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» O výbornú zábavu sa postarala skupina Alex
» Vyzdobená plná sála ľudí

» Aj pri stoloch vládla dobrá nálada
» Harmonikári sú zaručenou zábavou

Na plese sa zabávali domáci, ale aj ľudia zo susedných obcí
V sobotu, 30. januára, sa
v našej obci konal v poradí
už štvrtý Obecný ples.
Ples sa uskutočnil pod záštitou starostu obce Rudolfa Baleju.
V kultúrnom programe sa
ako hostia predviedli deti zo
Základnej školy s materskou
školou v Stankovanoch „Vese-

Matičiarske
fašiangy
Fašiangový ples tento rok
zorganizovali miestni matičiari. A že o zábavu, masky od výmyslu sveta a dobrú
náladu nebola núdza, si môžete pozrieť aj na fotografiách.

lá kopa“ pod vedením Ľudmily Malchovej a miestna Folklórna skupina Podšíp. Do tanca hrala martinská skupina
ALEX.
Po úvodnom privítaní hostí a príhovore starostu obce sa
zábava rozbehla naplno. Pred
polnocou sa žrebovala hodnotná tombola o dary sponzorov a organizátorov plesu.

Po nej hostia nabrali energiu
do ďalšieho tanca vynikajúcou
kapustnicou, o ktorú sa postarala reštaurácia LUMIA.
Na plese sa zabávali nielen
obyvatelia obce, ale mnoho
nových tvárí z okolitých miest
a obcí.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli, že zábavu
rozbehli naplno už od zači-

atku a pokračovali v tempe až
do skorého rána. Prispeli tak
k úspechu celého plesu.
Pri raňajšom lúčení sa všetci zhodli na tom, že o rok 11. februára sa znova zídeme
na ďalšom piatom Obecnom
plese v Stankovanoch.
text: Slávka Belková
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Veľkonočný príhovor
Raz v jednej dedine na
Bielu sobotu, pri úprave Božieho hrobu v kostole, odniesol pán kostolník sochu Zmŕtvychvstalého Krista k oltáru. Malý
pohotový miništrant mu
chcel pomôcť, pribehol
k Božiemu hrobu, predral
sa medzi adorujúcich ľudí, schmatol kríž a utekal za ním. Kostolník sa
obrátil a krikom ho vrátil
naspäť: Ten kríž nechaj
tam medzi ľuďmi. On
tam patrí. A ani si pritom
možno neuvedomil, akú
úžasnú pravdu, možno
so štipkou zlosti povedal.
Naozaj sochu Zmŕtvychvstalého po liturgickom Veľkonočnom období odkladáme, ide preč
z nášho pohľadu. No kríž,

na oltári, ale hlavne v našom živote zostáva. A tak
kríž často vnímame bez
zmŕtvychvstania. No kríž
bez zmŕtvychvstania nemá žiaden význam. Je to
absolútny nezmysel.
A preto cez Veľkonočné sviatky zaznieva pre
nás veľký odkaz: Vnímajme všetky svoje kríže v živote iba cez aspekt
zmŕtvychvstania. Jedine vtedy dokážeme prijať tie mnohé kríže v našom živote. Všetky. A určite aj ten, ktorý raz
bude umiestnený nad našim hrobom. O tomto je
veľkonočná nádej.

Miloš Labaš
správca farnosti
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
11. decembra 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 18.15 hod.
a viedol starosta obce Rudolf
Baleja, ktorý privítal všetkých
prítomných. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v plnom počte
9 poslancov.
Určilo a schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a program rokovania.
OZ na svojom rokovaní prijalo uznesenia k týmto prerokovaným bodom programu:
-schválilo návrhy: VZN (všeobecne záväzných nariadení obce) č. 4/2015 obce Stankovany o umiestňovaní volebných plagátov, VZN č.5/2015
obce Stankovany o miestnych
daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ďalej schválilo VZN č.6/2015 obce Stankovany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka na rok 2016., schválilo
VZN č.7/2015 obce Stankova-

ny o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a VZN
č.8/2015 obce Stankovany
o krátkodobom prenájme majetku obce.
OZ zobralo na vedomie Správu
o Konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2014.
OZ schválilo:
- zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry
-stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016
-návrh rozpočtu Obce Stankovany na rok 2016
OZ zobralo na vedomie:
-návrh rozpočtu Obce Stankovany na rok 2017 a 2018
-správu o výsledku vykonanej
kontroly
OZ ďalej schválilo:
-návrh na vyradenie majetku
obce a majetku ZŠ s MŠ Stankovany.,
-návrhy plánov práce na I. polrok 2016: OZ, HK a komisií
pri OZ.,
-návrh plánu kultúrnych, športových, spoločenských akcií
a podujatí na rok 2016 v obci

Volebné obvody poslancov
V priebehu roku 2015 došlo k
zmenám na mieste poslancov

obce. Takéto sú platné volebné obvody:

STANKOVANY
poslanec

číslo domu:

Ing. Juraj Chyla

1-79

Ján Lacko

80-101, 348-367, 512, 515, 520

Joachim Fúra

09-185

Mgr. Peter Lacko

186-236

Ľudmila Malchová

237-270, 498, 501, 510

JUDr. Vladimír Urban

271-316, 521

Ing. Peter Tomáň

317-347, 494, 496, 506, 518

ROJKOV
poslanec

číslo domu:

Milan Matejík

370-424, 492, 497

Michal Straka

427-490, 500, 507, 513

Stankovany, ktorý predniesla
poslankyňa Ľudmila Malchová.
V bode „Rôzne“ OZ zobralo
na vedomie informácie starostu obce:
- o jednaní s TS Ružomberok
o zabezpečení zberu triedeného
odpadu na rok 2016 v obciach,
-o obsahu záznamu z výkonu
štátneho pamiatkového dohľadu v pamiatkovej zóne Stankovany-Podšíp.,
-o obsahu listu ministra dopravy, výstavby a reg. rozvoja
o rýchlostnej ceste R1 Banská
Bystrica-Ružomberok.
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 22:00 hod.

Vyberáme z prvého tohtoročného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo
25. februára 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17.00 hod.
a viedol starosta obce Rudolf
Baleja, ktorý privítal všetkých
prítomných. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, z celkového počtu 9.
Určilo a schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a program rokovania.
OZ na svojom rokovaní prijalo uznesenia k týmto prerokovaným bodom programu:
OZ zobralo na vedomie:
- správu o výsledku vykonanej
kontroly
- správu o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2015.
- analýzu o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za obdobie r. 1997
- 2014
- správy o činnosti jednotlivých komisií pri OZ za II. polrok 2015
- informáciu o príprave volieb
do NR SR 2016
- informáciu o priebehu štvrtého Obecného plesu.

OZ schvaľuje a podporuje iniciatívy Komisie pre projekty,
eurofondy a strategické plánovanie.
V bode Rôzne:
- OZ schvaľuje obsah PHSR
obce Stankovany na roky 2016
– 2020.
- OZ zobralo na vedomie:
- informáciu starostu obce o
priebehu príprav projektu na
rozšírenie kapacity MŠ v Stankovanoch a o rekonštrukcii telocvične ZŠ s MŠ Stankovany,
- obsah listu a informácie starostu vo veci revitalizácie okolia
budovy predajne COOP Jednota, spotrebné družstvo,
- obsah listov a informácie starostu vo veci opravy budovy železničnej zastávky Stankovany,
- informáciu o výsledku ankety o názvoch ulíc a o možnosti zasielania oznamov miestneho rozhlasu formou SMS správ,
uverejnenej v obecných novinách Stankovské zvesti,
- informáciu starostu obce a predsedu DHZ Rojkov
M. Straku o potrebe vytvorenia preventívnych protipožiarnych skupín v obci Stankovany
a miestnej v časti Rojkov,
-žiadosť Miroslava Gašpera a
odporučilo starostovi obce prejednať možnosť výstavby rozhľadne vo Federove so zástupcami spoločnosti Obecné lesy
Stankovany, s.r.o. a Poľovným
združením Stankovany.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce a poslanca M. Straku o zahájení prác na vypúšťaní a oprave jazierka Prírodnej pamiatky
Rojkovská travertínová kopa s
predpokladanými finančnými
nákladmi vo výške cca 2 500 €.
V bode Diskusia :
- Starosta obce pripomenul, že
s parkovaním na pozemku za
kostolom nemožno uvažovať,
nakoľko pozemok je súkromný.
- Poslanec Ing. Peter Tomáň
informoval o záujemcovi, ktorý
plánuje odkúpiť lyžiarsky vlek v
miestnej časti Rojkov.

Zvesti

4 Zvesti

- Poslanec JUDr. Vladimír
Urban informoval o žiadostiach na vydanie povolení na
umiestnenie turistických značiek na turistické chodníky na
Šíp cez Škutovú dolinu a druhú
trasu cez kopaničiarsku osadu u
Federov.
- Poslanec Milan Matejík informoval o potrebe zakúpenia
ozvučenia do KACR.
- Poslanec Mgr. Peter Lacko
sa opýtal na možnosť prenajatia priestorov v bývalej MŠ pre
Poľovnícke združenie Stankovany.

-Poslanec JUDr. V. Urban:
informoval o príprave založenie Turistického klubu Šíp
Stankovany a Rojkov, ktorý bude združovať záujemcov o turistiku,
- predložil starostovi návrh
zmluvy PS Urbár Stankovany
na darovanie pergoly pri ihrisku.
- Poslanec Ing. P. Tomáň informoval o možnosti vyhotovenia informačných tabúľ k histórii a turistickým trasám v obci.
- Ing. M. Straková požiadala o informáciu možnosti do-

nášky obedov tým občanom,
ktorí si ich nemôžu doniesť zo
zdravotných dôvodov. Starosta
k tomu uviedol, že obec takúto
službu nezabezpečuje, nevylúčil
pre budúcnosť možnosť poskytovania takejto služby.
- Ing. P. Straka navrhol zbúrať drevenicu po zomrelom
A.Tulinskom, ktorá je vo veľmi zlom stave. Starosta k tomu
uviedol, že o tejto požiadavke
sa môže jednať až po vykonanom dedičskom konaní.
- Informoval o pripravovanom zájazde do strediska EÚ

Štrasburgu s odchodom 05. 07.
2016.
- Poslanec Ing. Peter Tomáň
sa pýtal, ako pokračuje vysporiadanie pozemkov Pod Jasením, ktoré by mali slúžiť novej
bytovej výstavbe v obci. Starosta k tomu uviedol, že v minulom roku bolo vysporiadaných
cca 40 vlastníkov - v tomto roku sa pripravujú ďalšie kúpnopredajné zmluvy.
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 21:30 hod.
pripravila: Mária Straková

Smer v Stankovanoch stratil takmer 20 percent
Parlamentné voľby máme za sebou. Pohľad na výsledky volieb v Stankovanoch je zaujímavý z viacerých uhlov.
Napríklad ak ho porovnáme
s výsledkami celoslovenskými, okresnými alebo s tými
spred štyroch rokov. Výsledky volieb totiž ponúkajú zaujímavý pohľad na názorové
zloženie obyvateľov obce, ich
zmenu počas štyroch rokov
a chápanie vecí verejných.
Účasť na Slovensku bola
59,82 percenta oprávnených
voličov. V každej jednej obci aj v meste okresu Ružomberok prišlo voliť viac ľudí
ako celoslovenský priemer.
V Stankovanoch prišlo voliť
68,64 percenta oprávnených
voličov, v rámci okresu nám
v účasti patrí 15. miesto.
Najsilnejšie postavenie získala opäť súčasná vládna strana Smer SD, volilo ju 32,68
percenta voličov. Zaujímavé je porovnanie s poslednými voľbami. Vidieť totiž, že
podpora Smeru v Stankovanoch výrazne oslabila.
V roku 2012 ju volilo 50,43
percenta ľudí, tento rok bola jeho podpora takmer o 20
percent nižšia. V rámci okre-

su sme šiestou najsilnejšou
obcou podporujúcou stranu
Róberta Fica.
Na druhom mieste skončila v marcových parlamentných voľbách v Stankovanoch strana Mariána Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko. Volilo ju 14,99 percenta voličov. V rámci okresu
Ružomberok získal M. Kotleba tretiu najsilnejšiu podporu práve u nás.
Na prvom mieste je Ludrová, kde získal 18,72 percenta. Tento fakt je zaujímavý
a súčasne paradoxný z toho
dôvodu, že sa neďaleko obce
odohrávali mimoriadne ťažké
a krvavé boje počas Slovenského národného povstania,
dodnes sa kladú vence k pamätníku SNP, ktorý je venovaný obetiam krvavým bojov
v oblasti vrchu Ostrô.
Vráťme sa k Stankovanom.
Dnes je po Ficovom Smere u nás najsilnejšia strana
Mariána Kotlebu. V parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi patrilo toto miesto strane KDH.
Strana OĽANO u nás tiež
posilnila, naopak tradičná
SNS zas oslabila v porovnaní s rokom 2012.
text: SZ

MOST-HÍD

2,09%

SaS

4,79%

SME RODINA Boris
Kollár

4,79%

#SIEŤ

5,24%

KDH
SNS

8,39%
10,64%

OĽANO NOVA

12,74%

ĽS Naše Slovensko

14,99%

SMER-SD
strana
SMER-SD
ĽS Naše Slovensko
OĽANO NOVA
SNS
KDH
#SIEŤ
SME RODINA
SaS
MOST-HÍD
KSS
SZS
SDKÚ-DS
SKOK!
TIP
SMS
ŠANCA
PD
KSZS
DS Ľudo Kaník
MKDA MKDSZ
VZDOR
Odvaha
SMK-MKP

percentá
68,64
32,68%
14,99%
12,74%
10,64%
8,39%
5,24%
4,79%
4,79%
2,09%
0,89
0,44
0,44
0,44
0,29
0,29
0,29
0,29
0,14
0
0
0
0
0

hlasy
667
218
100
85
71
56
35
32
32
14
6
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0

32,68%

PRE POROVNANIE
Výsledky volieb z 10. marca 2012
Strana

Počet hlasov

SMER - SD

349

Percentá
50,43

KDH

91

13,15

SNS

89

12,86

OĽaNO

55

7,94

SaS

22

3,17

SDKÚ - DS

20

2,89

Zvesti 5
Zvesti

V

SMS rozhlas v Stankovanoch nechceme, zatiaľ teda nebude

V poslednom vianočnom
čísle Stankovských zvestí
sme do noviniek vložili list
s dvoma anketovými otázkami, ku ktorým ste sa mohli vyjadriť.

Prvá otázka sa týkala názoru na zriadenie služby miestneho rozhlasu cez SMS
a v druhej ste sa mohli vyjadriť k názvom ulíc, aké by sa
vám v obci páčili.
Celkom sme takto rozdali 400 anketových lískov,
do každej domácnosti jednu. S vašimi názormi sa na
obecný úrad vrátilo „až“ 48
lístkov.
Z odovzdaných lískov vyplynulo, že ľudia nemajú záujem o zriadenie SMS, súhlasilo by s ním iba 17 rodín, nesúhlasilo ich 31.

Nuž, je to škoda, pripomeňme si, že SMS rozhlas
zdarne funguje napríklad
v neďalekej Hubovej.
Rozhlas na dedine je dôležitý. Ľudia sa dozvedajú, aké
kultúrne či športové podujatie sa chystá cez víkend, ale
aj praktické informácie o dátumoch vývozu odpadu, zberu papiera, odpisoch elektrickej energie. Ohlasujú sa

aj pocestní predajcovia zeleniny, kvetov, oblečenia. K ľuďom sa ale tieto informácie
nie vždy dostanú, niektorí
napríklad nepočujú, alebo sú
v práci či škole.
Niektoré obce, vrátane Hubovej, využívajú SMS rozhlas. Ľudia si na obecnom
úrade zaregistrujú svoje telefónne číslo a potom, vždy
keď sa niečo deje, dostanú

Pri výbere mien ulíc zostávame tradiční
Stankovany pripravujú pomenovávanie ulíc. Návrhy
na názvy dávajú samospráve
samotní obyvatelia. Pomenovanie ulíc uľahčí orientáciu v obci pre návštevníkov alebo pre záchranné
zložky, teda hasičov či sanitky v prípade potreby.
„Medzi ľudí sme rozniesli anketové lístky, ktoré mô-

žu s návrhmi vyplniť a priniesť na obecný úrad,“ povedal Rudolf Baleja, starosta obce.
„Reagujeme na zákonnú
povinnosť obcí pomenovať
ulice,“ potvrdila matrikárka
Katarína Králiková.
V obci predpokladajú, že
tabuľky s názvami by mohli v obci pribudnúť do konca
budúceho roka.

„Je to náročný administratívny proces. Ľudia budú mať
výmenu dokladov zadarmo,
osadenie tabúľ ale musí obec
financovať z vlastného rozpočtu,“ povedal Baleja.
V Stankovanoch chcú, aby
sa ľudia sami podieľali na
pomenovávaní.
„Najmä staršia generácia
pozná miestne a rokmi zaužívané názvy, netreba pre-

do mobilu o tom SMS správu kdekoľvek sa nachádzajú.
Čo na to treba? Obce musia kúpiť počítač, ktorý funguje ako brána na odosielanie
správ. Stojí okolo 400 eur, to
treba zaplatiť iba raz. Mesačne za posielanie SMS správ
potom obec platí okolo 12 eur.
Keby sa do ankety zapojilo viac ľudí, možno by dopadla inak a v Stankovanoch sme
mohli využívať moderný spôsob informovania ľudí.
Sťažnosť na to, že niekto nepočul alebo prepočul
oznam v rozhlase o tom, že
sa napríklad mení harmonogram vývozu odpadu, alebo že
sa bude zbierať papier po vyhodnotení obecnej ankety je
vhodná akurát na Lampáreň.
text: SZ
Slávka Belková

to vymýšľať nič nové. Chceme si od nich nechať poradiť,“ dodal Baleja.
O konečných názvoch
budú rozhodovať poslanci
obecného zastupiteľstva, vyberať budú z návrhov ľudí.
Návrhy na mená ulíc mali teda vzísť z návrhov ľudí, ktoré napísali na anketový lístok. Obec ich už vyhodnotila. Dnes vieme dve veci. Anketových lístkov sa zo
400 rozdaných vrátilo 48. Je
to nelichotivý obraz záujmu
o dianie a rozvoj obce.
Ďalej sme sa z odpovedí dozvedeli, že 99% zapojených ľudí je za zachovanie historických a tradičných pomenovania častí obce. Oficiálnymi sa teda stanú
pomenovania Laz, Mokradská, Polônka, Záhumnie,
Strakov, Kút a podobne.
text: SZ
Slávka Belková
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» Prístrešok nad medokýšom, okolo ktorého
môže viesť nový chodník, osadili chlapi v jeseni

Turistický chodník na Šíp plánujú viac zatraktívniť
Výstupom na Šíp, výrazné
vápencové bralo nad sútokom Váhu a Oravy, sa tradične otvára turistická sezóna.
Turisti začínajú v Stankovanoch ale pri spätnej ceste môžu mať tí menej znalí
problém s orientáciou.
Na Šíp vedie žlto značený turistický chodník. Po výstupe
turistov navádza do unikátnej
drevenej osady Podšíp a potom pokračuje do Dierovej, kde
musia turisti prejsť cez drevený
most ponad rieku Orava, kde sa
dostanú k hlavnej ceste.
Z Podšípu sa dá ale poľahky
a rýchlo dostať naspäť do
Stankovian a turisti vôbec nemusia riešiť problémy s dopravou, pretože výstup na Šíp je
turistický okruh, ktorému ale
chýba v zostupovej časti značenie.

šieho cintorína do Škutovej
doliny.
„Navrhujeme trasu trocha
odkloniť. Stúpalo by sa priamo nahor od stanice, okolo rodinných domov, pekne
upravenej studničky s výborným medokýšom smerom do
osady Federov,“ opísal poslanec obecného zastupiteľstva
Peter Tomáň.

cesty do Federova sa nachádza Federovská skala, pekné
vyhliadkové miesto.
„Na nej plánujeme postaviť jednoduchú drevenú rozhľadňu. Ponúka krásne výhľady na celé Stankovany
a polovicu susednej Ľubochne,“ opísal Tomáň s tým, že
odbočka nie je oproti pôvodnej trase dlhšia.

Jednoduchá vyhliadka
na Federovskej skale

Naspäť do Stankovian
po Rybke

Výhodou zmeny trasy podľa
neho je, že turisti si budú

Z osady Federov existuje pohodlná cesta do Žaškovské-

Chodník bude oficiálne
zaznačený

Povedie okolo
tamojšieho mädokýša
V Stankovanoch sa problém
rozhodli riešiť, chcú oficiálne vyznačkovať cestu naspäť
do dediny a trocha pozmeniť
výstupovú trasu. Tá turistov
prevedie zaujímavými zákutiami tamojšej prírody ale aj
kopaničiarskeho osídlenia,
ktoré je pre Liptov raritou.
Trasa sa v súčasnosti začína pri železničnej zastávke a pokračuje okolo tamoj-

jednou z lesných zvážnic alebo starou skratkou, ktorá sa
volá Rybka.
„Spiatočnú trasu do Stankovian chceme vyznačiť po
Rybke, je to starý ale neoficiálny turistický chodník,“
spresnil poslanec.
Turisti vyjdú na lesnej ceste v tesnej blízkosti železničnej trate, Stankovany budú
mať na dohľad. Približne 500
metrov od miesta, kde sa turisti napoja, sa nachádza ďalšia zaujímavosť Stankovian,
národná prírodná rezervácia
Močiare, ktorá tiež stojí za
pozretie.

» Osada sa spomína od roku 1808. V roku 1828
mala 8 domov a 61 obyvateľov.

môcť ešte pred výstupom nabrať vodu zo studničky a uvidia viac zaujímavostí. Trasa
by mala viesť cez osadu Federov, v ktorej sa dnes zachovali už iba dve pôvodné dreveničky, hoci v minulosti ich
bolo oveľa viac. V polovici

ho sedla, kde by už turisti pokračovali po súčasnej značkovanej trase. Tá vedie až na
Podšíp. Práve z Podšípu chýba značený chodník naspäť
do Stankovian. Turisti, ktorí
poznajú tamojšie prostredie
už vedia, že dole sa dá dostať

V súčasnosti v Stankovanoch zbierajú povolenia na to,
aby mohli trasu na vrchol Šípu upraviť a tým viac zatraktívniť. Spolupracujú so značkármi z Klubu slovenských
turistov, pripravujú žiadosť
na krajský úrad životného
prostredia. Peniaze zháňajú
z grantov, pomôže aj obec či
tamojší urbár.
„Veríme, že pomôžeme aspoň trocha turizmu u nás, keď
budú ľudia plánovať pekné celodenné túry, vyberú si práve
tú na Šíp, pretože im ponúkne
množstvo zážitkov,“ uzavrel.
text: SZ
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Čo nové v obci za posledný štvrťrok?
Ani sme sa nenazdali a už sa
končí prvý štvrťrok nového
roka a očakávame veľkonočné sviatky a tešíme sa na príchod jari.
Počas zimných mesiacov sme
v obci nezaháľali a snažili sa
urobiť pre obec, ale hlavne pre
ľudí, čo najviac. Zimnú údržbu
ciest sme prvýkrát zabezpečovali cez Technické služby a.s. Ružomberok na základe užšej súťaže, ktoré odhŕňali nielen sneh,
ale na základe požiadaviek niektorých poslancov a občanov posýpali aj cesty.
Cesty boli posypané určite lepšie ako keď sme to robili
z úsporných dôvodov aktivačnými pracovníkmi. Ľudia hodnotili posyp kladne, pripomienky
mali len dvaja občania, jeden zo
Stankovian a druhý z Rojkova.
Podarilo sa nám zabezpečiť
vypracovanie a schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016
– 2020, pripravujeme projekt

prístavby ku Základnej škole
s materskou školou, ktorý rieši
výstavbu dvoch tried a sociálneho zariadenia pre materskú
školu. Na túto akciu sa snažíme
opäť zabezpečiť financie z eurofondov, nakoľko v predchádzajúcich rokoch sme neboli pri
podávaní žiadostí úspešní – či sa
už jednalo o rozšírenie kapacít
materských škôl alebo zateplenie budovy školy, vrátane výmeny strechy, okien a opravy fasády.
Obec sa zapojila do projektu Technologické vybavenie pre
separovaný zber v obci Stankovany z Environmentálneho fondu. Podľa predbežných informácií by sme mohli byť v tomto projekte úspešní a ak sa nám
podarí splniť všetky podmienky,
môžeme dostať peniaze na nákup traktora, vlečky a príslušenstva vo výške 136 604 eur Jednou z podmienok poskytnutia
financií je príspevok obce najmenej vo výške 7 200 eur. Tak-

Travertínové jazierko v Rojkove napĺňa minerálna voda. Pred asi 15 rokmi ho upravili, urobili výdrevu na jeho
dne, dokonca oddelili časť aj
pre deti. Jazierko sa rokmi zanieslo, treba ho vyčistiť aj povymieňať drevené dosky.
Obec požiadala úrad životného
prostredia o povolenie na vyčistenie. Dostali ho a jazierko,

ktoré miestni volajú Zlá voda,
a hasiči sa pustili do jeho čistenia.
Keď vypustili vodu, zistili že na drevenú podlahu spadli veľké travertínové balvany,
ktoré podlahu poškodili. Odhalená podlaha je zničená aj na
iných miestach. Vytvorený previs travertínu a zeminy môže
ohroziť bezpečnosť ľudí, ktorí
budú opravovať jazierko.

tiež musí obec uhradiť určitú čiastku sprostredkovateľskej
agentúre a náklady na verejné
obstarávanie pri výbere dodávateľa traktora s príslušenstvom.
Obec sa snaží realizovať aj
ďalšie práce a opravy obecného majetku v rámci možností rozpočtu. Dlhodobo využí-

„Obzreli sme to so zástupcami Národného parku Veľká
Fatra, poslancami a obyvateľmi obce, ktorí boli sa v minulosti, ale aj súčasnosti zúčastňujú na oprave a údržbe prírodnej
pamiatky.
Na základe zápisu zo stretnutia obec požiadala o vydanie nového rozhodnutia na vypúšťanie a opravu prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová
kopa.
„Netrpezlivo naň čakáme.
V prípade vydania súhlasu budeme na prácach pokračovať,
Vyžiada si to však pomerne vysoké náklady na materiál, robotu a čas. Drevo poskytnú Obecné lesy Stankovany, väčšiu časť
prác zabezpečia dobrovoľníci, ale odborné práce a náklady
na dopravu musí uhradiť obec,“
dodal Baleja.

vame nezamestnaných, ktorí sa
podieľajú pri čistení a kosení
verejných priestranstiev, úprave vodných tokov, starajú sa
o areál cintorína, parku a robia
ostatné verejnoprospešné práce.

text: Rudolf Baleja

Narodili sa:
Marco Lacko » február

Opustili nás:
Letko Stanislav (81) » január
Janík Jozef (54) » január
Škutová Juliana (79) » január
Štúrová Viktória (87) » február

text: SZ

Gašper Milan (77) » marec

Spoločenská kronika

Dno kúpaliska je veľmi poškodené

» Mapa s cyklotrasami pred obecným úradom
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Na prahu futbalovej jari
Zima je na svojom konci a
my stojíme na prahu jarnej
časti okresných futbalových
súťaží.
I.a II.trieda by sa mala začať už na Veľkonočnú nedeľu,
27.3., ak to dovolia klimatické podmienky. III.A trieda, v
ktorej účinkuje aj naše mužstvo má svoj začiatok o dva
týždne neskoršie, 10.apríla.
Vtedy by sme mali privítať
na domácom ihrisku mužstvo
z Gôtovian. Družstvo mladších žiakov by malo odohrať
svoj prvý jarný zápas v sobotu,
9.apríla, na ihrisku v Podtúrni, proti domácemu družstvu.
Náš FK má za sebou náročný rok 2015 a tento nebude o nič jednoduchší. A to vo
všetkých oblastiach. Čo bude
klásť veľké nároky hlavne na
organizačnú stránku.
Mimo samotného zabezpečenia chodu oboch futbalových družstiev, bude ťažiskom nepochybne oblasť správy a údržby majetku.
Už na jeseň sa začali práce,
ktoré by mali priniesť celkovú modernizáciu objektu šat-

ní, na ktorú získal klub grant
z Nadácie SLSP, v celkovej
výške tritisíc eur. V rámci tejto rekonštrukcie by sa mala
vybudovať samostatná miestnosť pre rozhodcov, pribudnúť by mali nové sprchy, zmodernizovať by sa mal celý interiér. Tiež by sa mali vymeniť
všetky okná za plastové, ako
aj vchodové dvere. Bokom by
nemala zostať ani fasáda.
V súvislosti so zavlažovaním ihriska máme v pláne na
tento rok vybudovať el.prípojku pri brehu Váhu, položením kábla do zeme.
Ako vidno, aj v tomto roku
máme pred sebou dosť práce.
Prioritou budú tie, ktoré súvisia s dokončením rekonštrukcie šatní. Výbor FK chce touto
cestou osloviť všetkých svojich
členov, ale aj nečlenov, rodičov detí, ktoré využívajú areál
ihriska, aby prišli pomôcť
pri týchto prácach. Veď sa to
robí pre Vás, pre Vaše deti, na
prospech celej obce.
Súčasne na tomto mieste
treba ešte nahlas dodať: „hráči áčka, ste na ťahu“! Potešte

Rozpočet obce na rok 2016
Podstatnú časť bežných príjmov a to 80% tvoria daňové príjmy v sume 320 900 €
(výnos daní z príjmu poukazovaný samospráve v sume
280 000 € a daň z nehnuteľnosti v sume 20 600 €).
Nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 14 850 € (administratívne poplatky, poplatky za Dom smútku a iné). Tuzemské transfery sú rozpočtované v sume 64 161 €. Ide
o dotácie zo ŠR – na základné vzdelávanie, ďalej na matriku, na činnosť stavebného
úradu, na pozemné komunikácie, na životné prostredie,
na REGOB (register obyva-

teľstva), na predškolskú výchovu, hmotnú núdzu detí ZŠ
a MŠ.
Návrh rozpočtu bežných
výdavkov obce na rok 2016 je
spracovaný vo výške 392 411
eur. Jedná sa o výdavky súvisiace s chodom OcÚ, ochranu
pred požiarmi, cestnú dopravu, verejné osvetlenie, šport,
kultúrne služby vr. KD, Dom
smútku, predškolskú výchovu,
školské stravovanie a i..
Kapitálové príjmy sa pre
rok 2016 nerozpočtujú. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 7 500
€ a budú použité na vyplatenie pozemkov „Pod Jasením

fanúšikov svojim prístupom,
čakajú na to! Podmienky na
to máte!
Výročná schôdza, ktorá sa
uskutočnila vo februári priniesla aj zmeny vo výbore FK.
Na predsednícku stoličku zasadol Ing.Matej Fúra.
V súvislosti s tým, že areál
ihriska prechádza postupnou
modernizáciou, za ktorou sú
zjavné zvýšené investičné náklady, výbor FK využíva tento priestor, aby upozornil širokú verejnosť, že Futbalový
klub ako správca areálu v záujme ochrany majetku klubu,
ktorý je zároveň majetkom
obce, zavádza „Prevádzkový
poriadok“ pri jeho využívaní,
z ktorého vyberáme :
1. Aj keď je areál voľne
prístupný, všetci jeho užívatelia sú povinní dodržiavať základné pravidlá, ktoré si určil
správca :
- Každý užívateľ zodpovedá
za čistotu a poriadok v celom
areáli.
- Každý užívateľ je povinný
rešpektovať nariadenia správcu týkajúce sa ochrany hracej
plochy ihriska !
- Je zakázané na ploche ihriska sa bicyklovať !

- Je zakázané v celom areáli
venčiť psov !
- Je neprípustné poškodzovať
majetok v celom areáli !
- V prípadoch nerešpektovania týchto pravidiel môže byť
užívateľ z areálu vykázaný !
2. Vzhľadom k tomu, že
správca areálu pri jeho udržiavaní platí všetky práce a
služby /za energie, vodnéstočné, PHM za kosenie, valcovanie.../ zo svojho rozpočtu, rozhodol, že od 1.1.2016
spoplatní jeho využívanie inými subjektmi. Spoplatnenie
sa netýka akcií, ktoré by organizovala tunajšia ZŠsMŠ.
Každú akciu je organizátor
povinný nahlásiť správcovi v
dostatočnom časovom predstihu!
3. Vzhľadom k tomu, že areál
je voľne prístupný širokej verejnosti, správca upozorňuje všetkých užívateľov a hlavne rodičov maloletých detí, že využívanie areálu, „detského ihriska“ so šmýkačkou
a hojdačkami, manipulácia s
prenosnými kovovými bránkami po hracej ploche JE NA
VLASTNÉ RIZIKO UŽÍVATEĽA!

- Lesová“ vo výške 4 500 €
na základe uzatvorených kúpno-predajných zmlúv a na zakúpenie trávneho traktora vo
výške tritisíc eur.
V návrhu rozpočtu finančných operácií je zahrnutá
splátka dlhodobého úveru pre

SLSP v celkovej sume 15-tisíc eur, ktorý bol poskytnutý
v roku 2012 na výstavbu Kultúrneho domu.
Podrobný rozpočet je uvedený na web-stránke obce.

text: Pavol Škuta

Bežné príjmy:
Finančné operácie:
Kapitálové príjmy:
SPOLU:

399 911 eur
15 000 eur
0 eur
414 911 eur

Bežné výdaje:
Finančné operácie:
Kapitálové výdaje:
SPOLU:

392 411 eur
15 000 eur
7 500 eur
414 911 eur

text: Mária Straková

Zvesti 9
Zvesti

Povojnové prázdniny s trpkou príchuťou
Po skončení vojny v roku
1945, na začiatku mojich
prvých prázdnin sa mama
rozhodla vyhľadať svojho brata, o ktorom nemala
žiadne informácie.
Počas vojny, ako rodina
železničiara, sme mali „režinky“ a tak cesta do Prahy nebola drahá. Ujo býval v Prahe, v jednej uličke,
ktorá viedla na Staromestské námestie.
Zo stanice sme tam išli
pešo, lebo električky nechodili. Na ulici k námestiu
boli ešte barikády z kociek,
z dlažby ulice. Keď sme prišli na námestie, robotníci zhadzovali zhorené trámy z veže, na ktorej je Orloj. Orloj však nebol funkčný, a tak sme išli na ulicu,
kde býval ujo. Mama vedela kde býva, lebo tam bola
ešte pred vojnou. Keď sme
sa pýtali na uja v byte, kde
predtým býval, jedna staršia pani nám doniesla list
so slovami: „toto nechal Váš
brat, lebo vedel, že ho budete hľadať“.
Po prečítaní listu nám pani vysvetlila, ako sa dostaneme do Libochovíc, kde sa
ujo spolu s firmou v ktorej
robil, presťahovali. Mestečko bolo vzdialené asi 60 km
od Prahy.
Keď sme tam pricestovali, ľudia nám ochotne vysvetlili, kde uja hľadať. Bo-

lo to veľmi srdečné zvítanie.
Rozprávania, ako kto prežil vojnu a ako sa má ostatná rodina. Ujo sa cez vojnu
oženil a mal dve deti. Neskoršie, keď sa v Československu pomery ustálili, ujo
spolu s deťmi často chodieval na dovolenku do Stankovian.
Majiteľ firmy bol často pri
rozhovoroch a svoj odchod
z Prahy odôvodnil tak, že
v Prahe nebola istota pre jeho rodinu, lebo jedna vetva
rodiny bola židovská. Túto
rodinu vzali do koncentráku v Terezíne, kde aj všetci zahynuli.
Raz sa majiteľ firmy rozhodol, že nás aj uja vezme
na svojom aute do Terezína,
aby sme tú hrôzu videli na
vlastné oči. Pri hlavnej bráne do tábora boli naukladané haldy truhiel. V priestore tábora bola celá zem
biela. Nechápal som, kde sa
tam v lete berie sneh. Mama mi potom vysvetlila, že
to nie je sneh, ale vápno, aby
sa nerozširovali choroby.
V jednom baraku sme videli kopy šatstva, topánok,
okuliarov a zubných protéz.
Za týmto barakom boli postavené veľké pece s vyššími komínmi. Za pecami bol
kanál, v ktorom bola voda
a vo vode množstvo mŕtvol.
V strede tábora bola jedna veľké jama. V jame bolo
množstvo mŕtvol. Mnoho

Prehľad dotácií a príspevkov organizáciám pre rok 2016
OZ v rozpočte na rok 2016 schválilo dotácie a príspevky
na činnosť týmto obecným organizáciám:

ľudí tam chodilo a mŕtvoly prevracali. Ľudia mali cez
ústa previazané biele handry a na rukách rukavice. Na
nohách mali zväčša gumáky. Takto hľadali svojich nezvestných príbuzných.
V jednom rohu tábora boli murované baraky a pred
nimi veľké železná brána.
Stáli tam vojaci a na veľké
počudovanie boli čierni.
Tam boli ľudia, ktorí boli
veľmi chorí a nevládni. Mame však začalo byť zle a tak
sme vyšli z tábora von na lavičku v malom parčíku.
V tom čase som to ja veľmi nechápal. Pre mňa bol
zážitok hlavne v tom, že
som sa viezol prvý raz v aute, videl som prvý raz čierneho človeka. Videl som
veľké mesto Prahu, takmer
všade rovinu, lode na rieke
Labe.
Keď sme sa vrátili domov,
mama povedala, čo všetko
sme videli, sestrám a svojim
bratom. Keď som už bol doma, začal som mať horúčku
a bolo mi veľmi zle.
Mama ma zobrala do Ružomberka do nemocnice,

kde mi zistili týfus. Všetci súrodenci museli ísť na
vyšetrenie, či aj oni nie sú
chorí. Našťastie nie.
V nemocnici som preležal celé prázdniny. Keďže som bol v karanténe, do
školy som začal chodiť až
v druhej polovici septembra. To čom som vtedy videl,
som pomaly začal chápať
neskoršie v škole, keď nám
učitelia hovorili, čo všetko sa dialo cez vojnu. Najviac som to však pochopil,
keď som už ako starší videl
film „Vyšší princíp“, ktorý
odhaľoval zverstvá Nemcov
v Terezíne.
Terezín som ešte raz navštívil, keď som bol na
prázdninách pri ujovi, no
už s iným pohľadom a zamyslením sa nad celou udalosťou. Takto som prežil
prázdniny ja a mnoho iných
povojnových detí. Od tých
čias sa veľa zmenilo, hlavne
k lepšiemu. No žiaľ, aj dnes
sú krajiny kde je vojna a vo
svete je ešte veľa vecí, ktoré
treba naprávať.
text: Alojz Hello

DÔLEŽITÝ OZNAM

FK SOKOL Stankovany
DHZ Stankovany
DHZ Rojkov
ZO JDS Stankovany

4 000 €
500 €
500 €
100 €

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina upozorňuje, že v pondelok 4. apríla v čase od 08:30 hod. do 13:30 hod. bude z dôvodu vykonania plánovanej opravy el. zariadenia bez elektrickej energie časť obce Stankovany
- miestna časť Rojkov a to rodinné domy súp. č.: 368, 370, 371, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390,
391 ,392, 394, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 407, 409, 410,
411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442,444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 490,
492, 497.

MO Matice slovenskej
MO Slovenského červeného kríža

150 €
100 €

Žiadame občanov, aby oznam zobrali na vedomie
a podľa neho sa zariadili!
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Najkrajšou maskou na detskom karnevale bol Olaf
Aj tento rok sa na našej
škole konal karneval, a to
konkrétne dňa 22. januára.
V kultúrnom dome, ktorý sa po výzdobe šikovných
mám zmenil na nepoznanie, sa zišli deti so svojimi
rodinami.

Tento rok sa to v sále maskami len tak hemžilo. A neboli to len také obyčajné
masky. Na náš karneval zavítali rytieri a princezné, zvieratká, hasiči a plno ďalších.
Cenu za najkrajšiu masku
si odniesol Olaf v prevede-

ní Ladislava Okála, ktorému
patrí veľká gratulácia. Počas
karnevalu sme si chvíle spríjemnili tancom a súťažami o
sladké dobroty. Vyvrcholením bola tombola s množstvom zaujímavých cien. Ani
jedno dieťa neodchádzalo z

karnevalu naprázdno. Odmena sa ušla každému, kto
prišiel. A po pretancovanom
popoludní nám neostáva nič
iné, len sa tešiť na ten budúci.
Text: Ivana Petreková

Do školy prišiel medzi deti
angličan Graham
V rámci projektu Erasmus +
naplánovanej akcie prebehol
v ZŠ s MŠ Stankovany deň
interkultúrneho vzdelávania s rodeným Britom Grahamom Leadrom.

Divadelné predstavenie Kráska a zviera
Divadlo na hojdačke pripravilo 21.januára pre deti MŠ a
žiakov ZŠ v Kultúrnom dome
v Stankovanoch predstavenie
hrané v kombinácii bábkového a činoherného divadla s
názvom Kráska a zviera.
Na scéne sa pohybovali metrové javajky, ktoré v dynamických
pasážach striedali činoherné rozprávačské party a veselé
pesničky. Nechýbala ani interaktívna komunikácia s divákmi,
do ktorej nám žiak Matúš Málik pridal kúsok odvahy.
Základná línia príbehu rozoberala protiklad materiálneho
bohatstva s vnútornou chudobou. Blahobyt neprináša automaticky aj bohatstvo duševné.

Mladý princ pohŕdal urodzenými nevestami pre ich vonkajšiu nepríťažlivosť, hoci vnútorne boli princezné krásne. Preto sa stal zvieraťom, aby sám na
sebe prišiel na to, že dobré srdce môže mať aj netvor. Iba vtedy môže jeho kliatba pominúť.
Na druhej strane – kráska –
dievča z bohatej rodiny je nositeľkou dobra, obetavosti a lásky.
Iba vďaka jej skutkom sa nakoniec zviera premenilo na princa. A ako to už v rozprávkach
býva – mýliaci sa poučí a dobrý dostane zaslúženú odmenu.
Nakoniec bola svadba preveliká, na ktorej sme boli aj my a
veruže bolo čo pozerať.
Text: Mária Hatiarová

Prezentácie sa zúčastnili žiaci navštevujúci ZŠ s MŠ
Stankovany, taktiež zamestnanci a rodičia našich žiakov.
Cieľom projektu bolo
zrealizovať aktivitu, ktorá je
zameraná na jazykové vzdelávanie učiteľa anglického
jazyka v zahraničí, prostredníctvom ktorej sa zdokonalia jeho jazykové komunikačné kompetencie, oboznámi sa s novými netradičnými spôsobmi vyučovania
cudzieho jazyka na primárnom stupni základnej školy.
Aktivita bola zrealizovaná
od 12.07.2015- 25.07.2015
v Cambridge vo Veľkej Británii. Zúčastnila sa jej riadi-

teľka školy PaedDr.Margareta Hockicková.
V rámci projektu naplánovanej akcie prebehol v ZŠ
s MŠ Stankovany deň interkultúrneho vzdelávania s rodeným Britom Grahamom
Leadrom. Našim žiakom
prezentoval národné jedlá,
tradičné oblečenie, kultúrne
tradície, históriu, ale aj prírodné bohatstvá Veľkej Británie. Taktiež sa zahral s nimi niekoľko zaujímavých
hier zameraných na rozvoj
jazykových kompetencií žiakov.
V nasledujúcom realizačnom období projektu plánujeme ešte jedno stretnutie
našich detí s rodeným Britom. V prípade záujmu sa
môžu zúčastniť danej aktivity aj iní záujemci (zamestnanci školy, rodičia a pod.)
Text: Margareta Hockicková

web školy:
http://skolastankovany.edupage.org/
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V Stankovanoch to žilo rozprávkami
Všetci milovníci divadla,
a hlavne rozprávok zavítali
24. januára do Kultúrneho
domu v Stankovanoch, kde
sa konala premiéra divadelného predstavenia Kde bolo, tam bolo...
Obyvatelia našej obce si tak
nenechali ujsť už štvrté vystúpenie talentovaných hercov z Divadla Bajaja, ktoré pod vedením režisérok
Stanislavy Luckej a Zuzany
Gallovej zožalo búrlivý potlesk.
,,Kde bolo, tam bolo, a veru ďaleko, ďaleko to bolo,
tam bola jedna čarovná krajina. A v nej bývali celkom
obyčajní ľudia. Ale prečo

by potom bola čarovná? To
preto, že v tej krajine bývali škriatkovia, víly, ježibaby
a iné čarovné bytosti...“
Práve tieto vety z úst rozprávačky Ľudmily Malchovej uviedli divákov do rozprávkového sveta. Deti aj
dospelí si tak vypočuli tri
známe ľudové rozprávky O dvanástich mesiačikoch,
Zlatá priadka a Janko a Marienka oživené novodobým
jazykom a sviežim humorom
založeným na vtipných hláškach a hrou so slovíčkami.
Prítomní sa s nadšením
započúvali do deja pútavých
rozprávok, ktoré, ako povedal Milan Rúfus, nevznikli preto, aby deti zaspali, ale

Vianočný koncert
Už po piatykrát sa
27.12.v našej farnosti konal Vianočný koncert, ktorý zorganizovali Stanislava Lucká a Zuzana Gallová s cieľom spríjemniť vianočné chvíle všetkým naším obyvateľom.
Na koncerte zazneli vianočne piesne a koledy, zborový aj sólový spev a tiež
tóny huslí, klavíra a organu. Okrem organizátoriek a hosťujúcich spevákov a hudobníkov z Príboviec a Martina vystúpili aj
umelci z našej obce. Spevácky zbor zo Stankovian, kto-

rý pravidelne spevom sprevádza sv. omše počas sviatkov, zaspieval niekoľko vianočných piesni. Úlohy dirigentky sa šikovne zhostila
Katarína Schoberová, hrou
na organe zbor sprevádzala
Stanislava Lucká a o husľový doprovod sa postaral Samuel Jamrich z Ľubochne. Okrem hudobníkov na
koncerte vystúpili aj deti zo
ZŠ s MŠ Stankovany s krátkou scénkou Nebeská dielňa, ktorú pripravila Dominika Božeková. Vianočný
koncert sa tak stáva milou
tradíciou v našej obci.
Text: Stanislava Lucká

aby sa dospelí zobudili. Počas celého vystúpenia skutočne vládol v sále smiech,
čo je pre hercov najkrajšie
gesto vidieť prítomných ľudí vysmiatych.
Práve to je pre nich tá najväčšia odmena za všetky hodiny strávené vymýšľaním
a skúšaním výstupov. Herci si však vystúpenie užívali
tiež. Nemožno neoceniť ich
prácu s publikom a hlavne
s priestorom, pretože niektoré scény sa odohrávali priamo medzi divákmi, a to vytvorilo dojem, akoby oni sami boli súčasťou tých krásnych rozprávok.
V divadelnom predstavení predviedli skvelé herec-

ké výkony: Vendelín Čieško, Patrik Protuš, Daniel
Lucký, Ľudmila Malchová,
Anna Demikátová, Zuzana
Gallová, Ľubica Pastztorová
a Stanislava Lucká, ktorá sa
postarala taktiež aj o úpravu
scenára. O kostýmy sa postarala Ľudmila Malchová
a Anna Demikátová. Rekvizity a kulisy boli vypožičané
z výstavy Stankovskej izby.
Všetci, ktorí ste zmeškali
premiéru, nezúfajte! Už teraz sa môžete tešiť na reprízu divadelného predstavenia Kde bolo, tam bolo... po
Veľkej noci. Všetkých Vás srdečne pozývame.
Text: Daniela Lysá
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Folklórna skupina Podšíp funguje už päť rokov. Aký bol ten posledný?
Dobrý na náladu, plodný
na kultúrne akcie a bohatý
na prezentovanie sa. Rok
2015 priniesol Folklórnej
skupine Podšíp nové zážitky aj nových členov, krásne
spomienky a ďalšie tanečné
pokroky.
Začiatok roka sme otvorili bursovníckou obchôdzkou
po dedine, ktorá sa konala za
slnečného počasia a výbornej atmosféry na deň zamilovaných. O tri dni neskôr
nás naši priatelia z Kraľovančanu pozvali na Pochovávanie basy, kde sme ľudí
zabávali fingovaným pohrebom nástroja.
Zimu sme ako každoročne
na smrtnú nedeľu vyhna-

li vynesením Moreny a privítali sme jar, a tak ako jar
prináša radosť, tak prišli aj k
Podšípanom ďalšie možnosti. Spevom sme potešili naše
mamičky na kultúrnom programe či pomohli pri stavaní
Mája pred kostolom.
Programom Leto prácu nesie sme divákom ukázali spracované pracovné
činnosti počas leta (pranie,
trávnice) na Kraľovanskom
pltníckom dni, na Rezbárskych dňoch v Ľubochni a
počas osláv 590. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa uskutočnili v horúcu augustovú nedeľu.
Kalendárny rok sme zakončili vystúpením na Spojenej škole v Ružomberku a

OZNAM
FSk Podšíp sa obracia
s prosbou na našich
spoluobčanov.
Prosíme o pomoc s látkami,
ktoré využijeme pri zhotovení
krojových súčiastok.
Ak máte doma nepotrebné
biele posteľné plachty alebo
obliečky a neviete čo s nimi,
a radi by ste ich venovali, za Vašu pomoc budeme
veľmi vďační.
Ak Vás oznam oslovil a pomôžete nám, neváhajte
osloviť členov FSk Podšíp, prípadne nechať kontakt
na obecnom úrade.
Ďakujeme.

členovia Podšípu sa zúčastnili pásma MO MS v programe Stará mama rozprávala, ktorý bol prezentovaný
počas vianočných sviatkov.
Nakoľko niektorí členovia skupiny pôsobia aj mimo Stankovian, voľné jesenné tréningy sme venovali nácvikom na výročný program, ktorý sme hrali 9. januára 2016.
Taktiež sme boli oslovení
a pozvaní na svadobný program čepčenia na svadbe
Kráľovcov v Martine a Šuttovcov v Liptovskom Trnovci.
Za získané financie sa podarilo zaobstarať krásne súkenné nohavice pre chlapcov
a zakúpiť aj nové klobúky.

A už teraz sa tešíme na nové čižmy, v ktorých budeme
snáď najbližšie vystupovať.
V spomínanom programe sme oslávili svoje 5. výročie pôsobenia a prinášania
kultúry do obce. Počas tohto obdobia niekoľkí členovia odišli, len traja zakladajúci sme ostali, čo ma ale teší viac, že sa našli ďalší, ktorí
sa k nám pridali.
Srdečne medzi nami aj
touto cestou vítame Vanesku
Bražinovú a Lucku Pobehovú. Dvere u nás sú otvorené
všetkým, vítaný je každý kto
má chuť a odhodlanie.
text : Mirka Ivanová

