
umyť pod tečúcou vodou už
ako účastník najvyššej okresnej
súťaže. Šatne sa postavili
svojpomocne
za
výraznej
pomoci samotných hráčov
a členov TJ. Následne sa
postavila aj garáž pre autobus.
Šatne tu už konečne boli,
len hracia plocha bola v takom
stave, akoby nemala gazdu.
Veď aj husi sa tu pásli... Po
obvode ihriska bolo dávnejšie
drevené zábradlie, neskoršie sa
vybudovalo zábradlie kovové.
Ihrisko sa nemuselo prakticky
kosiť, lebo tráva nemala kedy
vyrásť. Stále sa hral futbal a tak
ihrisko bolo v značnej miere
od trávy vydraté. V pokutových
územiach to bolo tak vydraté,
že sa tam hrávali guličky,
alebo tenis. Po bokoch rástla
rôzna burina, ktorá sa možno
2-3x do roka pokosila ručne
kosami. Príprava ihriska pred
samotným zápasom spočívala
asi v tom, že samotní hráči
hodinu pred zápasom zobrali
vozík, či fúrik a skočili po piliny,
najčastejšie k Michalekovcom
/tu mali stolársku dielňu/,
alebo k Hoždorovcom /tu mali
cirkulárku/. Väčšina hráčov sa
potom zapojila do „lajnovania“
čiar. Každý zobral medzi dlane
piliny a pekne ručne sa čiary
týmto materiálom vysypali.

Bolo to určite ekologickejšie
ako v súčasnosti, len tá
geometria a estetická stránka
diela nestála za veľa. Vtedy to
bolo ale druhoradé.
Na
jar
1988
začína
túžobne očakávaná celková
rekonštrukcia
futbalového
ihriska. Hracia plocha bola
rozšírená smerom do Váhu,
navozením
obrovských
žulových kameňov, ako aj
navozením tisícok kubíkov
starého železničného zvršku,
ktorý sa akurát v tom čase
v obci obmieňal. O rozoranie
a vyrovnanie hracej plochy
sa
postarali
mechanizmy
Poľnohospodárskeho družstva
z Ludrovej. Okolo ihriska
sa postavilo oplotenie, ktoré
vhodne dotvorilo a umocnilo
celkový dojem diela. A 5.júla
1991 sa mohlo ihrisko oficiálne
otvoriť.
Na tomto mieste treba
spomenúť meno Ing.Peter
Straka, ktorý bol v tých rokoch
predsedom
Telovýchovnej
jednoty, a ktorý sa podstatnou
mierou zaslúžil o spomenuté
investičné akcie. A za to
mu patrí veľké uznanie a
poďakovanie!
Ako už bolo v úvode
spomenuté,
areál
prešiel
za posledných 10 rokov
viditenými zmenami. Všetko to
začalo v roku 2012 presunom
Unimo buniek, ktoré stáli
hneď vedľa šatní, tam
kde je teraz tribúnka.
Jedna sa presunula
vedľa
súčasného
multifunkčného
ihriska, kde
stojí
doposiaľ.
Druhá
skončila za budovou
šatní, kde sa po čase
zlikvidovala.
Na jar 2013 sa
zásluhou
Urbáru
vybudovalo zastrešené
sedenie
spolu
s
tribúnkou. Hneď na to
pribudla ochranná sieť

za hornou bránou, za dva roky
pribudla aj za dolnou bránou.
V roku 2014 sa vybudovali
prepotrebné
sociálne
zariadenia s napojením na
obecnú kanalizáciu. Na jeseň
2015 sa začala v zadnej časti
garáže „prístavba“ miestnosti
pre rozhodcov v rámci celkovej
rekonštrukcie šatní. Táto mala
svoje pokračovanie na jar 2016.
V nasledujúcom roku sa
položila krytina na zastrešené
sedenie ako aj na tribúnku.
V minulom roku sa podarilo
dokončiť fasádu na budove
šatní. Mimo toho sa podarilo
vybudovať trvalý prístrešok,
ktorý našiel uplatnenie ako
pri organizovaní futbalových
turnajov, tak aj tanečných
zábav. No a v tomto roku sa
už podarilo v rámci estetizácie
položiť
zámkovú
dlažbu
v okolí bufetu.
No a pri týchto takpovediac
investičných
akciách
samozrejme
nesmieme
zabudnúť
na
nepretržitú
starostlivosť o hraciu plochu,
ktorá dáva celému areálu slušný
punc.
Z uvedeného prehľadu
je zrejmé, že takmer každý
rok tu boli nejaké vážnejšie
aktivity, ktoré
prispievali
k modernizácii areálu. Tu
treba zdôrazniť, že väčšinu
týchto akcií sme financovali
z vlastných zdrojov. Tieto sme
primárne získali na základe
podaných projektov. Z tohto
pohľadu sú pamätné dve
úspešné hlasovania na podporu
projektov
prostredníctvom
mobilných telefónov v rokoch
2015-16, do ktorých sme
takpovediac zatiahli takmer
všetkých obyvateľov obce, a
ktoré priniesli do pokladne FK
6.000 €.
Celkove sme na základe
podaných projektov získali vyše
16.000 €. Všetky peniaze boli
účelovo viazane a boli použité
na spomínané investičné akcie,
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resp. na zlepšenie materiálno
technického zabezpečenia.
Druhým dôležitým zdrojom
príjmov v posledných rokoch
sú 2% z dane fyzických osôb,
ktoré nám v tejto pandemickej
dobe pomáhajú fungovať.
Primárne ale treba za všetkým
vidieť tisícky odpracovaných
hodín ochotných ľudí, ktorým
nie je osud a vzhľad areálu
ľahostajný. Na tomto mieste
treba ale hneď dodať, že stále
je čo zlepšovať a samé sa to
nespraví.
Žiaľ,
v
tieni
týchto
konštatovaní stojí v úzadí
„stankovský futbal“. Aj keď
vďaka pandémii si amatérsky
futbal „užíva“ neplánované
prázdniny, keď sa viac nehrá
ako hrá, u nás je to omnoho

zložitejšie. Svetlo na konci
tunela zatiaľ nevidno a všetko
nasvedčuje, že aj nová sezóna
bude bez našej účasti... Treba
len dúfať, že pri ďalšom

okrúhlom výročí už toto platiť
nebude.
text: Pavol Škuta

Nezabudnime na pitný režim

Deň Zeme v obci Stankovany

D

obrovoľný hasičský zbor
Stankovany v sobotu
29.05.2021 zorganizoval podujatie s názvom Deň Zeme
v obci. Jeho účelom bolo vyčistenie verejných priestranstiev, potokov a okolitej prírody od rôznych odpadkov.
Zraz dobrovoľníkov bol o
8:30 hod pred budovou OcÚ
v Stankovanoch. Tento rok
sa nazbieralo okolo 20 dobrovoľníkov rôznych vekových
kategórii, z ktorých určite treba vyzdvihnúť účasť rodičov
so svojimi deťmi. Oproti minulým rokom sa do zbierania
odpadkov zapojili aj členovia

Pár slov pre
planétu

turistického klubu Šíp Stankovany a Poľovníckeho združenia Stankovany, ktorí vyzbierali a vyčistili od odpadkov
osadu Federovo. Spoločnými

silami sa nám podarilo vyzbierať okolo 10 vriec odpadkov,
z ktorých najväčšie množstvo
predstavovali umelé pet fľaše.
Po skončení podujatia bol pre
všetkých zúčastnených pripravený v areáli ihriska FK SOKOL Stankovany kotlíkový
guláš.
Dobrovoľný hasičský
zbor Stankovany si dovoľuje
v závere poďakovať všetkým
zúčastneným, ktorý svojou
účasťou na tomto podujatí
ukázali, že im nie je ľahostajné
životné prostredie a priestor,
v ktorom trávime náš každodenný život.
text: Peter Malcho

S nástupom teplých letných
dní stúpa potreba zvýšiť príjem
tekutín pre naše telo. Najlepšou
voľbou je čistá studená voda.
Ako to však dosiahnuť, aby sa
nám nápoj vo fľaši neoteplil v
horúcom prostredí v priebehu
niekoľkých minút? Napríklad
tým, že si zaobstaráte nerezovú termofľašu (k dispozícii sú
rôzne objemy). Jej výhodou je,
že udrží chladnú teplotu nápoja po dobu niekoľkých hodín.
Keď svoj nápoj vypijete, opakovane ju môžete doplniť čistou
vodou. Nemusíte tak zakaždým
siahať v obchodoch po jednorazových nápojoch, ktoré sú
najčastejšie v plastových fľašiach. Práve v tomto obalovom
materiáli sa nachádzajú tzv.
mikroplasty. Podľa niektorých
zdrojov je v balenej vode až
22x viac mikroplastov ako vo
vode z kohútika. Takže zaobstaraním takejto fľaše, nielenže
zabezpečíte svojmu telu prísun
studenej vody počas letných
horúcich dní, ale zároveň sa vyhnite ďalšej zbytočnej chémii,
ktorú by ste prijali v podobe
balených nápojov v umelých
fľašiach.

text: Miroslava PolohováIvanová
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Šachistka Nika úspešne obhájila minuloročné
umiestnenie

D

eviaty ročník Šarišskej
šachovej šou sa konal
26.6.2021 v priestoroch
občianskeho
združenia
ZOM Prešov. Svoje šachové
umenie si zmerali rekreační
šachisti, ale aj skúsení
reprezentanti
Slovenska.
Okrem iných súťažili šachisti
so zdravotným postihnutím,
seniori aj detí. Nika sa
zúčastnila všetkých ôsmich
turnajov a nemohla chýbať
ani tento rok.
V
zozname
víťazov
predošlých ročníkov tohto
turnaja figurujú mená ako
Milan Pacher z Bratislavy,
jeden z najlepších súčasných
šachistov
Slovenska,
ďalej Vladimír Jacko z
Prešova, bývalý vynikajúci
reprezentant
Slovenska,
taktiež Juraj Zavarský z
Martina,
mnohonásobný
majster Slovenska telesne
postihnutých šachistov. A
nechýba tu meno súčasnej 4-tej
najlepšej ženy sveta telesne
postihnutých
5-násobnej
juniorskej majsterky sveta,
účastníčky dvoch šachových

olympiád Nikoly
Konkoľovej so
Stankovian.
Nika obhájila
minuloročné
umiestnenie,
keď v konečnom
poradí skončila
na
druhom
mieste
za
M i l a n o m
Marvanyim. Na
3. mieste skončil
Damián Piroh.
Na 4. mieste som
skončil ja, pisateľ
tejto správy. V
kategórií senior
som
obsadil
druhé
miesto.
Považujem tento
môj
výsledok
aj vzhľadom k tomu, že som
celý turnaj rozhodoval za
mimoriadny osobný úspech.
Nika vyhrala kategóriu
žien
pred
Slovenskou
reprezentantkou
Erikou
Kostovou z Bardejova a mladou
nádejnou hračkou z Popradu

je možné, nebolo to pre mňa
jednoduché. No potrebovala
som sa už dostať medzi ľudí.
Už má nebaví hrať šachy len
cez internet. S víťazom turnaja
p. Marvanyim som sa stretla
hneď v prvom kole. Hlavou
sa mi miešalo veľa vecí. Asi v
40. ťahu som súperovi ponúkla
remízu. Prijal ju, ale povedal
mi prečo som to urobila, však
som mala partiu vyhratú!?
V konečnom hodnotení ma
táto remíza pripravila o výhru
v turnaji. Nebolo mi to celkom
jedno, ale s umiestením na
tomto príjemnom podujatí a
v prostredí milých ľudí som
spokojná! Keďže sú všetky
turnaje v zahraničí toho roku
zrušené budem sa pripravovať
na naše majstrovstvá republiky,
ktoré by sa mali uskutočniť
koncom roka. V dobe pred
koronou som sa zúčastňovala
siedmych a viac turnajov ročne.
Uplynulý rok to boli len tri
turnaje."
Nielen Nika, ale všetci
účastníci Šarišskej šachovej šou

Elenou Zapotokovou.
Ako hodnotí svoju účasť a
umiestnenie Nika? „Budem
úprimná, keby som nebola
zaočkovaná, tak na turnaj
napriek tomu, že je to moja
srdcovka nepôjdem. Mám pred
Covidom rešpekt. V tejto dobe,
keď v podstate zabúdame, ako
vyzerá úsmev, keď podanie
rúk a objatie už takmer nie

sme sa stretli po dlhej dobe
a mali sme o čom rozprávať.
Turnaja sa zúčastnilo až 6
vozičkárov. Takýto turnaj nemá
na Slovensku obdobu! Účasť na
turnaji bola pre nich odmenou.
Títo výnimoční ľudia nemajú
všetko, ale majú úsmev na tvári.
Spolu nám nechýba nič!
text: Emil Konkoľ

Ranená vŕba zomrela
pred 10. rokmi

K

rátka veterná smršť
sprevádzaná
dažďom
dňa
20.7.2011,
krátko
po
11.00
hod.,
bola
osudnou pre vyše 100-ročnú
„smutnú“ vŕbu, ktorá bola
neodmysliteľnou súčasťou
stankovského ihriska.

Vŕba nevydržala nápor vetra
a išla k zemi. Prehnitý a dutý
kmeň jednoducho neodolal
sile prírody. Pri páde jeden
z hrubých konárov poškodil
aj jeden dierovaný panel na
obvode ihriska. Ešte v ten deň
bola zorganizovaná brigáda pri
odstraňovaní polámanej vŕby
a úprave okolia. Poškodený
panel bol vymenený. Drevo
bolo odvezené do miestnej
základnej školy na palivo.
Samotná vŕba bola akýmsi
symbolom TJ. V minulosti
kým neboli šatne sa pod ňou
prezliekali hráči, bola miestom
vystrájania chlapcov, konali sa
pod ňou tanečné zábavy.
To, že niekedy stála blízko
brehu Váhu a z jej konárov
sa spúšťali chlapci rovno do
vody, tiež len dokumentuje,
ako sa breh postupne navážal
a posúval.
Pred vyše dvadsiatimi rokmi
udrel do nej tiež blesk. Vtedy
to ešte vŕba ustála, v tomto
prípade už nie. Možno osud
chcel, aby uvoľnila miesto pre
zastrešené sedenie, ktoré tam
teraz stojí.
text: Pavol Škuta
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Vedeli ste o Stankovanoch, že...

...na prepravu cez Váh sa využívali rôzne spôsoby? Najvyužívanejšia bola kompa, hajovy
či dokonca brody. Mosty cez
veľké rieky sa stavali ojedinele.
Kompa bola využívaná ako
dopravný prostriedok cez rieku, na ktorej sa prevážali nielen
ľudia, ale i zvieratá, či vozy naložené rôznymi nákladmi. V
Stankovanoch sa nachádzala na
hornom konci obce, v blízkosti
dnešnej píly. Kompu obsluhoval prievozník, u nás nazývaný
kompan. Na stankovskej strane
stála aj služobná búdka, kde
mal prievozník odložené všetky náradia potrebné k preprave. Na druhej strane Váhu, v

Čokoládový
cheesecake
Budeme potrebovať:
• 1 balenie maslových keksov,
• 100 gramov masla,
• 500 gramov nízkotučného
tvarohu,
• 1 šľahačková smotana,
• 300 gramov kvalitnej tmavej čokolády s vysokým
obsahom kakaa
Na polevu:
• 100 gramov tmavej čokolády,
• trochu šľahačkovej smotany
Čokoládový
cheesecake
pripravíme
nasledovne:
Keksy dáme klasicky do mixéra a rozmixujeme ich tak, aby
nám neostali žiadne celé kúsky.
Maslo si roztopíme a primiešame ku keksom. Vytvoríme
mokrejšiu hmotu, ktorú po-

miestnej časti Strakov, dodnes takéto člny boli v obci len dva, ľudia prejsť peši po dne riestojí drevený dom, nazývaný na hornom a dolnom konci. ky na druhý breh. V zimných
kompanov dom, ktorý slúžil Mechanizmus na prepravu bol mesiacoch, kedy voda v týchako obytný dom pre prievozní- podobný ako pri kompe. Na to plytkých miestach zamrzla
ka. V rokoch 1968 až 1969 pri obidvoch stranách rieky boli sa obyvatelia cez brody ľahko
výstavbe štátnej cesty číslo I/18 osadené železné kolíky a me- dostali cez rieku aj „na sucho“.
pre motorové vozidlá stankov- dzi nimi natiahnuté lano, popri V Stankovanoch sa nenachádská kompa aj s funkciou kom- ktorom sa ťahal po hladine čln. zali väčšie mosty, vyskytovali sa
pana zanikla. Tzv. hradská cesta Na odrážanie hajova od dna len menšie drevené alebo kasa rozšírila natoľko, že sa zúžil rieky sa používala okovaná špi- menné mostíky, ktoré prepájali
nábeh na kompu a pre vozy ne- catá žŕdka, nazývaná paradlo. brehy menších potokov. Až v
bolo možné v týchto miestach Prevoz na hajove realizovali rokoch 1962 - 1963 sa cez Váh
otočiť. Na prechod cez Váh sa často aj mladí chlapci, taký- postavila železná lanová lavica
začala stavať drevená lávka, to prevoz trval od piatich do s drevenou mostovkou, ktorá
v Ľubochni murovaný most desiatich minút. V mnohých umožňovala prechod na druhú
určený pre vozy a neskôr pre prípadoch sa ľudia na druhú stranu. V rokoch 1990 až 1991
automobily. Pozostatky z pre- stranu Váhu premiestňovali ju nahradila lanová lavica s bepravného mechanizmu kompy cez tzv. brody. Išlo o miesta, tónovou mostovkou.
sa v obci nachádzajú dodnes kde hladina rieky dosahovala
text: Miroslava Polohováako posledná pamiatka na pre- najmenšiu hĺbku a tak mohli
Ivanová
pravovanie pomocou kompy
cez široký Váh. V prípade, že
bola hladina rieky Váh menšia,
na prepravu sa využíval tzv. hajov, malý drevený čln, v Stan- Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazirujú:
kovanoch nazývaný hajouvec. "Čo takto začať chovať prasa?"
Slúžil len na prepravu ľudí a "Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?"

Tajnička pre šikovných

"Si ....(dokončenie v tajničke).

vtláčame do formy na tortu.
Potom si vyšľaháme plnku.
Čokoládu roztopíme a tvaroh
vyšľaháme so smotanou. Čokoládu prilejeme k tvarohu
a rozmixujeme na krém. Ten
vylejeme na upečený korpus a
uhladíme. Dáme do chladničky
a zatiaľ si pripravíme polevu.
Čokoládu roztopíme a zmiešame so smotanou. Vylejeme
na koláč a ten necháme chladiť
aj cez noc. Ak chcete, na záver
ho ozdobte šľahačkou, ovocím
alebo čímkoľvek iným. Dobrú
chuť.

1. Meno 12.8.
2. Obľúbená destinácia Slovákov
3. Miestnosť v dome
4. Konzumácia jedla na deke v prírode
5. Meniny 18.8.
6. Dopravný prostriedok

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou na: stankovskezvesti@gmail.com. Vyžrebovaný výherca získa
voľný hodinový vstup do vodného sveta v penzióne Marko v Turanoch.
Správne odpovede posielajte do 20. augusta. Výherca bude uverejnený v budúcom čísle.
Výherca z minulého čísla Klaudia Štangová
Srdečne gratulujeme!
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Jánska vatra sa pálila na netradičnom mieste

P

álenie Jánskej vatry
v areáli ihriska FK Sokol
Stankovany sa v našej obci
stalo už tradíciou. Pálenie vatry každoročne priláka občanov okolitých obcí a rôznych
turistov.
Podujatie si za viac ako 10 rokov získalo svojich prívržencov
rôznych vekových skupín. Žiaľ
minuloročné protipandemické opatrenia doznievajúce na
konci júna 2020 zapríčinili, že
sa toto podujatie po prvý krát
od roku 2011 neuskutočnilo.
V roku 2021 nebolo opäť objektívne možné postaviť a za-

páliť vatru v areáli ihriska FK
SOKOL Stankovany, nakoľko
celé parkovisko a priestor, kde
sa stavala vatra je momentálne
zaprataný nákladnými automobilmi, betónovými blokmi
a stavebným materiálom určeným na rekonštrukciu druhej
koľaje na železničnej trati medzi Ľubochňou a Kraľovanmi.
Keďže však túžba niektorých
členov podieľať sa na stavaní vatry a zažiť magické čaro
svätojánskej noci bola enormná, a taktiež bol vysoký aj záujem našich občanov a ďalších
ľudí, členovia DHZ Stankovany sa rozhodli vatru postaviť a
zapáliť. Vzhľadom na vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných
pozemkoch bola na netradičnom mieste, a to pred vstupom
do obce Stankovany oproti píle.
Ako bolo vyššie uvedené ľudia po dlhšom utlmení
spoločenského života v našej
obci túžili po spoločenskom

Máj bol vysoký 15 metrov

S

tavanie májov má v našej
obci dlhodobú tradíciu.
Napriek tomu, že už sa nestavia toľko májov ako v minulosti, máj pred budovou Kultúrneho a agroturistického
centra na Turíce – na Ducha
nesmie chýbať.

Po ročnej odmlke sa členom
DHZ Stankovany v spolupráci
s miestnou organizáciou Matice slovenskej podarilo postaviť v sobotu 23.05.2021 máj
vysoký cca 15 metrov.
text: Peter Malcho

podujatí, čo dokázal zaplnený
priestor okolo vatry, kde bolo
odhadom viac ako 200 ľudí, a
to nielen z našej obce. Príjemné
letné počasie, ožarujúce svetlo
vatry, praskot horenia vysušeného dreva, početné skupiny

dieľali na stavaní vatry si uctili toto spoločenské podujatie
hymnou Slovenskej republiky,
po ktorej si všetci prítomní
spoločne zaspievali ďalšie ľudové pesničky. Tento rok sa
podarilo postaviť Jánsku vatru

ľudí združujúcich sa pri vatre
vytvorili magické čaro svätojánskej noci.
Členovia DHZ Stankovany
spolu s ďalšími, ktorí sa po-

vysokú 5,5 metra, ktorá dohorievala ešte aj na druhy deň
ráno.
text: Peter Malcho

