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Na uliciach pribudli nové náučné tabule
P

riestory našej obce skrášľujú štyri nové náučné tabule, ktoré približujú nedávnu históriu našej obce.
Domáci obyvatelia, návštevníci, či turisti sa tak môžu dočítať o dejinách Stankovian, niečo o architektúre, spôsoboch
prepravy cez Váh, či o mlynoch.
O výrobu a osadenie náučných tabúľ sa postarali
členovia Folklórnej skupiny Podšíp. V rámci projektu
Dobrovoľníctvo; Nadácie Kia
Motors Slovakia sme uspeli so
svojím projektom a pridelená
nám bola suma 860€ na reali-

záciu nápadu spolu s vlastným
spolufinancovaním.
So zhotovením tabúľ sa začalo v polovici júna a práce boli
ukončené v polovici októbra.
Potrebné bolo pripraviť drevo
na drevenú konštrukciu a následne ju vyrobiť, ďalej napísať
náučné texty s fotografiami
a nakoniec osadiť tabule do
priestoru obce. Vybrané boli
štyri miesta, nie náhodne, ale
zámerne. Tak, aby text na tabuliach korešpondoval s miestom
osadenia a zároveň, aby ich videlo značné množstvo ľudí. Z
toho dôvodu sa vytýčili miesta
v centre obce.

Prvá tabuľa sa nachádza pri
železničnej stanici, kadiaľ prechádza najviac ľudí a práve
tam sa dozviete o základných
informáciách a histórii obce
Stankovany. Druhá stojí pred
obecným úradom v blízkosti
zachovaných starých drevených domov, kde sa dočítate
o architektúre a bývaní v minulosti. Tretia tabuľa sa nachádza pri kultúrnom dome,
v blízkosti mosta, kde sa môžete informovať o rôznych
spôsoboch prepravy cez Váh.
Poslednú tabuľu sme osadili v
blízkosti školy, presnejšie cestou na cintorín, kde sa dočítate
o mlynoch, ktoré sa nachádzali

v našej obci. Práve na mieste
dnešnej školy stál kedysi mlyn
a ďalší bol umiestnený o niečo
vyššie, v časti, ktorá sa dodnes
nazýva Mlynová.
Aj touto cestou sa chceme
poďakovať Nadácii Kia Motors
za finančnú podporu na zrealizovanie nášho nápadu, ktorý
bude slúžiť všetkým. Veríme,
že naša niekoľko mesačná práca bude na osoh nielen našim
občanom, ale i turistom, ktorí
Stankovany navštevujú a niečo
nové a zaujímavé sa dozvedia.
text: Miroslava PolohováIvanová

Redakcia Stankovských zvestí Vám praje pokojné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2020
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Editoriál
Vianoce. Všade rozvoniavajú medovníčky, znejú koledy
a všetci sa tešíme na spoločné
chvíle s rodinou. Sú to sviatky
pokoja, radosti a obdarovávania. Čím sme starší, tým radšej
darčeky odovzdávame ako dostávame. Ale aj s tým prichádza
veľká zodpovednosť. Určite ste
sa už pristihli pri tom, ako rozmýšľate, čím obdarovať otca,
mamu, sestru alebo manžela.
Neraz nakupujeme na posled-

nú chvíľu, a pod tlakom času
aj poriadne zbytočnosti. To,
že naša Zem veľmi trpí, a čoraz viac sa rieši aj problematika životného prostredia, už
postrehol zrejme každý. Preto
sa aj darčeky snažme vyberať
s rozumom. Nemusíme mať
hory darčekov, plné stoly jedla
a vydezinfikovaný dom odhora
až dole. Je to predsa o krásnych
spoločných chvíľach. Krásne
Vianoce, priatelia.
ššéfredaktorka
Mgr. Stanislava Lucká

S úsmevom to ide lahšie...
Na Vianoce kričí Jožko cez celý
byt na mamičku pri sporáku:
"Mami, mami, stromček horí!"
"Hovorí sa svieti a nie horí."
poučí ho matka.
Chlapček po chvíli opäť začne
kričať: "Mami, mami, záclony
už tiež svietia!"
Dve blondýnky sa túlajú po
lese už viac ako 4 hodiny, keď
zrazu jedna povie: "Ja som už
unavená. Kašlime na to a zoberme neozdobený."

"Mami ja by som chcela na
Vianoce psa!"
"Nevymýšlaj bude kapor ako
každý rok."
Dva kapre plávajú vo vani a
jedn druhého sa pýta: "Ešte
stále si myslíš, že nás chú len
okúpať?!"
Stará eskimácka múdrosť:
"Nikdy nejedz žltý sneh!"

Nadchádzajúce podujatia

Obsah

čo nájdete v Stankovských zvestiach
Obecné zastupiteľstvo 3
Ako ďalej s odpadom 5
Novinky v Obecných
lesoch 6
Zo života školy 7

Zo života školy s.7

Deň úcty
k starším 8
Malé Švajčiarsko
v Stankovanoch 9

Protipožiarne kontroly s.10

Protipožiarne kontroly 10
Vstup na cudzí
pozemok 11
Činnosť DHZ 13
Vianočný príhovor 13

Činnosť DHZ s.13

Futbalový rok ´19 14-15
Činnosť matičiarov 16
Mikuláš 16

Činnosť matičiarov s.16

Redakcia
šéfredaktorka:
Stankovské zvesti
Mgr. Stanislava Lucká
Obecné noviny pre Stankovany
zástupca šéfredaktorky:
a Rojkov
Ing. Adam Bruk
www.stankovany.sk/zvesti
redakcia: Mgr. Miroslava Ivanová
štvrťročník - šírený bezplatne
Číslo 4 ročník XII. december 2019 Polohová, JUDr. Peter Malcho, Mgr.
Pavol Škuta, Ing. Katarína Tatárová
náklad: 400 ks
grafická úprava a sadzba textu:
EV 3939/09
Ing. Adam Bruk
ISSN 1339-1984
spolupracovali: Ing. Slávka
Vydavateľ:
Belková
Obecný úrad Stankovany
tlačiareň: Vrábel, Dolný Kubín
Stankovany 133, 034 92,
kontakt na redakciu:
IČO: 00 315 761
stankovskezvesti@gmail.com

Texty neprešli jazykovou úpravou. Redakcia si vyhradzuje
právo na apretáciu rukopisov a ich neuverejnenie.

UZÁVIERKA BUDÚCEHO ČÍSLA: 20.02.2020
Prosíme autorov textov, aby tento termín dodržali

Zvesti 3
Zvesti

Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany konaného dňa 24. septemra 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril a viedol zástupca starostu
obce Ing. Peter Tomáň. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového
počtu 9 poslancov, takže OZ
bolo uznášaniaschopné. Ospravedlnil starostu obce JUDr.
Vladimíra Urbana z dôvodu
práceneschopnosti,
poslancov Michala Straku, Ing. Radovana Chorváta, Bohuslava
Belka a Jána Lacka z dôvodu
pracovných povinností.
Zástupca starostu obce Ing.
Peter Tomáň oboznámil poslancov o potrebe aktualizovať
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR)
na roky 2016 – 2020. Taktiež
informoval, že je potrebné do
dokumentu doplniť bod týkajúci sa majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v časti
Lesová - Podjasenie.
OZ obce Stankovany schválilo zmenu a doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stankovany
na roky 2016 – 2020. V Programovej časti bude doplnená
„Tvorba, revitalizácia verejných
priestranstiev“, ktorá sa bude
realizovať v období 2019 –
2020 v hodnote 30.000,- EUR
z MAS a PPA. Doplnené bude
aj „Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov Lesová –
Podjasenie určených na IBV“,
realizované v rokoch 2016 –
2020 vy výške 3.500,- EUR
z rozpočtu obce.
Vyberáme zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany konaného dňa 29. októbra 2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril a viedol starosta
obce JUDr. Vladimír Urban.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
v počte 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov. Starosta ospravedlnil Radovana
Chorváta a Jána Chomista
z dôvodu pracovných povinností. Neskôr sa dostavil poslanec Mgr. Peter Lacko.
Starosta obce informoval
poslancov o potrebe uzavretia
zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na rok 2019,
nakoľko doterajší audítor sa
rozhodol spoluprácu s Obcou
Stankovany neobnoviť. OZ
obce Stankovany poverilo starostu obce podpísať Zmluvu
o poskytovaní audítorských
služieb na rok 2019 s ML –
audit, s.r.o., v zastúpení: Ing.
Michal Lažo.
Starosta obce informoval
o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce. Obec
Stankovany prevedie v rámci
projektu „Hubová, Ľubochňa,
Švošov – kanalizácia a ČOV,
časť vybudovanej verejnej
kanalizácie, Zberač Rojkov
„AB“, Zberače Stankovany
„AD, AD-1“, kanalizačné prípojky, ktoré sú súčasťou stavby
„ Hubová, Ľubochňa, Švošov
– kanalizácia a ČOV“ do vlastníctva Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok vo výške obcou
poskytnutých finančných prostriedkov t.j. 22.000,- EUR
Obecné zastupiteľstvo obce
Stankovany dobudovanie verejnej kanalizácie v obci pokladá za dôvod hodný osobitného
zreteľa. Dobudovanie kanalizačnej infraštruktúry v obci
je v prospech rozvoja obce
a jej občanov, ktorým sa zlepší štandard bývania a prispeje
k zvýšeniu ich životnej úrovne.
Starosta obce informoval o záujme Pozemkového spoločen-

stva – Urbár Stankovany o prenájom
poľnohospodárskych
pozemkov.Marián Gašper ako
zástupca pozemkového spoločenstva vysvetlil poslancom,
o ktoré pozemky má pozemkové spoločenstvo záujem. Milan
Hoždora, konateľ Obecných
lesov Stankovany, s.r.o. opísal
možnú spoluprácu s pozemkovým spoločenstvom.
Starosta obce zároveň informoval o záujme Ing. Juraja Vrlíka o prenájom
poľnohospodárskych pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo neodporúča uzavrieť zmluvu o nájme obecných pozemkov s Ing.
Jurajom Vrlíkom, lebo požaduje prenajať pozemky, ktoré boli
odsúhlasené do nájmu PS Urbár Stankovany a medzi týmito dvoma subjektami nedošlo
k dohode ohľadom prenájmu
pozemkov.
Diskusia
Bohuslav Belko sa informoval na situáciu ohľadom kompostérov. JUDr. Peter Malcho
navrhol dokúpiť plátno a dataprojektor pre účely obecného úradu. Milan Hoždora sa
informoval ohľadom zvolania zasadnutia kvôli situácii v
Obecných lesoch Stankovany,
s.r.o. Ing. Peter Tomáň sa informoval ohľadom posypového
materiálu. Starosta uviedol, že
obec musí počítať so stavbou
prístrešku na uskladnenie
posypového materiálu na
zimnú údržbu miestnych
komunikácií v roku 2020. Starosta obce informoval o liste
Technických služieb Ružomberok, a.s., ohľadom zvyšovania
poplatku za uskladnenie odpadov na skládke Technických
služieb, ktorá bude uzavretá
dňa 20. marca 2020 a odpad sa
bude voziť na vzdialené skládky, čím stúpnu náklady na lik-

vidáciu odpadu.
Vyberáme z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 19. novembra
2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban. Obecné
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6
poslancov z celkového počtu 9
poslancov. Ospravedlnil sa Ing.
Radovan Chorvát a Bohuslav
Belko z dôvodu pracovných
povinností, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová sa dostavila
počas rokovania.
Milan Hoždora, konateľ
spoločnosti Obecné lesy Stankovany predniesol vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
za rok 2019, zároveň ho doplnil
Ing. Pavol Chyla, odborný lesný hospodár. Hoždora taktiež
predniesol Zhodnotenie hospodárenia spoločnosti Obecné
lesy Stankovany, s.r.o. za obdobie do 01.04.2019 a plán hospodárenia spoločnosti Obecné
lesy Stankovany, s.r.o. na rok
2020 a prognózu vývoja.
Starosta
obce
informoval o záujme spoločnosti
Obecné lesy Stankovany,
s.r.o. prerokovať podmienky
nájomnej zmluvy s obcou
ohľadom využívania obecného
traktora. Milan Hoždora informoval o množstve opráv na
obecnom traktore, o jeho ďalšom využití a prípadnom
ďalšom dovybavení. OZ obce
Stankovany schválilo žiadosť
o zníženie nájmu za traktor vo
výške opráv za tento rok, ktoré
hradili Obecné lesy zo svojich
prostriedkov.
OZ prerokovalo aj žiadosť
od Čučoriedka s.r.o. o prená-
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jom obecného majetku, a to
konkrétne o stĺpy verejného
osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných panelov. Upozornil, že žiadosť neobsahuje
prílohy potrebné k súhlasnému
stanovisku k prenájmu. Žiadateľka by mala doložiť stanoviská od OR PZ KDI Žilina.
Starosta obce ďalej OZ
informoval o rokovaní s Technickými službami Ružomberok,
a.s. ohľadom výšky poplatku za
vývoz a uloženie odpadu. Starosta uviedol, že skládka odpadu, kde Technické služby vyvážali odpad, t. j. na Bielej púti za

Ružomberkom, 20. marca 2020
končí a odpad sa bude voziť až
do Žiaru nad Hronom a vzdialenejších spaľovní. Technickým
službám a.s. Ružomberok tým
narastú náklady na likvidáciu
tuhého komunálneho odpadu. Preto Technické služby a.s.
Ružomberok zvyšujú poplatok
za odvoz odpadu. Obce majú
možnosť sa rozhodnúť, či budú
vyberať poplatky za odvoz odpadu paušálne na osobu alebo
pristúpia k množstvovému
zberu odpadu. Ak naša obec
bude pokračovať v paušálnom
vyrubovaní poplatku ako dote-

Nové kompostéry v dedine

Z

druženie obcí Havran
Dolný Liptov, ktoré zastrešuje dolnoliptovské obce
Stankovany, Švošov, Komjatná, Hubová a Ľubochňa,
v rámci projektu predchádzania vzniku skládok biologicky rozložiteľných odpadov
získalo nenávratné finančné
prostriedky a z týchto prostriedkov boli zakúpené kompostéry pre domácnosti.
Rozhodujúcim faktorom pre
to, aký kompostér sa jednotlivým domácnostiam má prideliť
je výmera záhrady. Kritériom
je teda plocha záhrady, a to do
800 m2 má domácnosť nárok
na
kompostér o objeme
750 litrov. Ak
domácnosť
obhospodaruje záhradu
o vyššej výmere ako 800 m2,
tak má nárok
na
kompostér o objeme
1100 l. Každá
domácnosť má nárok
na jeden kus
kompostéra.
Týmto projektom
sa

raz, bude musieť zvýšiť cenu za
odvoz z 18,- EUR na cca 25,EUR Ak pristúpi k množstvovému zberu, poplatok bude ešte
vyšší. Vyrubovanie poplatkov
za odvoz odpadu, takzvané
množstevné poplatky sú síce
spravodlivejšie pre uvedomelých jednotlivcov, lebo si zaplatia len za to množstvo odpadu,
čo si nechajú vyviezť a ak budú
separovať odpad, tak by potom
bol tento poplatok aj nižší ako
je pri paušálnom poplatku za
osobu. Starosta obce preto vyzval obecné zastupiteľstvo, aby
sa uvážlivo rozhodlo, ako bude

obec postupovať pri výbere
poplatkov za odvoz tuhého komunálneho odpadu v nasledujúcich rokoch.
OZ obce Stankovany odporučilo starostovi obce, aby dal
obecnému úradu pokyn pripraviť návrh VZN na množstevný
poplatok za odvoz TKO.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stráne obce alebo
priamo na obecnom úrade
v Stankovanoch.
spracovala: SL

Vyhlasujeme súťaž !

Komisia mládeže, kultúry, vzsledovalo zníženie množstva delávania a športu sa po niekomunálneho odpadu v jed- koľko rokoch rozhodla opäť
notlivých obciach, aby občania zrealizovať obľúbené súťaže;
neukladali biologicky rozlo- súťaž o najkrajšiu vianočnú
žiteľný odpad do nádob na výzdobu a súťaž o najkrajšiu
odvoz komunálneho odpadu. predzáhradku. Členovia koVyprodukovaný kompost budú misie budú prechádzať po obci
jednotlivé domácnosti použí- a hodnotiť jednotlivé výzdoby
vať ako biologické hnojivo vo a kreativitu našich občanov.
svojich záhradkách.
Vianočná súťaž bude vyhodTúto informáciu poskytujem
z toho dôvodu, že v obci StanZrkadlá vďaka dotácii
kovany došlo k zámernému
od obce
šíreniu dezinformácií, že hore
uvedené kritériá svojvoľne určil Folklórna skupina Podšíp si
starosta obce.
vďaka finančnej podpore obce
Stankovany zakúpila zrkadlá.
text: Peter Dávidík Táto dotácia nám bola pridelená ako jednej z organizácií pôsobiacich v obci. Sedem zrkadliel sme umiestnili do hornej
zasadačky prístavby Obecného
úradu, ktorá slúži ako tanečná
miestnosť. Odraz v zrkadle
značne napomáha k lepšiemu
učeniu jednotlivých pohybov
a tancov. Keďže táto miestnosť
je využívaná aj inými skupiny,
veríme, že na osoh bude nielen
nám, ale i mnohým ďalším. Aj
touto cestou sa chceme poďakovať obci Stankovany za finančné prostriedky, ktoré nám
boli pridelené v roku 2019.
text: Miroslava PolohováIvanová

notená v priebehu januára a
letná súťaž v priebehu septembra. Pre výhercov sú pripravené
finančné darčekové poukážky,
v hodnote 10, 20 a 30 €, ktoré
budú môcť využiť u miestnych
podnikateľov (potraviny Karas,
obchod Pemika). Tešíme sa na
vaše vianočné i letné skrášlenie
domov i záhrad.

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Matúš Salaj (30.9.)

Sobáše:

Ján Masopust a
Miroslava Škutová (17.8.)
Andrej Pažítka a
Zuzana Kováčová (31.8.)
Pavol Dubovec a
Milena Fúrová (31.8.)
Ján Ciňo a
Elena Kachútová (27.9.)

Úmrtia:

Hygin Lacko (91 rokov)
Daniel Čieško (92 rokov)
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Ako ďalej s komunálnym odpadom ?

T

éma komunálneho odpadu a triedeného zberu
bola na stránkach Obecných
novín preberaná už mnohokrát. Takýmito príspevkami
sme sa snažili vysvetľovať
a motivovať občanov obce
k tomu, aby sa zamysleli nad
každým odpadom, ktorý odhodia do smetného koša. Aby
prehodnotili, či sa daná vec
dá ešte nejako použiť, resp.
vyseparovať, a tak znížiť
množstvo
komunálneho
odpadu z domácnosti.
Snažili sme sa k tomu viesť aj
naše deti, základná škola je už
po niekoľkýkrát zapojená do
projektu Zelená škola, ktorý
okrem iného učí deti správne
triediť odpad. Okrem toho ich
učí odpad netvoriť vôbec, a ak,
tak len v minimálnom množstve.
Keď sa pozrieme dozadu,
naši predkovia odpad tvorili
podstatne menej, nepotrebovali spaľovne, skládky, skoro všetko dokázali nejaký spôsobom
spotrebovať, použiť. Či už ako

hnojivo, kompost, palivo, alebo
zdroj obživy pre domáce zvieratá, resp. zvieratá v lese.
Napriek osvete a opatreniam
obce, ktorá zabezpečila ďalšie
kontajnery na triedený zber,
pravidelne zabezpečuje odvoz
elektroodpadu, papiera, textilu, zber batérií, bezplatne a v
potrebnom množstve dáva občanom vrecia na triedený zber,
nepodarilo sa znížiť množstvo
komunálneho odpadu, skôr naopak. Dávame do smetných košov všetko, netriedime ( česť výnimkám), nepozeráme sa na to,
koľko smetných košov a vriec
naplníme a dáme vysypať,
veď žetónov dostaneme koľko
pýtame. Obec za tento rok zaplatila za odvoz a skládkovanie
odpadu o 2,000,-- EUR viac
ako minulý rok, celkovo sa blíži
táto suma k 28,000,00 EUR.
Otázka odpadu bola preberaná aj na Obecnom zastupiteľstve a poslanci odporučili
starostovi obce vypracovať nové
Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnych odpadoch
(ďalej len VZN), kde obec
pristupuje k množstvovému
zberu. Návrh predmetného
VZN bol zverejnený a
bude predmetom rokovania
Obecného
zastupiteľstva
v decembri 2019, ak ho poslanci schvália, platiť by mal od
01.01.2020.

O čo v predmetnom NÁVRHU ide??
V prvom rade treba povedať, že ak by obec nepristúpila
k množstvovému zberu, ročný
poplatok by sa musel zvýšiť
približne na sumu minimálne
25,- Eur za osobu a rok.
A v priebehu ďalších rokov by
sa výška poplatku navyšovala
znova, nakoľko v zmysle zákona sa ceny za skládkovanie
odpadu budú z roka na rok
zvyšovať v priemere o 15-20%.
Zber odpadu v takom stave
ako sme mali doteraz nie je
motivačný pre občana, aby netvoril komunálny odpad a aby
separoval. Často krát vidíme
v smetných nádobách suroviny,
ktoré mali končiť vo vreci na
triedený odpad, komposte a nie
v komunále. Doterajší systém
znevýhodňoval ľudí, ktorí k životnému prostrediu pristupujú
zodpovedne a snažia sa netvoriť odpad a premyslene separovať, nakoľko títo platili za
odpad tak isto ako tí, ktorý ho
tvoria vo väčšom objeme.
Nový systém sa vracia k pôvodnému, pred rokmi platnému
systému, kedy si ľudia kupovali kartičky ( žetóny), ak chceli
aby im technické služby vyviezli obsah nádoby s odpadom.
V jednoduchosti povedané,
zaplatím si to, čo vytvorím, ak
netriedim,
nekompostujem

a neznižujem množstvo odpadu, tak si budem priplácať
kupovaním väčšieho počtu žetónov. Ale ak odpad nebudem
tvoriť, resp. ho viem zrecyklovať iným spôsobom tak budem
platiť menej. Obec samozrejme
predpokladá nárast čiernych
skládok od občanov, ktorí nevedia iným spôsobom po sebe
upratať, ale bude sa snažiť im
predchádzať, a to monitorovaním oblastí, kde je predpoklad
ich výskytu.
Uvedený systém množstvového zberu má pomôcť
k celkovému zníženiu tvorby
odpadu a zvýšenia podielu separovaného odpadu. Skúsme
začať rozmýšľať nad tým, čo
dám do odpadkového koša, či
budem každý deň v potravinách brať nové mikroténové
vrecko, v akých obaloch nakupujem a keď už ten mikroténový sáčok, slamku, plastový
pohár mám, tak ho vyhodím
do triedeného odpadu, tak
isto plastové fľaše, tetrapakové
obaly, plechovky a konzervy
a nie do smetnej nádoby na
komunálny odpad.
A hlavne skúsme k zodpovednosti za životné prostredie
viesť aj naše deti.
Pozn. Návrh na decembrovom
zastupiteľstve neprešiel, odpad sa
bude platiť ako doteraz.

V tomto roku folklórna
skupina Podšíp v rámci
dobrovoľnej aktivity a finančnej
podpore Nadácie Kia Motors
Slovakia za niekoľko mesiacov
zrealizovala výrobu a osadenie
náučných tabúľ o histórii našej
obce.
Zhotovili štyri - obyvatelia,
návštevníci a turisti , ktorí prichádzajú k nám na návštevu,
ako aj za poznávaním nášho

nádherného okolia sa môžu
už po prvých krokoch u nás
oboznámiť o histórii obce.
Ozaj treba poďakovať Mgr.
Mirke Polohovej – Ivanovej
a všetkým členom FK Podšíp
za ich úsilie a dobrovoľnú prácu pri šírení poznatkov o našej
obci.

text: Slávka Belková

Vďaka za šikovných ľudí v obci
Prvá písomná zmienka o
obci pochádza z roku 1425,
no Stankovany vznikli už
na sklonku 14.storočia.

O ich existencii sa dozvedáme v spojitosti s udelením
šoltýstva v Gombáši Petrovi,
synovi Stankovmu, šoltýsovi
v Stankovanoch.
O obci sa mnoho
dozviete na webe,
či v knihách. Tu
sa však pristavme
pri práci
Mgr.
Mirky Polohovej
– Ivanovej.

text: Mária Straková
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Novinky v Obecných lesoch

O

bčania Stankovian dôkladne poznajú okolité
lesy obklopujúce našu dedinu z návštev pri ktorých často hľadajú lesné bohatstvo vo
forme húb alebo iných darov
prírody. Z tohto dôvodu sme
sa rozhodli Vám predstaviť
firmu Obecné lesy Stankovany s.r.o. , ktorá sa z veľkej časti
stará o miestne lesy.
Obecné lesy Stankovany sa
nachádzajú v lesnom hospodárskom celku Hubová a Párnica pričom obhospodaruje
lesy na výmere 747,74 ha. Z
toho hospodárskych lesov je
454,08 ha a ochranných lesov
je 293,66 ha.
K 1.4.2019 vymenil Ladi-

slava Lovása vo
funkcií konateľa
spoločnosti a lesníka Milan Hoždora, ktorý vyhral
výberové konanie
na tieto funkcie
a na funkciu pomocného lesníka
bol
menovaný
Marek Buvala. Zmena nastala
aj v dozornej rade. Novými členmi sa stali Ing. Maroš Buliak,
Michal Chomist a Ing. Katarína Tatárová. Z predchádzajúcej
dozornej rady ostali Joachim
Fúra a Vladimír Lacko. S novým vedením prichádza aj nový
spôsob riadenia spoločnosti. Z
dôvodu zlých trhových podmienok do ktorých nastúpil
nový konateľ v oblasti lesného
hospodárstva ako je rast cien za
služby a klesajúca cena dreva v
lesnom hospodárstve sa museli
zaviesť nepopulárne opatrenia.
Od februára 2019 sa Obecné lesy Stankovany s.r.o stali
platcami DPH a kvôli tomu sa
zvýšila aj cena paliva o DPH to
je 20%. Platcami DPH sa firma

Prehľady cien paliva a služieb s DPH:
Lisnaté drevo - v dĺžkach

360€/10prm

Lisnaté drevo - štiepané

430€/10prm

Ihličnaté drevo - v dĺžkach

250€/10prm

Ihličnaté drevo - štiepané

320€/10prm

Dovoz dreva - Stankovany (1 mth)

30€

Dovoz dreva - Rojkov (1,5 mth)

45€

Samovýroba - ľahký prístupný terén

5€/1prm

Samovýroba - stredne prístupný terén

3€/1prm

Samovýroba - ťažko prístupný terén

1€/1prm

Vianočný stromček - jedľa

3€/ks

Vianočný stromček - smrek

1€/ks

Vianočný stromček - borovica

1€/ks

Služby traktora

30€/mth

Vysvetlivky: mth - motohodina /prm - priestorový meter

Obecné lesy Stankovany s.r.o
stala kvôli zvýšenému obratu
za rok 2018. Prispela k tomu aj
tuhá zima, keďže obecný traktor vykazoval vyššie tržby kvôli
zimnej údržbe.

kám integrovaného záchranného systému, protipovodňovej ochrany, správcu vodných
tokov, vodnej stráži, rybárskej
stráži, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré
majú oprávnenie stráže prírody, štátnym zamestnancom pri
výkone štátnej správy v obvode
svojej pôsobnosti podľa tohto
zákona a osobitných predpisov,
fyzickým osobám a právnickým osobám pri výkone činností podľa § 29, § 38 ods. 2,
§ 41 a § 46 a fyzickým osobám
pri výkone znaleckej činnosti
podľa osobitného predpisu.“ V
zákone o lesoch v ods.5 sa udáva nasledovné: „Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú
povinné využívať lesnú cestu
spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty,
stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde
k jej poškodeniu, sú povinné o
tejto skutočnosti bezodkladne
informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa §
51 ods. 2 a na vlastné náklady
vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a
odstránenie škody; tým nie sú
dotknuté všeobecné predpisy o
náhrade škody.“
K takémuto opatreniu sa došlo z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je, že
sa rekonštruujú cesty, ktoré sú
potom následne zničené alebo poškodené a tieto cesty sa
musia znovu opravovať za finančné prostriedky obecných
lesov. Tiež sa k týmto opatreniam pristúpilo aj z dôvodu
odpadkov popri cestách a výtržníctva hlavne na súkromných majetkoch.

Jazda motorovým vozidlom
na lesných cestách
Podľa zákona 326/2005 Z.z.
v §25 ods.3 sa uvádza že jazdenie po lesných cestách motorovým vozidlom ako sú napr.
skútre, štvorkolky, trojkolky,
motorky a autá bude bez povolenia obhospodarovateľa lesa
nemožné. Povolenie na vjazd
do lesa vydá obhospodarovateľ lesa na dobu určenú podľa
jeho rozhodnutia. Potvrdenia
sa budú vydávať každú stredu
od 14:00-17:00 v kancelárií
Obecných lesov.
V zákone 326/2005 Z.z. v
§25 ods.3 sa nachádza nasledovné: „Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s
ich vlastníkom, správcom alebo
so združením podľa § 51 ods. 2
o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe
úhrady za ich využívanie. Ak
sa nedosiahne dohoda a osoba
ich potrebuje na hospodárenie
v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté
územie a o stavby a zariadenia
na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a
o výške alebo spôsobe úhrady
za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.“
Na lesné cesty, ktoré sa nachádzajú v 3. stupni ochrany je
vjazd bez povolenia trestným
činom. Pri porušení sa vozidlo
prepadne v prospech štátu.
Tiež tento zákon v ods. 5
určuje osoby, ktoré môžu cesty využívať bezplatKONTAKT
ne. Podľa zákona o konateľ: Milan Hoždora
lesoch:
„Vlastník, email:obecnelesystankovany@gmail.com
správca alebo združe- telefón: 0905937610
nie podľa § 51 ods. 2 úradné hodiny: každá streda 14 - 17:00
sú povinní na výkon
text: Maroš Buliak,
ich činností umožniť bezplatné
Katarína Tatárová
využívanie lesných ciest zlož-

Zvesti 7
Zvesti

Zo života školy

B

rány školy sa opäť otvorili 2.septembra 2019, aby
po prázdninách pani učiteľky
privítali deťúrence a hlavne zvedavých prváčikov. Po
úvodných slovách nasledovalo tradičné pasovanie prvákov za žiakov našej školy.
Aj keď slniečko svojimi lúčmi neustále volalo deti von sa
hrať, museli zasadnúť do lavíc
a začať sa učiť. Počas školského
klubu si však deti slniečka ešte
veľa užili. V jeseni sa do nového šatu neprezliekla iba príroda, ale aj naša školička. A to nie
je všetko. Prváci a druháci sa
už neučia v triede na OcÚ, ale
v novej útulnej triede v našej
vynovenej školičke.
Jeseň je najfarebnejšie ročné
obdobie a ponúka nám veľa
možností výtvarnej tvorby. Na
hodinách výtvarnej výchovy
a v školskom klube, deti tvorili v súlade s prírodou. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže
a získali ocenenia. Gratulujeme Simonke Fúrovej za 1.
miesto, Markovi Belkovi za
2. miesto, Nelke Buvalovej za
cenu poroty vo výtvarnej súťaži
CVČ Ružomberok „V Otroctve drog“.
Krásne počasie babieho leta
sme využili aj na vzdelávanie
vonku. Vyskúšali sme si orientáciu v teréne za pomoci
turistických značiek, pomocou pozorovania machu, ale aj
za pomoci kompasu, zbieranie šípok a mnoho iného. Do

školy nám pribudol malý kamarát korytnačka CASPER.
Pani učiteľka Brigitka sa spolu
s deťmi o ňu príkladne stará.
Pani učiteľka vedie na škole
EKO krúžok a jeho členovia
tvoria súčasne aj kolégium Zelenej školy. Náš školský environmentálny akčný plán zahŕňa všetky aktivity školy, škôlky
a ŠKD na ochranu a tvorbu
životného prostredia a našou
prioritnou témou na tento šk.
rok je Voda. Všetci spoločne
sme vyčistili a zazimovali našu
babičkinu záhradku, pohrabali
lístie a obrali jabĺčka v našom
sade. Všetko je pripravené na
príchod zimy.
Každý malý škôlkar a veľký školák vie, že zima je pre
zvieratká a zvlášť vtáčiky veľmi ťažkým obdobím. V zime
majú veľmi málo potravy, preto
ich treba prikrmovať. Najskôr
treba zabezpečiť vtáčie búdky,
potom ich zavesiť správne na
stromy a na koniec dať do búdky v správny čas takú potravu,
ktorá vtáčikov zasýti a je pre
nich vhodná. Náš pán školník
sa spolu s deťmi o všetko postaral. Teraz už môže aj mrznúť, aj
snežiť. Búdky čakajú na svojich
malých podnájomníkov.
Po školách putovalo Včelie
kráľovstvo a prišlo aj do našej
školičky. Je to hra, ktorá deti
naučí všetko o živote včiel. Deti
sa toho toľko naučili a dozvedeli o včielkach, že teraz už
chápu aké sú dôležité pre prírodu a pre človeka.

O tom, že naša škola je
skutočne zdravá niet žiadnych
pochýb. Aj tento rok sme
zapojení do projektu Školské
mlieko a školské ovocie. O to,
aby deti dostali každý deň čerstvé ovocie či zeleninu a pohár
mlieka alebo jogurt, sa stará
pani vedúca jedálne. Aby sa deti
o zdravom stravovaní aj vzdelávali a mali čo najviac vedomostí, aj tento rok sme sa zapojili
do projektu Hovorme o jedle,
ktorého koordinátorkou bola
pani učiteľka Brigitka. Súčasťou zaujímavých aktivít projektu bola aj prednáška o výrobe syra a mliečnych výrobkov
v Stankovanoch, ktorú pripravila mamina našej Paulínky
Gallovej. Po prednáške si každý školák mohol pochutnať na
čerstvých korbáčikoch a iných
mliečnych výrobkoch od pani
Gallovej. ĎAKUJEME.
Vyučovaním sa život v škole
zďaleka nekončí. Deti rozvíjajú svoj talent a záujmy s pani
vychovávateľkou
Monikou
v školskom klube. Okrem záujmových aktivít v Klubíku sa
deti mohli prihlásiť do niekoľkých školských krúžkov. Pani
učiteľka Brigitka vedie Dramatický a EKO krúžok. Pani
riaditeľka Danka vedie krúžok
Počítačovýchhier a anglického jazyka, pani učiteľka Janka sa venuje deťom v krúžku
Športových hier a šikovných
rúk.
Od októbra je na našej škole

krúžok športovo-pohybových
hier. Krúžok vedie p. učiteľka PaedDr. Janka Javorková.
Športové popoludnia, ktoré sa
konali každú stredu umožňovali aj deťom, ktoré nie sú členmi
krúžku, zapojiť sa do rôznych
zaujímavých tradičných aj netradičných disciplín a zasúťažiť
si.
Svetový deň behu trval v školičke celý týždeň (7.11.-14.11.)
Všetky deti mali možnosť zapojiť sa do rôznych bežeckých
disciplín. Týmito aktivitami sa
deti zapojili do projektu podporujúceho aktívny pohyb mladej generácie, ktorého cieľom
je prostredníctvom podporných aktivít spropagovať pohyb
a pravidelné športovanie.
Projekt Zdravý chrbátik pokračuje aj tento školský rok pod
vedením pani učiteľky Janky. Je
zameraný na cvičenie, ktoré do
veľkej miery pozitívne vplýva
na správny vývoj detí, ich držanie tela a zdravú chrbticu.
S knihou sa človek stretáva od
svojho útleho detstva až po
starobu. Je neodmysliteľnou
súčasťou života človeka, nositeľom múdrosti, zábavy a vzdelania. Aby naše deti chceli
a vedeli čítať, pani učiteľky pre
ne pripravujú rôzne projekty,
súťaže a aktivity. Tohtoročný
Medzinárodný deň knižníc (28.
10.) bol venovaný spisovateľovi
Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Deti sa najskôr zoznámili
s jeho životopisom a tvorbou.
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Potom sa už len tvorilo, čítalo, súťažilo. Aj tento rok sme
sa v ŠKD zapojili do projektu Záložka do knihy a našim
kamarátom z malej školičky
z Nového Kostela v ČR sme
vyrobili krásne rozprávkové záložky. „Každým slovom

krok umeniu“ bol názov
literárnej súťaže, ktorú
vyhlásilo CVČ Elán Ružomberok a do ktorej sa zapojila
aj naša škola. Víťazkou 1. kategórie (3., 4. ročník) sa prácou o Vysokých Tatrách stala
Viktória Zrníková zo 4.A. Za
peknú prácu o Šuranoch získala ocenenie aj Nelka Buvalová,
tiež zo 4.A.
Deti z materskej školy, trieda Lienky aj trieda Včielky sa
zapájajú do mnohých aktivít.
Navštívili napr. školskú knižnicu, pripravili vystúpenie pre
starých rodičov, Lienky navštívili bábkové divadlo v Žiline,
a jeden deň v materskej škole
sa naučili mnoho o dentálnejhygiene.
text: Monika Kubalová

Dôchodcovia na výlete v Banskej
Štiavnici

A

utobusom z Ružomberka sme sa vydali na cestu
smer Banská Štiavnica. Mesto nás očarilo svojimi historickými stavbami, chrámami
a budovami.
História hovorí, že pred dávnym časom na území vybuchla
sopka a v tom kráteri sa postupne začalo budovať mesto.
Prezreli sme si hlavné námestie. Uprostred sa vypínali
stĺpy, na ktorých boli zobrazené tri Božské osoby a pod nimi
emblémy viera, nádej a láska. Je
to krásne mesto s bohatou históriou.
Navštívili sme aj krížovú cestu, ktorá mala nie 14, ale 24 za-

stavení. Na vrchole sa vypínala
krásna kaplnka. Prezreli sme si
aj Štiavnický drevený betlehem
s pohybujúcimi sa postavičkami. Sprievodca nás sprevádzal
aj v „Štôlni“, kde sa kedysi ťažilo uhlie. V baniach v meste
sa okrem uhlia ťažilo aj zlato
a striebro.
Po prehliadke nasledoval
obed. V podvečerných hodinách sme sa vracali domov
obohatený poznatkami o vzniku mesta Banská Štiavnica.
S dobrou náladou sme si v autobuse zaspievali a šťastlivo sa
vrátili domov.
text: Vlasta Huntatová

Deň úcty k starším

T

radične, vždy v októbri si pripomíname mesiac, kedy
s väčšou úctou, pokorou a vďakou pristupujeme k našim seniorom, kedy si viac uvedomujeme, čo pre nás a našich
blízkych znamenajú staré mamy, starí otcovia, dedkovia, babky, prababky a pradedovia.

Pripomíname si, čo všetko
pre nás obetovali a s akou
láskou k nám pristupujú. Vnímame akosi intenzívnejšie,
že s pribúdajúcim vekom
potrebujú od nás viac pomoci,
a predovšetkým viac našej podpory a lásky. Uvedomujeme si
ich úlohu a neoceniteľný prínos ich existencie v živote rodiny, ich pomoc pri výchove detí

a vnúčat.
Preto aj tento rok obec
Stankovany
v
spolupráci so Základnou školou
s
materskou
školou
v
Stankovanoch pripravila pre
seniorov stretnutie spojené
s kultúrnym programom ako
vďaku za ich úsilie pri rozvoji
obce, za prínos v spoločenskom
dianí obce a v neposlednom

rade ako poďakovanie za ochotu pri uchovávaní tradičných
hodnôt nášho života a pomoc
pri formovaní mládeže a detí.
Na úvod sa prihovoril seniorom starosta obce JUDr. Vladimír Urban, ktorý v príhovore
vyzdvihol ich úlohu v rodine,
obci ako aj celej spoločnosti.
Ďalej sa seniorom prihovoril
okresný predseda Jednoty
dôchodcov v Ružomberku p.
Ing. Peter Straka.
V kultúrnom programe
vystúpili deti z miestnej materskej škôlky a základnej

školy s komplexným programom tanca, spevu, hudby ako aj
divadelnej scénky. V závere
sa zábavy ujal Miestny spolok
Matice slovenskej. Pre prítomných seniorov boli prichystané
malé spomienkové darčeky.
Veríme, že obec takýmto podujatím rozveselila a potešila
predovšetkým starších občanov
a že im takéto podujatie dodalo
sily a radosti do ďalších rokov
života.
text: Slávka Belková
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Jarmok v Mošovciach upútal bohatým programom

P

očas prvého októbrového
piatka a soboty sa v Mošovciach pri Turčianskych
Tepliciach uskutočnil už
v poradí 25. ročník Mošovského jarmoku.
Jarmok ponúkol širokú škálu
stánkov, kde ste našli od tradičných remeselných výrobkov
ľudových umelcov (rezbári,
košikári, šperkári, drotári), cez
chutné občerstvenie (perníky, cukríky, koláče a klobásky,
bravčové kolená, guláš z diviny a pečenú baraninku) až
po tovar komerčný, hračky,
textil, galantéria a marionety.
V Mošovciach sa nielen predáva, ale návštevníci nájdu aj
umelecké zázemie, a to hlavne
v priestoroch kostola, kde sa
na podlahe vynímajú mozaiky
rôznych obrazov, ale aj výstava
ovocia a zeleniny od domácich
pestovateľov. Vedľa kostola

je budova, kde je výstava histórie obce a exponáty pracovného náradia hlavne z oblasti
poľnohospodárstva. V budove
školy malo expozíciu Poľovnícke združenie Mošovce, ktoré tiež oslavovalo 25 rokov od
svojho založenia a návštevníci
sa mohli vynadívať na poľovnícke trofeje, preparáty zvierat
vtákov.
Autobusového zájazdu sa
zúčastnili členovia základnej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Stankovanoch,
dôchodcovia z Ľubochne, Švošova aj niektorí občania z obce.
Podľa plánu činností ZO na rok
2019 je to jedna z najlepších akcií, ktorá sa pravidelne plánuje
a uskutočňuje pod vedením
vedúceho zájazdu, člena ZO
JDS Ing. Petra Straku. Zájazd
bol spojený s kúpaním v areáli
kúpeľov Turčianskych Teplíc
a keďže v piatok bolo nádherné

jesenné počasie, niektorí sa
nielen kúpali, ale aj v opaľovali a oddychovali v horúcich
kúpeľoch a bazénoch. Liečivé
účinky
minerálnej
vody
v Turčianskych Tepliciach sú
veľmi známe. V piatok sme
spojili príjemné s užitočným.
Podvečer nastal čas návratu
po nádhernom dni , ktorý sme
prežili v Turci. Spev v autobuse, nejaké občerstvenie z domácich zásob, burčiak, príjemný
vodič autobusu, výlet bez úrazu
a účastníci spokojní s nákupmi
a suvenírmi pre najbližších,
ktorí ich čakali doma. Predsedníčka ZO Jolana Malchová
poďakovala za vzorné vystupovanie, dobrú náladu všetkých
účastníkov zájazdu a pozvala
účastníkov na zájazd o rok,
ktorý bude opäť plánovaný
v pláne činností na rok 2020.
text: Peter Straka

Novoročné prianie
Čo by som Vám chcela popriať v
novom roku?
Aby ste mali zdravia a šťastia,
viac ako v minulom roku.
Lásku, pokoj v rodine,
tam, kde je ona,
tam celý dom kvitne.
Peniaze boli aj budú,
len nás nebude.
Keď máš zdravie, máš aj peniaze.
Niekto má málo,
a je šťastnejší,
ako ten boháč v blahobyte.
Nový rok
nech vám a nám
prinesie zmien dosť.
Staré zvyky
nech zanecháme,
novým nech dvere otvárame.
Túto báseň vám napísala
Vaša verná SLOVENKA Mária,
ktorá v cudzom svete,
veľa radosti nemala
Mária Balážová

Malé Švajčiarsko v Stankovanoch

U

plynuli už takmer 2
roky, čo sa na lúkach
nad Stankovanmi začali pásť
prvé kravy. Stali sa súčasťou
každodenného života nielen
farmárov, ktorí sa o ne starajú,
ale aj obyvateľov Stankovian.
Pasienkové
spoločenstvo
vzniklo na prelome apríla
a mája v roku 2018 iniciatívou
niekoľkých obyvateľov obce.
Dôvodom založenia spoločenstva bola snaha členov využiť
pôdu pasienkov, ktorá dovtedy
z veľkej časti nebola obhospodarovaná, zarastala náletovými
drevinami a inými invazívnymi
rastlinami. Je možné teda povedať, že spoločenstvo sa snaží o
lepšie a racionálnejšie využitie
pôdy ako to bolo doteraz. Tiež
to bola aj možnosť, ako získať
dotačné prostriedky určené pre

rozvoj poľnohospodárstva na
Slovensku spojených s touto
aktivitou.
Pri samotnom vzniku sa členovia dohodli na počiatočnom
vklade, za ktorý bol nakúpený
nielen dobytok, ale taktiež táto
položka zastrešila aj náklady
na prevádzkový chod spoločenstva a všetky iné potrebné
výdavky ako napríklad výstavba a trasovanie oplôtkov.
Podľa predpokladu by sa v nasledujúcich rokoch mali tieto
režijné výdavky hradiť získanými dotáciami, a ďalší vklad
členov už nebude potrebný,
pričom aj ich počiatočná strata
by bola vyrovnaná.
Treba však podotknúť, že
členovia spoločenstva museli
všetko vybudovať sami. Je za
tým množstvo odpracovaných
brigádnických hodín, neraz aj

vo veľmi zlých poveternostných podmienkach a častokrát
aj na úkor svojho voľného
času. Okrem fyzickej práce
bolo nevyhnutné podrobne si
naštudovať legislatívu a všetky
administratívne procesy, ktoré
si založenie takéhoto spoločenstva vyžadovalo. V úvodnom roku 2018 sa odpracovalo
dokopy viac ako 4000 brigádnických hodín a v roku 2019 sa

priemer odpracovaných hodín
na jedného člena pohyboval
okolo 60 za rok. Vďaka tomu
sa podarilo vystavať prístrešky, senníky, napájadlá, oplôtky,
a veľa iného. Zmenil sa profil
krajiny a zo zarastených lúk sa
stali zelené pasienky, obnovila sa rôznorodosť rastlinných
druhov, domácim sa naskytol
pohľad na pasúci sa dobytok,
podobný ako vo Švajčiarsku.
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V ďalších rokoch plánuje
pasienkové spoločenstvo pokračovať v obhospodarovaní
krajiny a v získavaní vhodných
domácich pozemkov pre tento
účel. Chcelo by tiež pristúpiť
k zväčšovaniu stáda na základe zaťažiteľnosti pôdy, ale aj k
rozšíreniu svojich radov o ďalších členov . Hlavnou myšlienkou spoločenstva je, aby sa
tento projekt čo najviac rozšíril
do povedomia v obci. Vraciame sa k tradíciam našich starých rodičov, pre ktorých bolo
obhospodarovanie pôdy a chov
dobytka samozrejmou činnosťou. Naši obyvatelia môžu mať
na tom výhody, ako napríklad
čisté, zdravé mäso, obhospodárené lúky a zisk dotačných pro-

striedkov. S tým je však spojená
spolupráca aj obyvateľov Stankovian. Hlavným brzdiacim
elementom tohto procesu je
skutočnosť, že domáci obyvatelia prenajmú svoje pozemky
cudzím farmárom. Prenajímatelia majú z toho prirodzene
úžitok v podobe prenájmu,
treba si však uvedomiť, že je to
len zlomok financií viažuci sa
k tejto pôde. Takto získané financie neostávajú v dedine, ale
sú zdrojom príjmov pre iných.
Preto chceme vyzvať obyvateľov, aby prehodnotili svoje
postoje k prenájmu pôdy cudzím farmárom a radšej sa pridali k tomuto projektu v našej
obci.
Ako bolo spomenuté už

vyššie, hlavnou myšlienkou
spoločenstva nie je stať sa uzavretým spoločenstvom ryžujúcim na cudzej pôde, ale nástrojom ako efektívne využiť
pôdu v katastri obce v prospech
všetkých občanov, prinavrátiť
pôde stratenú hodnotu, a skul-

túrniť prostredie v ktorom žijeme.
V závere by sa Vám chcelo spoločenstvo poďakovať za
ochotu a trpezlivosť a zaželať
Vám krásne vianočné sviatky.
text: členovia spoločenstva

Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2019

O

bec Stankovany ako
každá iná obec na území Slovenskej republiky je
povinná vykonávať štátnu
správu na úseku ochrany pred
požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi.
Uvedený zákon okrem
iného ukladá obciam vykonávať preventívne protipožiarne
kontroly a rozhodnutím ukladať opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ktoré môžu viesť
k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku
a kontrolovať plnenie týchto
opatrení. Na vykonávanie preventívnych
protipožiarnych

kontrol obec zriaďuje kontrolné skupiny obce, do ktorých
zaraďuje fyzické osoby s ich
súhlasom, pričom prihliada
najmä na ich odborné predpoklady. Vyhláška o požiarnej
prevencii ukladá obciam povinnosť vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly v objektoch najmenej raz za päť rokov,
ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v
obci nevyžaduje kratšiu lehotu.
V stredu dňa 17.07.2019 so
začiatkom o 18:00 hod. vykonal školenie kontrolných skupín zložených z členov DHZ
Stankovany technik požiarnej
ochrany pán Vendelín Čieško,
na ktorom sa zúčastnilo celko-

vo 11 členov DHZ Stankovany.
Účelom školenia bolo oboznámiť členov kontrolných skupín
s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu pred
požiarmi a požiarnu prevenciu
a získať praktické skúsenosti,
ktoré bude následne potrebné
využiť pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol. Predpokladom vykonania
preventívnych protipožiarnych
kontrol je účasť každého člena
na takomto školení, v závere
ktorého musí člen kontrolnej
skupiny absolvovať písomný
test a udelenie písomného poverenia od starostu obce Stankovany na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly.
Členovia DHZ Stankovany
vykonali preventívne protipožiarne kontroly v sobotu dňa
07.09.2019 celkovo v 392 rodinných domoch, v ktorých nie
všetci občania boli v tento deň
aj zastihnutí, preto z objektívnych dôvodov nebolo možné
v niektorých rodinných domoch túto kontrolu vykonať.
Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce
pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol na zis-

tené nedostatky, požaduje ich
odstránenie bez zbytočného
odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a
vysvetlenia. Nedostatky, ktoré
nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá
rozhodnutím uloží lehoty na
odstránenie nedostatkov.
Každý vlastník rodinného
domu by sa mal riadiť heslom „Bývam bezpečne u mňa
horieť nemusí“ čo v našich
podmienkach
predstavuje
minimálne pravidelné čistenie
komína pred aj po vykurovacej sezóne, neumiestňovanie horľavých látok v tesnej
blízkosti vykurovacieho telesa,
elektrická inštalácia v dobrom
stave, čo znamená nepreťažovať
elektrické obvody pripájaním
veľkého množstva spotrebičov,
nevykonávať neodborné opravy a nezriaďovať provizórne
elektrické vedenia, bez izolácie
s možnosťou vzniku skratu. Každý z nás si je vo svojom dome
pánom, ak ste presvedčení, že
bývate bezpečne, nemusíte sa
obávať, u Vás horieť nemusí...
text: Peter Malcho
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Povinosť umožniť susedovi vstup na môj pozemok

O

bčiansky
zákonník
v ustanovení § 127 odseku 3 uvádza nasledovné:
„Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť
na nevyhnutne nutnú dobu
a v nevyhnutnej miere vstup
na svoje pozemky, prípadne na
stavby na nich stojace, pokiaľ
to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.
Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten,
kto škodu spôsobil povinný ju
nahradiť, tejto zodpovednosti
sa nemôže zbaviť.“
Ide o zákonné vecné bremeno, preto vlastník susediaceho
pozemku musí vstup na svoje
pozemky na nevyhnutnú dobu
a v nevyhnutnej miere strpieť,
prípadne na stavby na nich
stojace za predpokladu, že to
nevyhnutne vyžaduje údržba
a obhospodarovanie susedných
stavieb a pozemkov. Musí sa
však ešte jednať o priamo susediace pozemky.
Ustanovenie § 127 ods. 3

Občianskeho zákonníka však
nedáva oprávnenie vstúpiť na
pozemok suseda bez jeho vedomia. To znamená, že sused
je povinný oznámiť susedovi, že má v úmysle vstúpiť na
jeho nehnuteľnosti. Ak sused
so vstupom nesúhlasí, potom
prichádza do úvahy žaloba
na uloženie povinnosti vstup
umožniť. Žalobu na stanovenie povinnosti umožniť vstup
na susedný pozemok (stavbu)
treba adresovať na okresný súd,
nie na obecný úrad.
V prípade stavieb sa nevyhnutnou údržbou rozumejú
opravy ale aj úpravy stavieb
tak, aby zodpovedali stavebnotechnickým a iným najmä
bezpečnostným
predpisom,
napríklad predpisom o požiarnej ochrane – oprava poškodeného komína a podobne.
Pôjde najmä o stavby, ktoré
sú umiestnené na hranici pozemku, alebo v tesnej blízkosti hranice pozemku a táto
vzdialenosť je nedostatočná
na vykonanie stavebných prác.
Môže sa jednať o rôzne bežné

udržiavacie práce uvedené
napríklad v ustanoveniach
§ 139b ods. 15 Stavebného
zákona,
na
uskutočnenie
ktorých nie je potrebné stavebné
povolenie
ani
ohlásenie
stavebnému úradu. Medzi
takéto bežné udržiavacie práce
patria napríklad opravy fasády,
výmena a oprava strešnej
krytiny alebo povrchu plochých
striech, výmena odkvapových
žľabov a odtokových zvodov,
opravy oplotenia a výmena jeho
častí, ak sa tým nemení jeho
trasa, ďalej opravy a výmena
omietok komínov, okien, dverí
a podobne.
V prípade pozemkov sa nevyhnutnou údržbou rozumie
najmä strihanie živého plota, zber úrody ovocia, ktoré
popadalo na susedov pozemok a tak podobne. Údržbu
a obhospodarovanie možno
vykonávať len v nevyhnutnej
miere a nevyhnutnú dobu.
Susedovi treba poskytnúť
taký
čas
na
vykonanie
úkonov, aby sa tieto úkony
držby a obhospodarovania

v nevyhnutnej miere dali
uskutočniť. Vstupom na susedov pozemok sa teda v zmysle
citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka rozumie
aj pobyt na susedovom pozemku na nevyhnutnú dobu na
vykonanie úkonov, ktoré si vyžaduje údržba alebo obhospodarovanie pozemku či stavby.
Nemožno ním však rozumieť
trvalé oprávnenie, napríklad
trvalé právo prechodu alebo
prejazdu.
Ak vstupom na susedný pozemok vznikne susedovi škoda,
vzniká škodcovi povinnosť túto
škodu nahradiť. Poškodený sa
tejto náhrady môže domáhať
žalobou o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný
pozemok. Tejto zodpovednosti
sa škodca nemôže zbaviť. Treba upozorniť, na to, že § 127
ods. 3 druhá veta Občianskeho zákonníka sa týka len škôd,
ktoré vznikli priamo vstupom
na susedný pozemok alebo na
stavbu.
text: Vladimír Urban

Pozemkové spoločenstvo - Urbár Stankovany

K

alendárny rok 2019 bol
aj pre PS-URBÁR a jeho
činnosť opäť náročný. V prvom polroku bolo nosným
bodom čiastkové zhromaždenie (10. marec 2019), ktorého
program obsahoval 22 bodov.
Počas zasadnutia boli hlavnými bodmi programu hlavne
hlasovanie o zmene zmluvy
o založení Pozemkového spoločenstva, voľby do orgánov
PS-URBÁR, schválenie rozpočtu na rok 2019, činnosť
v lese a plán ťažby na rok 2019.
Na základe volieb sa na roky
2019-2023 členmi výboru stali títo zvolení kandidáti: Ján
Karas, Mgr. Anna Bruková,
Michal Belko, Bc. Peter Straka

a Ing. Peter Tomáň. Do dozornej rady PS-URBÁR boli
zvolení: Ing. Peter Straka, Ján
Špireng a Vojtech Púček. Mandátová komisia konštatovala vo
svojej správe, že zhromaždenie
bolo uznášania schopné. Zasadnutí výboru sa pod vedením
predsedu PS–URBÁR Stankovany p. Jána Karasa zúčastňujú
aj prizvaní a to: Vladimír Lacko- lesná stráž, Margita Tatárová- účtovníčka, Michal Chomist – odborný lesný hospodár.
Hlavná činnosť je venovaná
problematike uspokojenia podielnikov palivovým drevom
na vykurovaciu sezónu počas
kalendárneho roka. To sa darí
pomerne úspešne, nakoľko je
využívaná aj vlastná dopravná

technika a rozvoz dreva, či už
v dĺžkach alebo vo forme štiepanej a kálanej metrovice tvrdého a mäkkého dreva hlavne
z pílnice, kde sa matariál skladuje a pripravuje za pomoci
živnostníkov.
Členovia Dozornej rady
riešia počas roka hlavne ústne
sťažnosti podielnikov na kvalitu a množstvo dodávaného
palivového dreva podľa sortimentu, ktoré sú často z neznalosti normy na palivové drevo
neopodstatnené.
Z tohto miesta musíme konštatovať, že si obyvatelia uvedomujú hodnotu majetku a dávajú si do poriadku vlastnícke
vzťahy formou dedičských konaní a percento vysporiadaných

podielov stúpa, o čom hovoria
dodávky drevnej hmoty a štatistika Slovenského pozemkového fondu.
Do nového roku 2020 prajú
členovia predstavenstva všetkých podielnikov veľa zdravia
a elánu a chuť pracovať v prospech PS-URBÁR a starať sa
o svoj majetok a naďalej ho
zveľaďovať.
text: Peter Straka st.
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Činnosť DHZ Stankovany v roku 2019

D

obrovoľný
hasičský
zbor Stankovany mal
k 18.01.2019 celkovo 35 členov, z toho 7 žien. Primárnym
cieľom dobrovoľnej požiarnej
ochrany je výchova a príprava
obyvateľstva k ochrane pred
požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami.
Okrem plnenia primárneho
cieľa, však DHZ Stankovany
na území našej obce rozvíja aj
kultúrnospoločenskú činnosť a snaží sa byť nápomocný
vedeniu obce a všetkým občanom, vždy keď požiadajú o pomoc.
Význam dobrovoľného hasičského zboru pre našu obec
sa naplno prejavil pri snehovej
kalamite, ktorú územie Slovenskej republiky postihlo uplynulú zimu, keď členovia DHZ
Stankovany boli nápomocní
obci ale aj viacerým občanom
pri odpratávaní snehu z miestnych zasnežených komunikácií
a odpratávaní snehu zo striech
rodinných domov, a zo strechy
Obecného úradu.
Na požiadanie starostu obce
Stankovany dvaja dobrovoľní
hasiči držali čestnú stráž, ktorá mala skôr reprezentatívny
charakter na 7. obecnom ple-

se, ktorý sa uskutočnil začiatkom februára 2019 v budove
Kultúrno a agroturistického
centra.
8. januára 2019 členovia
DHZ Stankovany začali s odhadzovaním snehu z miestneho klziska, ktoré sa nám
podarilo vytvoriť, a tak mohli predovšetkým deti z našej
obce, ale aj z okolitých obcí
plnohodnotne využívať túto
ľadovú plochu.
Dňa 26.02.2019 vo večerných hodinách vykonala jednotka DHZO Stankovany v
počte 9 + 1 členov na základe
vyzvania Operačného strediska
Krajského riaditeľstva HaZZ v
Žiline výjazd k požiaru komína
rodinného domu v katastrálnom území obce Stankovany.
Členovia
Dobrovoľného
hasičského zboru Stankovany
počas veľkonočných sviatkov
vo Veľký piatok a počas Bielej
soboty držali čestnú stráž pri
božom hrobe od ôsmej hodiny ráno po odloženie sviatosti
oltárnej.
V sobotu 17.03.2019 sme
sa rozlúčili s našou hasičskou
aviou, ktorú dobrovoľní hasiči
v Stankovanoch využívali viac
ako 35 rokov. Avia bude použitá ako atrakcia v pripravovanom detskom mestečku v Lip-

tovskom Mikuláši.
Obec Stankovany v spolupráci s DHZ Stankovany a
ďalšími organizáciami pôsobiacimi na území našej obcepo roku zorganizovali dňa 13.
apríla v súvislosti s blížiacim sa
dňom Zeme podujatie, účelom
ktorého bolo vyčistenie verejných priestranstiev, potokov,
brehov Váhu a okolitej prírody
od rôznych odpadkov. Týmto
spôsobom sme chceli osloviť všetkých obyvateľov našej
obce, ktorým nie je ľahostajné
prostredie v ktorom žijeme a
trávime voľný čas.
Dňa 04. mája si hasiči na
celom Slovensku pravidelne
každý rok pripomínajú sviatok
sv. Floriána – patróna hasičov.
V súvislosti s týmto sviatkom
bola v nedeľu dňa 05.mája so
začiatkom o 10:30 hod. odslúžená v miestnom kostole svätá omša za dobrovoľných hasičov z našej obce.
V sobotu 18. mája sa členovia DHZ Stankovany spolu s
ďalšími organizáciami pôsobiacimi na území našej obce
podieľali na vyčistení jazierka v
miestnom parku, ktoré hlavne
v letnom období poskytuje pre
cyklistov prechádzajúcich cez
našu obec, ale aj našich spoluobčanov priestor na oddych.
Členovia
Dobrovoľného
hasičského zboru Stankovany
spolu s ďalšími spoluobčanmi
tento rok vlastnoručne zoťatý
máj postavili netradične na
novom mieste pred budovou
Kultúrneho a agroturistického
centra v sobotu 08.06.2019.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v spolupráci s výborom Územnej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Ružomberku zorganizoval
dňa 9. júna 2019 Územnú súťaž hasičských družstiev a dorastu z okresu Ružomberok na
ktorej sa zúčastnilo celkovo 29
družstiev - 24 družstiev v kategórii muži, 4 družstvá v kate-

górii ženy a 1 družstvo v kategórii dorastenci.
Pálenie Jánskej vatry v areáli
ihriska FK Sokol Stankovany
sa v našej obci stalo už tradíciou, a tak už po deviatykrát
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v sobotu 22. júna
2019 zorganizoval tanečnú zábavu spojenú s pálením Jánskej
vatry, prvý krát sa Jánska vatra
pálila v areáli ihriska FK SOKOL Stankovany v roku 2011.
V pondelok 30.09. v dôsledku silného vetra strhlo časť plechovej krytiny, ktorá ohrozovala okolie tejto budovy a bolo
potrebné, aby jednotka DHZO
Stankovany vykonala zásah na
mieste tejto mimoriadnej udalosti. Po príchode jednotky
členovia DHZO Stankovany
zhodili odtrhnutú časť plechovej krytiny, zabezpečili spolu s
pracovníkmi údržby COOP
Jednota Liptovský Mikuláš
plechovú strešnú krytinu proti ďalšiemu poškodeniu, zakryli odtrhnutú časť strhnutej
strechy a poučili majiteľovbudovy.
Členovi DHZO Stankovany
spolu s ostatným hasičskými
jednotkami
z
okresu
Ružomberok sa v sobotu
dňa 19.10.2019 zúčastnili
taktického cvičenia vo Valaskej
Dubovej, predmetom ktorého
bola likvidácia lesného požiaru.
Po minulé roky DHZ Stankovany ukončil svoju činnosť
zorganizovaním súťaže o vianočného kapra, pre nízku
účasť prihlásených družstiev sa
v roku 2019 táto súťaž neuskutoční.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v závere tohto
článku želá všetkým občanom
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok
2020.

text: Peter Malcho
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Vianočný príhovor pána farára

K

aždý z nás si pamätá
na svoje detstvo, ako
potichu vyjedal salónky zo
stromčeka a aby si to nik nevšimol, tak pozlatko upravil
tak, aby salónka vyzerala s pôvodným obsahom.

V roku 1991 naspievali Marián
Kochánsky a Miroslav Žbirka
pieseň: Každý deň, budú vraj
Vianoce...ľudia šepkajú, ticho
po vonku. Už sa nám pozlátko
ligoce, čo však ukrýva - iba kamienok či sladkú salónku...
Táto pieseň hovorí o tom, či
sa Vianoce stanú iba ligotavým
pozlátkom, ktorému chýba
podstata, alebo sviatky prežijeme ináč...
Medzi najväčšie umelecké
diela bezpochyby patria diela s kresťanskou tematikou.
Zvlášť diela umelcov, ktorí
chcú zanechať aj nejaký duchovný odkaz pre ďalšie generácie.
Toto platí aj pri obrazoch
narodenia a detstva Ježiša
Krista. Ježišova matka zvykne

byť oblečená do šiat vidieckej
ženy, alebo má na sebe bohato zdobené šaty. Tým sa vyjadruje jednoduchosť rodiny, do
ktorej sa narodil Ježiš, alebo sa
zvýraznňuje, že sa narodil Kráľ
kráľov. Mária ma zvyčajne dve
podoby v Betleheme. V prvej
možnosti je na kolenách a kľačí
pred svojim synom, druhý postoj je šťastná matka, ktorá drží
v náručí svoje dieťa. Jozef je
zobrazený ako starší muž, čím
sa chce vyjadriť, že neporušil
panenstvo Panny Márie.
Dieťa
býva
vyobrazené
takmer úplne nahé. Tým sa
vyjadruje bezbrannosť a zraniteľnosť, ktorú Boží Syn na
seba prijal. Ježiš je pravý človek a narodil sa rovnakým spôsobom ako všetci ľudia. Anjeli
vyjadrujú Božiu prítomnosť
a zároveň sú ochrancovia Svätej
rodiny. A v Betleheme nechýbajú ani zvieratá – zástupcovia
celej prírody. V mnohých obrazov práve oni majú najlepší
výhľad na Dieťa. Je to preto,
lebo prvý hriech spáchali ľudia,
a nie zvieratá – a tak si zaslúžia
stáť v bezprostrednej blízkosti
Dieťaťa.
Celá scéna je vložená do
priestoru maštale, aby sa vyzdvihla skromnosť a nenápadnosť s akou Boh vstúpil
do nášho sveta. Táto skutočnosť
je však aj pre nás výčitkou,

že naše Vianoce sa stali
symbolom konzumu. Vytratila
sa striedmosť a prirodzená
skromnosť. Chátrajúci príbytok chce znázorniť, že také
schatrané sú naše vzťahy
s Bohom a aj vzájomné. Boh
prichádza tieto vzťahy opraviť.
A dať do pôvodného stavu.
Betlehem na fotke je dielo
nemeckého maliara Konráda von Soesta zo 14 storočia.
Panna Mária je zobrazená ako
šťastná matka, ktorá drží svoje
dieťa. Nahota syna vyjadruje
ľudskú prirodzenosť Božieho
Syna. Strecha je prederavená,
potrebuje opravu - ľudstvo zachraňuje Boží Syn. Šaty Márie
a Jozefa sú vkusné a čisté.
Predstavujú vnútornú čistotu
ľudí, ktorí prijímajú Krista do
svojich životov. Jozef je vyobrazený ako starostlivý otec,
ktorý rozdúchava oheň, aby
bolo teplo a mohlo sa pripraviť jedlo. Vôl a osol zastupujú
prírodu. Nie je náhodné, prečo
práve táto dvojica. Je to odvolanie sa na proroka Izaiáša: vôl
pozná svojho gazdu a osol jasle
svojho pána.
Pri pohľade na obraz nás
naplní pocit pravého rodinného šťastia a tepla domova,
po ktorom každý túži. Kristus
svojim narodením prináša skutočné šťastie. Našou úlohou
je vytvoriť mu teplo domova

a prijatie v našom srdci a v našich vzťahoch. Amen.
Na zasadaní OZ v našej
obci mali odznieť slová, že
predošlé vedenie obce dávalo
našej farnosti peniaze. Podľa
mojej informácie obec nemôže priamo finančne podporiť
cirkev. Môže to však urobiť
nepriamo tak, že podporí
nejakú akciu farnosti alebo
projekt. A je pravdou, že nám
obec pomohla a pomáha,
napr. poskytnutím priestorov
kultúrneho domu, samotného obecného úradu, alebo
technikou pri kostole a pod.
Počas môjho účinkovania
však nikdy neboli poskytnuté farnosti žiadne finančné
prostriedky, či už od obce,
alebo iných inštitúcii. Všetko sa uhradilo z prostriedkov farnosti. Ak by tvrdenie
poslanca bolo pravdivé, tak
nech predloží rozpočet s položkou podpora farnosti. Ak
by transakcie neboli zaznačené, bolo by to protizákonné.
Veľmi pekne preto prosím,
aby sme vždy vážili slová,
ktoré môžu ublížiť a zraniť.
V konkrétnom prípade je to
neférové voči bývalému vedeniu obce, mne ako správcovi
farnosti, ale aj terajšiemu vedeniu obce.

a hry sú založené predovšetkým na duchovných hodnotách a vedúci stretka ich prenáša do praktického života.
Touto cestou sa deti a mládež
hravým a zábavným spôsobom učia kresťanským hodnotám, vytváraniu kolektívu,
spolusúdržnosti (ktorá v našej
dedine nielen medzi deťmi
značne chýba), učia sa i službe
pre druhých a samozrejme rozvíjajú svoje talenty. Pod eRko

spadá aj Dobrá novina. Deti
počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú zvesť
o narodení Krista v rodinách
svojich miest a obcí a zároveň
zbierajú finančné dary, ktorými
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike.
Dúfame, že záujem detí o
eRko bude len narastať.

text: Miloš Labaš

Mládež sa stretáva v eRku

P

o niekoľkých rokoch nečinnosti sme sa zhodli na
spoločnej myšlienke znova sa
stretávať a venovať sa deťom
a mládeži z našej obce a tak
sme opäť založili eRko.
eRko, alebo hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia fungujúca na
celom Slovensku. Základom
činnosti hnutia je pravidelná
mimoškolská práca s deťmi v

malých spoločenstvách – stretkách. Združuje viac ako 7000
členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v
roku 1990. Cieľom je pomáhať
pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na
rozvoji spoločnosti v ktorej žijú.
Naše deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú pravidelne,
každú sobotu. Rôzne kreatívne
aktivity, rozhovory, modlitby

text: Katarína Králiková
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Futbalový rok 2019 v Stankovanoch
H

odnotiť rok 2019 z pohľadu činnosti futbalového klubu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je možno
jednoduchšie, ale o to smutnejšie. Neúčasť A-mužstva v okresnej súťaži v prebiehajúcej sezóne zatieňuje
všetko ostatné.
O príčinách tohto stavu po
nevydarenej minulej sezóne,
keď toto mužstvo z rôznych
príčin vypadlo zo 7.ligy, sme
širokú verejnosť informovali už
skôr, a preto už nemá význam to
ďalej rozoberať. Aj keď samotné
vypadnutie ako aj následné
neprihlásenie
mužstva do
nového ročníka samozrejme
rezonovalo, resp. rezonuje
medzi fanúšikmi doposiaľ. Je
to úplne prirodzené.
Veď každý má právo na
vlastný názor, aj keď tu treba
samozrejme diferencovať. Sú tu
názory objektívne, s ktorými sa
dá súhlasiť, ale sú tu aj názory
subjektívne, s ktorými sa dá do
značnej miery polemizovať.
V jednom sa však asi všetci
zhodneme, že daný stav nie
je hodný podmienkam, ktoré
klub pre svojich členov ako aj
širokú verejnosť vytvára.
Nedeľa bez futbalu je
smutná.
Čo si budeme klamať,
nedeľa na dedine bez futbalu
nie je plne hodnotná, je akási
okyptená, je smutná.
Veď mnohí po malej či
veľkej omši a dobrom obede
sa nevedeli dočkať zákusku
v podobe zápasu svojich. A
nezáležalo proti komu. Išlo tu
o to, aby sa stretli s priateľmi
v
kultúrnom
prostredí,
ktoré klub vytvára. A že sa
tu stretávali celé rodiny, to
bolo to najkrajšie. Aby si
dali pivko, aby si „pokecali“
o svojich rodinných starostiach,
aby rozobrali vnútornú aj
zahraničnú politickú situáciu.
A teraz sú od toho ukrátení. Je
to naozaj smutné!
Aj napriek tomuto smutnému
konštatovaniu si dovoľujeme
povedať, že klub si zodpovedne
plnil svoje povinnosti už

aj vzhľadom k tomu, že je
naďalej viazaný „Dohodou
o spoločnom družstve mládeže“
so susedným OŠK Ľubochňa.
Je tu zaväzujúca zodpovednosť
klubu voči všetkým relevantným
partnerom /LFZ, SFZ, OcÚ
a i./, pri dodržiavaní určených
pravidiel a pri dodržiavaní ako
platobnej, tak aj rozpočtovej
disciplíny. Mimo toho sa
zodpovedne stará o areál
futbalového ihriska, ktorý si
vyžaduje trvalú starostlivosť
prakticky po celý rok.
Tu sa však treba pozastaviť
a pripomenúť všetkým, ktorí
areál ihriska navštevujú, že
za touto starostlivosťou sú
stovky brigádnických hodín
odpracovaných v rámci svojho
voľna bez nároku na odmenu,
a že to leží na pleciach pár ľudí!
Je tu potom vždycky
priestor podať pomocnú ruku
v rámci brigád, či už zo strany
samotných hráčov, členov FK,
resp. zo strany rodičov detí,
ktoré areál navštevujú. Žiaľ,
až na pár výnimiek je takáto
aktivita nie moc vyhľadávaná.
Chabá účasť na jarných či

jesenných brigádach to len
dokumentuje. Prísť na hotové
sa stalo niečím prirodzeným.
Dá sa to akceptovať, ale len za
určitých pravidiel. Len tadiaľto
potom vedie cesta vytvorenia si
pozitívneho vzťahu ku klubu
a váženia si podmienok, ktoré
vytvára. Zatiaľ sú tu veľké
rezervy.
Mládežnícke družstvá
Ako už bolo spomenuté, klub
si zodpovedne plnil po celý
rok povinnosti vyplývajúce z

„Dohody o spoločnom družstve
mládeže“, so susedným OŠK
Ľubochňa. V okresných či
krajských súťažiach hrá spolu
5 družstiev / U-9, U-11,
U-13, U-15 a U-19/. Tieto
pôsobia pod hlavičkou OŠK
Ľubochňa. Ich účinkovanie
v súťažiach môžeme hodnotiť
pozitívne, čo dokumentuje aj
nižšie uvedený prehľad. Za
to patrí poďakovanie OŠK
Ľubochňa, ktorý s miestnou
ZŠ zabezpečujú tréningový
proces ako aj logistiku všetkých

Prehľad účinkovania a umiestnenia jednotlivých družstiev v súťažiach po jesennej časti:
•
•
•
•
•

U-9, prípravka okresná súťaž, spolu 7 družstiev,
4. OŠK Ľubochňa 6 2 2 2 10:12 8 bodov
U-11, prípravka, okresná súťaž, spolu 12 družstiev,
2. OŠK Ľubochňa 9 7 0 2 42:17 21 bodov
U-13, III. liga krajská súťaž - okr. RK, LM, DK a MT 13
družstiev
5. OŠK Ľubochňa 12 8 0 4 74:30 24 bodov
U-15, III. liga krajská súťaž - okr. RK, LM, DK a MT 13
družstiev
1. OŠK Ľubochňa 12 10 2 0 65:5 32 bodov
U-19, V. liga krajská súťaž - okr. RK, LM, DK a MT 14
družstiev
1. OŠK Ľubochňa 13 10 2 1 35:15 32 bodov

Družstvo žiakov U-11 v domácom zápase proti L. Štiavnici 20.10.2019
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družstiev.
Kategórie U-9 a U-11 majú
svoje domovské ihrisko u nás,
pričom
podľa
„Dohody“
hradíme všetky ich náklady.
A práve v týchto družstvách
pôsobí aj najviac našich detí.
Žiaľ, v starších kategóriách je
tento počet omnoho nižší, keď
sa chlapci akoby strácajú, čo nie
je radostné konštatovanie. Ale
svedčí to o niečom. Tu nám
objektívne vzniká z pohľadu
do budúcna naozaj hluché
miesto...
Liptov cup 2019
Náš FK v mesiaci august
zorganizoval
už
7.ročník
futbalového turnaja mladších
žiakov
„Liptov cup –
Stankovany 2019“. Pôvodný
plán zahrňoval až 5 hracích
dní pre kategórie detí, od
roč.nar.2007 až po r.2013.

Nakoniec sa turnaj pre
slabší záujem musel značne
korigovať. V dňoch 10.,11.
a 17.augusta sa uskutočnili
tri turnaje pre kategórie detí
r.2007, 2008 a 2009. Týchto sa
zúčastnilo spolu 21 družstiev
z celého Slovenska.
Organizácia tohto veľkého
športového podujatia opäť
preverila naše schopnosti,
ale zvládli sme to opäť
k spokojnosti všetkých. Tým
viac, keď nám aj počasie prialo.
Objektívne sme však očakávali
väčšiu účasť, veď sme tu už
mali aj 30 družstiev.
Už sa môže zdať, že takýto
turnaj je pre organizátorov
rutinná záležitosť, ale nie je
to pravda. Vynaložená energia
je adekvátna, akoby bolo
zúčastnených aj 35 družstiev.
Čo
sa
týka
prípravy
a organizácie tohto podujatia,

Nedeľný tip na koláč - Medovníčky
starej matere
Potrebujeme:
- 1050g hladkej múky
(najlepšie preosiatej)
- 450 g práškového cukru
- 360 g medu
- 6 stredne veľkých vajec
- 2 ČL sódy bikarbóny
- 4 PL medovníkových korenín (škorica, klinčeky, badián,
veľmi dobrú chuť spraví aj
citrónová kôra)
Postup:
Všetky suroviny s láskou zmiešame a cesto necháme zrieť,
najlepšie čo najdlhšie. V mi-

najväčšiu zodpovednosť niesli
na pleciach opäť hlavne Ľubo
Čieško, Ferko Straka a Mgr.
Paľo Škuta, za čo im patrí veľké
poďakovanie.
Niečo na záver
V minulom čísle SZ sme
na margo neprihlásenia „A“
mužstva do súťaže uviedli, že
tu prirodzene vzniká priestor

pre nastupujúcu generáciu
chlapcov. Naozaj záleží len
od nich, od ich záujmu. Oni
musia prevziať iniciatívu,
musia ukázať, že chcú hrať,
že chcú napredovať, že chcú
reprezentovať svoju obec. Len
tadiaľto potom vedie cesta
k znovuzrodeniu futbalu.
text: Pavol Škuta

7. ročník "LIPTOV CUP" - otvorenie

Tajnička pre šikovných

"Tak som počul, že ti svokra poslala na Vianoce kapra?"
"Kdeže, len raz hus. A ja blbec som sa s ňou ..." (dokončenie v
nulosti sa medovníkové ces- tajničke)
to skladovalo v drevených
debniach na tmavom mieste,
kde pomaly zrelo aj niekoľko
mesiacov a jeho kvalita sa tak
zvyšovala. Najlepšie je nechať
toto cesto zrieť aspoň celý
mesiac v potravinárskej fólií v
chladničke, ak však nemáme
toľko času a pečieme medovníčky krátko pred Vianocami,
postačia mu aj 4 dni. Potom
však pri skladovaní upečených
medovníčkov, k nim treba
pridať rozkrojené jabĺčko aby
zmäkli.

1. Vianočné piesne
2. Na Vianoce oslavujeme narodenie ...
3. Najobľúbenejšie vianočné
pečivo

4. Najobľúbenejšia vianočná
koleda
5. Dobrý ....... sa narodil (doplň)
6. Nesmú chýbať na Štedrovečernom stole

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou
na: stankovskezvesti@gmail.com
Vyžrebovaný výherca získa poukážku v hodnote 5 eur na nákup v Syrové výrobky Daniela. Správne odpovede posielajte do 31. januára.
Výherca bude uverejnený v budúcom čísle.
Výherca z minulého čísla - Zdeno Štanga
Srdečne gratulujeme!
text a foto: Dominika Božeková
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Posledná sobota v auguste
bol veľký deň pre našu speváčku Zuzku Kováčovú. So svojím
snúbencom Andrejom Pažítkom uzatvorili sobáš v našom
kostole. A naša spevácka skupina bola pri tom. Spievali sme
im pred kostolom svadobné
piesne. V tento deň uzatvorili
manželstvo aj Paľko Dubovec a Milenka Fúrová, ktorým
sme tiež zaspievali. Obidvom
párom prajeme všetko najlepšie na spoločnej ceste. Zuzku
sme boli aj začepčovať na ich
svadobnej hostine.
Slovenský deň kroja 2019
Prvá septembrová sobota patrila krojom, my sme prezentovali stankovské kroje a boli sme
na ne patrične hrdí. Zúčastnili sme sa už druhého ročníka
Dňa kroja. Toľko prekrásnych
slovenských krojov na jednom
mieste vari zo všetkých regiónov Slovenska i krajín, kde žijú
zahraniční Slováci, to sa len tak
nevidí. Iba ak v Banskej Bystrici na Slovenskom dni kroja
počas Radvanského jarmoku.
Kým vlani na prvom ročníku Slovenského dňa kroja
vytvorili účastníci Radvanského jarmoku nový rekord
zapísaný v Knihe slovenských
rekordov v počte 2 679 ľudí
oblečených v krojoch naraz

na jednom mieste, tohto roku
7. septembra 2019 bol prekonaný. Na sobotňajšie bystrické námestie prišlo 3 882 ľudí
v krojoch a my sme boli medzi
nimi. Keďže sme boli viazaní
na spoje nedostali sme sa na
pódium s vystúpením. Pevne
veríme , že na budúci rok sa
nám to podarí.
Stretnutie harmonikárov
V sobotu 14.9.2019 zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej Stankovany už 3.
ročník Stretnutia rodákov harmonikárov. Stretnutie harmonikárov otvorila jediná dáma
medzi harmonikármi pani
Martuška Lacková rod. Dubovcová, krásnymi ľudovými
piesňami. Potom nasledovali
páni Vendelín Čieško, Zdeno
Buliak, Filip Malcho a najstarší
účastník Kamil Chorvát, ktorý
vo svojich 85. rokoch zahral
svoje piesne na ústnej harmonike. Harmonikári pán Ján
Toman a Ľubor Špirko sú naši
stáli hostia, ktorí sa s radosťou
zúčastňujú tohto podujatia.
Milým prekvapením stretnutia
bol vynikajúci heligonkár Pán
Štefan Javorek zo Žaškova,
ktorého diváci nechceli pustiť
z javiska a vyžadovali si prídavky vo forme ďalších pesničiek.
Skupinu harmonikárov ukončil

svojim spevom Pán Ján Richter
z Liptovského Mikuláša. Niektorí harmonikári si aj spievali
svoje piesne a niektorých doprevádzali dievčatá z Hudobno-speváckej skupiny pri MO
MS Stankovany. Pozrieť našich
harmonikárov prišli aj herci
z MADOSU z Liptovského
Mikuláša, ktorí nám zahrali
komédiu Ako Stankovci župana vítali. Prežili sme pekné sobotňajšie popoludnie so
spevom, hre na harmoniky a aj
so smiechom pri komédii hercov z Liptovského Mikuláša.
Všetci sa už tešíme na 4. ročník Stretnutia harmonikárov.
Ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom.
Matičiari boli súčasťou viacerých podujatí
V stredu 25.9.2019 sme sa
zúčastnili na pozvanie Jednoty dôchodcov v Ružomberku
krásneho podujatia Ružomber-

skej lýry. Spoznali veľa nových
priateľov spevákov a hudobníkov. Zaspievali sme stankovské
ľudové piesne a dostali sme
uznanie aj od hudobného znalca pána Mgr. Struhára. 20.októbra 2019 sme v našom Agroturistickom centre zaspievali
sériu ľudových piesní našim seniorom pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
Naše pôsobenie v posledných dňoch sme ukončili návštevou v obci Zázrivá, kde
sme sa zúčastnili na pozvanie
Pána farára Martina Jurču ,
dojímavej návštevy. Boli sme
našim spevom rozveseliť klientov v Zariadení sociálnych
služieb Sedembolestnej Panny
Márie. Sú tu osoby odkázané
na pomoc iných. Niektorí si
s nami zaspievali, rozveselili sa
a pri odchode nás vyzvali, aby
sme ešte prišli medzi nich aj
viackrát.
text: Ľudmila Malchová

Mikuláš dorazil aj do Stankovian

Aké by to bolo predvianočné obdobie, keby neprišiel aj sv.
Mikuláš ?
Do Stankovian dorazil 6.decembra o 16,00 hod, kedy ho

už netrpezlivo čakali malé aj
veľké deti so zvedavými očkami. Mikuláš prišiel so svojimi
anjelmi a sprevádzal ho aj čert.
Niektoré deti sa tešili, niektoré
sa veru aj báli. Napriek počiatočným obavám, strachu, ale
aj obdivu, detičky predviedli
krásny a bohatý program, kde
spievali, tancovali, recitovali všetky, od najmenších detičiek
zo škôlky až po väčšie deti zo
základnej školy. Program si deti
nacvičili pod vedením učite-

liek a p. vychovávateľky zo ZŠ
s MŠ v Stankovanoch.
Mikuláš to všetko pozorne
sledoval spolu s rodičmi detí.
Po vystúpení povedal, že v našej dedinke nie sú deti, ktoré by
si nezaslúžili sladkú odmenu,
nakoľko všetky deti dodržali
sľub z minulého roka, že budú
dobré a budú poslúchať rodičov aj učiteľov. Preto odmení
všetky deti, čo prišli. Zároveň
ich vyzval aby boli k ostatným
deťom, ale aj dospelým po

celý nasledujúci rok vnímaví,
usmievaví a srdeční.
Po odovzdaní sladkých darčekov sv. Mikuláš pozval deti,
aby mu pomohli rozsvietiť vianočný stromček pred kultúrnym domom. Stromček sa rozsvietil a krásne predvianočné
obdobie sa v Stankovanoch
rozbehlo naplno. Veríme že
celý vianočný čas bude plynúť
v pokoji, láske, radosti a porozumení.
text: Slávka Belková

