1. číslo
4.

IV. ročník
XI.
december 2018
2010
november

Stankovské zvesti
Obecné noviny pre Stankovany a Rojkov www.stankovany.sk/zvesti

V sedle na pomedzí regiónov
postavili nadšenci prístrešok
Žaškovské sedlo bolo kedysi
významnou spojnicou medzi Liptovom a Oravou. Dnes
význam upadol, o to viac ho
poznajú turisti. Nedávno na
ňom pribudol pre nich plnohodnotný prístrešok.
Nový prístrešok s lavičkami
a ohniskom a lavičkami je na
Žaškovskom sedle niekoľko
dní. Potešil najmä turistov,
ktorí tadiaľto vychádzajú značeným chodníkom na Šíp, Hrdoš a čoskoro aj Federovo, jednu z mála liptovských osád.
Okrem toho je sedlo od nepamäti miestom, kde sa stretávajú chodníky zo Stankovian,
Komjatnej na liptovskej strane
a Žaškova na oravskej strane.

Miesto na príjemné chvíle

Prístrešok s čarovnou atmosférou sedla, v ktorom býva v
letnom období aj salaš, si môžu užiť nielen prechádzajúci
Cesta cez Žaškovské sedlo
už od nepamäti tvorila jeden
z dvoch významných cestných
uzlov spájajúci Oravu z Liptovom a Turcom. Druhá cesta
na Oravu sa traduje cez Švošov
a Komjatnú. Obidve tieto cesty boli významné až do 19.-násteho storočia, kedy sa vybudovala dnešná cesta z Kraľovian do Párnice. V historickej literatúre sa možno stretnúť s názorom, že cesta ktorá

turisti, ale pokojne môže byť aj
cieľom rodinného výletu s príjemnou opekačkou.
„Dostanete sa tam pešo turistických chodníkom popri
cintoríne po žltej značke, alebo
aj neznačeným chodníkom cez
Federovo. Cesta trvá približne hodinku, túto túru určite zvládnu všetky vekové kategórie od najmenších až po seniorov,“ povedal Peter Tomáň
z Turistického klubu Šíp Stankovany.
Drevo venovali stankovské
Obecné lesy, pomohli aj so samotnou realizáciou. Prístrešok
postavil najprv vo svojej záhrade Miroslav Gašper. Chlapi ho
potom rozobrali a previezli do
sedla, kde ho ako lego poskladali.
„Podarilo sa to za jeden
deň, dotvorili sme tak celkový
areál tejto oddychovej zóny
vrátane lavičiek a ohniska,“
uzavrel Tomáň.

vedie popri dnešnom cintoríne
cez Žaškovské sedlo do Žaškova, by mohla byt aj jedna vetva
z tzv. Jantárovej cesty. (jantárová cesta - obchodná suchozemská cesta až z praveku a staroveku spájajúca Jadran až s Vislou). Ešte pred druhou svetovou vojnou pri kopaní hrobov na dnešnom cintoríne, vykopávali zbytky základov veľkej stavby. Tradovalo sa, že tam
stála soľnica, niečo ako soľný

Čudesné prepadliská

Miesto nie je čarovné len pre
jeho atmosféru. Traduje sa o
ňom na liptovskej aj oravskej
strane stará povesť.
V Žaškovskom sedle, neďaleko prístrešku, jasne badať
zvláštne prepadliská. Údajne
sa tam stretli dve bohaté svadby na vozoch. Jeden druhému
sklad a pri kostole bol zájazdný
hostinec, kde nocovali furmani,
ktorí prevážali tovar a obchodovali so soľou z Poľska. Ešte v tridsiatich rokoch minulého storočia, boli po okrajoch
tejto cesty veľké kamene, ktoré
ukazovali furmanom cestu. Po
vybudovaní cesty a železnice
z Kraľovian na Oravu v osem
desiatich rokoch 19. storočia,
naša cesta stratila na význame
a Stankovany začali upadať, ich

sa na ceste nechceli vyhnúť. Vo
vypätej situácii jedna nevesta prekliala druhých svadobčanov a skríkla: „Bodaj by ste sa
prepadli“ A vraj sa tak aj stalo, z neba sa zablyslo a strašne
zahrmelo a obidva vozy so svadobčanmi sa prepadli do zeme.
Zostali po nich len tie jamy.
text: red

úlohu dopravného uzla prevzali Kraľovany. Žaškovské sedlo je taktiež miesto odkiaľ sa
rozvetvuje niekoľko ciest a turistických chodníkov či už do
Stankovian, Žaškova, Komjatnej, turistický chodník na Šíp a
na Hrdoš, ale aj zatiaľ neoznačený chodník do Federova, ktorý ale v blízkej budúcnosti plánujeme vyznačiť.
Vladimír Urban
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Editorial
Vyberajte múdro. V sobotu 10. novembra si bude
celé Slovensko voliť znova
po štyroch rokoch svojich
primátorov, starostov a poslancov, ktorí ich budú zastupovať a počas štvorročného volebného obdobia sa
starať.
Účasťou na voľbách máte
možnosť ovplyvniť to, ako
budú Stankovany vyzerať.
V roku 2014 bol v Stankovanoch predvolebný rekord v rámci celého Liptova. Žiadna obec totiž nezaregistrovala toľko kandidátov na starostu ako Stankovany. Bolo ich deväť. Aj záujem o poslaneckú prácu
bol pozoruhodne vysoký. Vo
volebnom obvode číslo 1, čo
sú Stankovany sa uchádzalo o funkciu poslanca 19 záujemcov, do zastupiteľstva
sa dostali siedmi s najvyšším
počtom hlasov. V Rojkove
bolo 5 uchádzačov, volili sa
dvaja. Voliči mali skutočne z
čoho vyberať.
Vzhľadom
na
počty
uchádzačov o prácu v obci a
pre obec môžeme dnes povedať, že záujem je oveľa
menší. Je to lepšie, alebo
horšie pre budúcnosť dediny? Samozrejme, kvantita neznamená kvalitu, ale o
niečom to predsa len svedčí. Záujem o veci verejné a
odvaha a vôľa mať na nich

aj účasť medzi ľuďmi klesá. Obec potrebuje dobrého starostu a starosta pre
rozvoj obce zase dobrý poslanecký zbor. Iba tak môžu
Stankovany napredovať.
Preto si 10. novembra nájdite pár minút na to, aby ste
ukázali, že na obci záleží.
Dovolím si využiť priestor na poďakovanie za
ukážkovú spoluprácu pri
tvorbe novín. Zo strany
obecného úradu a ešte stále starostu Rudolfa Baleju bola vždy korektná, slušná. V jeho osobe sme mali
spoľahlivého partnera, ktorý do obsahu a úlohy novín
nijak nezasahoval a za celých osem rokov intenzívnej spolupráce nechal obsah
na nás, redakciu. Každý rozdielny názor sme si bez problémov vydiskutovali. Svoju pozíciu nikdy nezneužil,
a hoci by to malo byť samozrejmé, nie je to tak, pretože
je stále veľa starostov, ktorí
obecné noviny radi využívajú na vlastnú prezentáciu.
Teším sa z toho, že v prípade Stankovian to tak nikdy
nebolo a informácie, ktoré sme od starostu mali, poskytol objektívne a bez bočných úmyslov.
Ľubica Stančíková
šéfredaktorka
stankovskezvesti@centrum.sk
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Vyberáme zo šiesteho
zasadnutia OZ,ktoré sa
konalo 30. augusta 2018
Zasadnutie OZ obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja,
ktorý privítal všetkých prítomných v plnom počte 9 poslancov.
V programe boli okrem iných
prerokované tieto body:
- Podpora projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ
s MŠ Stankovany“ z Environmentálneho fondu SR a Podpora predchádzania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov z Min. životného prostredia SR.
Starosta obce informoval
o obsahu listu Environmentálneho fondu o získaní dotácie
na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ s MŠ
Stankovany“, v zmysle ktorého minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov pre
ZŠ s MŠ Stankovany vo výške
165.000,- EUR a obec prispeje
5%-nou čiastkou, čo predstavuje 8.684,22 €.
Na tieto práce bolo realizované výberové konania ešte v roku
2015 a obec má s víťazom súťaže podpísanú platnú zmluvu
o dielo, ku ktorej bol podpísaný
Dodatok č. 1 v roku 2017. Všetky požadované doklady boli zaslané. Starosta obce informoval OZ o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tohto projektu (použitie plastových okien
a dverí pre budovu prístavby
materskej školy, budovu bývalej materskej školy v Stankovanoch, budovu bývalej školy v Rojkove, príp. budovu hasičskej zbrojnice v Rojkove resp.
odpredaj nadbytočných okien).
Navrhol, aby novozložené
obecné zastupiteľstvo a starosta obce pokračovali v príprave projektu prístavby materskej
školy k budove základnej školy formou úveru a tým by bol
problém nedostatočnej kapacity tried a priestorov maters-

kej školy v našej obci definitívne vyriešený.
V závere starosta vyzval poslancov OZ, aby poverili starostu obce zmluvu s Environmentálnym fondom SR podpísať
a zároveň aby schválili rozpočtové opatrenie, ktoré bude na
tomto zasadnutí OZ predložené a zahŕňa aj 5%-ný príspevok
obce vo výške 8.684,22 €.
Zatepľovacie práce musia byť
zrealizované a vyfakturované
maximálne do 30.11.2018, čo
je pomerne krátka doba. Spolu s dodávateľom robíme všetko pre to aby sme všetky termíny splnili.
Starosta obce v tomto bode
informoval taktiež o získaní dotácie v spoločnom projekte dolnoliptovských obcí združených
v Združení obcí Havran – Dolný Liptov „Podpora predchádzania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov“. Na základe úspešnosti tohto projektu
bude v budúcom roku poskytnutých pre našu obec 450 ks
1100 l kompostérov pre občanov a 5 veľkoobjemových kompostérov pre potreby obce. Obec
uhradila podiel na uvedený projekt 2.000,- € a v roku 2019,
keď budú dodané kompostéry,
doplatí 700,- €.
Starosta obce otvoril k tomuto
bodu diskusiu.
Ing. Peter Tomáň – súhlasil
s návrhom predneseným starostom obce.
Ján Chomist – súhlasil s navrhovaným riešením, informoval
sa na možnosť prípadného predaja demontovaných okien.
Bohuslav Belko – demontované okná by bolo dobré využiť aj
v Rojkove, súhlasil s navrhnutým riešením.
Michal Straka –navrhol demontované okná použiť na prípadné rekonštrukcie na obecných budovách, súhlasil s postupom podľa projektu.
Joachim Fúra – je za dodržanie
pravidiel stanovených v projekte
Ján Lacko – je potrebné postupovať podľa projektu.

Mgr. Peter Lacko – je potrebné
uvedený návrh schváliť, podrobnejšie túto problematiku vysvetliť v novinách Stankovské zvesti
Ľudmila Malchová – informovala sa na podmienky, za akých
mal byť projekt realizovaný.
Rudolf Baleja, starosta obce –
vysvetlil, že zmeny nastali až pri
poslednej výzve na predkladanie
žiadostí.
JUDr. Vladimír Urban – je potrebné postupovať podľa stanovených podmienok projektu.
Ing. Mária Straková – je za riešenie prednesené starostom, okná je možné využiť na obecných
budovách.
Katarína Králiková, pracovníčka OcÚ – v súvislosti s dotáciou na kompostéry pre obce dolného Liptova pripomenula, že
motiváciou je naučiť občanov
ako triediť odpad.
Starosta obce informoval o príprave a priebehu investičných a
aktivačných prác, opráv a dodávok na území obce Stankovany
za obdobie od 01.01.2018 do
30.08.2018.
K tejto správe diskutovali:
Ján Chomist – informoval sa
na nákup snehových reťazí pre
traktor.
Ing. Peter Tomáň – uviedol, že
nákup reťazí je potrebný; pripomenul, že obec Kraľovany získala fin. zdroje na výstavbu kanalizácie; predniesol požiadavku Vladimíra Božeka na rekonštrukciu vodovodnej prípojky.
9. Návrh Rozpočtového opatrenia
JUDr. Vladimír Urban – informoval poslancov o situácii v FK
SOKOL a odporučil schváliť finančné prostriedky na ďalšie fungovanie vo výške aspoň
1.000,- €.
10. V bode „Rôzne“ OZ zobralo na vedomie:
- informáciu starostu obce:
o výsledku kontroly NKÚ SR
v Obecných lesoch Stankovany,
s.r.o. za roky 2016 a 2017 kona-

nej v dňoch od 16.05.2018 do
11.07.2018.
- o aktuálnej situácii skalného rútenia v miestnej časti Rojkov. Informoval o liste ministra
životného prostredia SR, v ktorom nám odporúča požiadať
o dotáciu z Environmentálneho
fondu na riešenie mimoriadnej
environmentálnej situácie. Starosta taktiež informoval o žiadosti o pomoc a spoluprácu adresovanú SSC Žilina, v ktorom
žiadame osadiť betónové ba
riéry z dôvodu eliminácie rizík
ohrozenia bezpečnost cestnej
premávky na ktorú obdržal list
v ktorom nám SSC oznamuje,
že našej žiadosti nemôže vyhovieť, nakoľko nie je vlastníkom
predmetného pozemku, na ktorom sa nadrozmerná skala nachádza. Nasledne obec požiadala spoločnosť GEOSOUL, s.r.o.
Bratislava o spoluprácu pri riešení problému. Podľa vyjadrenia tejto spoločnosti bude získanie fin. prostriedkov z Environmentálneho fondu ťažko realizovateľné, priklonili sa k riešeniu problému ako havarijný stav.
Na tom základe starosta obce požiadal Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia o pomoc a zabezpečenie nevyhnutných prostriedkov
na riešenie uvedeného skalného
rútenia, nakoľko obec nemá finačné prostriedky na zakúpenie
panelov na zábranu proti rúteniu skál ani na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu, projektu sanácie svahu a realizáciu definitívneho opatrenia,
čo znamená zaistenie každého
skalného brala proti rúteniu.
JUDr. Vladimír Urban – odporučil požiadať o pomoc pri
riešení situácie ohľadom skalného rútenia Okresný úrad Žilina.
Starosta obce prisľúbil, že
žiadosť predloží vedúcemu Odboru dopravy Okresného úradu
Žilina.
11. Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať priebežne ku každému bodu prejednávaného programu.
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Aj napriek tomu do ďalšej diskusie sa zapojili:
- Michal Straka – informoval sa na situáciu ohľadom vodovodu v Rojkove, starosta ho
podrobne informoval o priebehu riešenia problému nedostatku vody vo vodojeme v Rojkove
- Jolana Malchová, predsedníčka JDS Stankovany – navrhla riešiť situáciu ohľadom priestoru pri predajni korbáčikov
v Rojkove, navrhla osadiť prenosné soc. zariadenia zo strany
majiteľa predajného stánku
- Ing. Peter Tomáň – navrhol
požiadať Úrad vlády o finančné
prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska; odporučil
očistiť a natrieť farbou vývesné

tabule pri žel. stanici a pri kostole
- Rudolf Baleja, starosta obce
– prisľúbil, že požiada písomne predsedu vlády SR o podporu z jeho finančnej rezervy na
výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 40.000,- € a taktiež
prisľúbil, že aktivační pracovníci
obnovia obidve vývesné tabule.
- Joachim Fúra – predniesol
požiadavku Vladimíra Laurinca o vyčistenie potoka pri jeho
dome;
- Rudolf Baleja – odpovedal,
že osobne pomohol s pracovníkom obecného úradu pri čistení zaneseného potoka, ktorý narobil škody v pivnici rodinného
domu V. Laurinca počas príva-

Ako sa nám darilo v projektoch a výzvach
Prehľad projektov, do ktorých sa obec zapojila.
1. Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci:
Celkové náklady			
143.796 €
z toho				
136.606 € dotácia
				
7.190 € 5% príspevok obce
				
úspešnosť
2. Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Stankovany – Rojkov č. 425
Pridelená dotácia 		
5.063,50 € 			
				
úspešnosť
3. Žiadosť o dotáciu
30.000 €			
				
neúspešnosť
4. Rozšírenie kapacít materských škôl
– žiadosť o dotáciu		
180.400 €
				
neúspešnosť
5. Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ s MŠ Stankovany
Pridelená dotácia		
165.000 €		
				
8.684,22 € 5% príspevok obce
Celkové náklady		
173.684,22 €
				
úspešnosť
6. Kompostéry pre obce Dolného Liptova
Pridelená dotácia		
165.000 €
				
úspešnosť
7. Multifunkčné ihrisko 33x18 Stankovany
Celkové náklady		
70.774,80 €
Požadovaná dotácia		
40.000,- €
vlastné zdroje			
30.774,80 €
				
neúspešnosť

lových dažďov; v druhom prípade poslal k vyčisteniu potoka
aktivačných pracovníkov obce
pod vedením Antona Dubovca
- Joachim Fúra - informoval sa o prípravách na komunálne voľby a o výstavbe oporného
múru v areáli školy, na čo dostal
odpoveď od starostu obce .
- JUDr. Vladimír Urban – navrhol vyčistiť potok v časti Babylon.
- Rudolf Baleja – odpovedal,
že potok na Babylone je vykosený tak, ako sa to robí každý rok
- Bohuslav Belko – diskutoval o potrebe dosypania piesku na cestu na Záhumní v Rojkove; upozornil na využívanie
priestoru pri predajni korbáči-

kov v Rojkove na vykonávanie
osobnej potreby kupujúcich
- Starosta obce prejedná túto záležitosť s nájomcom obecného pozemku, na ktorom je
umiestnený predajný stánok.
- Ľudmila Malchová – pripomenula schválené VZN, ktoré je údajne neplatné, nakoľko
túto záležitosť konzultovala na
Ministerstve školstva.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť, aktívny prístup a trpezlivosť a následne rokovanie OZ
o 19:30 hod. ukončil.

Text: Mária Straková

8. Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove ZŠ
Celkové náklady		
15.000,- €
				
1.500,- € príspevok obce
Ministerstvo financií		
13.500,- €
				
neúspešnosť
9. Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove OcÚ
Celkové náklady		
10.000 €
				
1.000 € príspevok obce
Ministerstvo financií		
9.000 €				
				
neúspešnosť
10. Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu
Celkové náklady		
15.000,- €
				
1.000,- € príspevok obce
Ministerstvo financií		
13.500,- €			
				
neúspešnosť
11. Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného
múru v areáli miestneho cintorína
Celkové náklady		
5.000,- €
				
500,- € príspevok obce
Ministerstvo financií		
4.500,- €			
				
neúspešnosť
12. Rozšírenie kanalizácie v Rojkove
Celkové náklady		
22.000,- €
				
7.000,- € príspevok obce
VSR, a.s. Ružomberok		
15.000,- €
				
úspešnosť
13. Rozšírenie kanalizácie v Stankovanoch
Celkové náklady		
114.984,- €
				
15.000,- € príspevok obce
VSR, a.s. Ružomberok		
99.984,- €
				
úspešnosť
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V akom stave je budova sídla
obce Stankovany
Budova obecného úradu je
zateplená polystyrénom hrúbky 100 cm. Na celej budove
boli vymenené v rokoch 2014
– 2017 nové plastové okná a
vchodové dvere.

Starý nefunkčný kotol
ústredného vykurovania bol
vymenený za nový ekologický
kotol na peletky, na ktorý sme
obdržali finančný príspevok od
predsedu vlády na výjazdovom

Tradične, vždy v októbri si
pripomíname mesiac, kedy
s väčšou úctou, pokorou a vďakou pristupujeme k našim seniorom. Uvedomujeme si, čo
pre nás a našich blízkych znamenajú staré mamy, starí otcovia, dedkovia, babky, prababky a pradedovia. Preciťujeme, 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 našej podpory
a lásky.
Preto aj tento rok obec Stankovany v spolupráci s kultúrnou
komisiou a 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. Na podujatie boli pozva-

Text: RB

ní občania, ktorí v roku 2018
oslavovali okrúhle životné jubileum 60,65,70,75,80 a 85 rokov.
Na úvod sa prihovoril seniorom starosta obce Rudolf Baleja,
ktorý v príhovore vyzdvihol ich
úlohu v rodine, obci ako aj celej spoločnosti. V kultúrnom
programe sa predstavil miestny
spolok Matice slovenskej, vystúpili deti z miestnej materskej škôlky a základnej školy a
na harmonike zahral Vendelín
Čieško. Po skončení programu
odovzdal starosta všetkým pozvaným malý darček v podobe
reedície knihy „ V stopách dávno odviateho času“. Pre prítomných hostí bolo prichystané malé občerstvenie, ktoré starší občania využili na spoločné rozhovory, stretnutia.
Veríme že obec takýmto podujatím rozveselila a potešila
predovšetkým starších občanov
a že im takéto podujatie dodalo
sily a radosti do ďaľšieho života.
Text: SB

Upozornenie polície

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku sa obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti
seniorov.
Páchatelia opäť telefonicky
kontaktovali dôchodcov s tým,
že ich syn či vnuk mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici a
majú mu poslať peniaze pre lekára.
Vážení seniori, upozorňujeme, že pri vyšetreniach a liečení v nemocnici Vám žiadne peniaze netreba.
A nakoľko je predpoklad, že
páchatelia sa môžu vyskytnúť
aj v našom okrese, neverte takýmto príbehom o dopravných
nehodách či zraneniach Vašich
blízkych, vždy si situáciu overte u blízkej rodiny, prípadne
sa s nimi poraďte a okamžite
kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru a najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom
prípade nikomu neodovzdávajte a nikde neposielajte!

Sobáše

25.8. - Miroslav Zubaj
a Andrea Bajčiová
22.9. - JUDr. Ing. Tomáš
Caban a Zuzana Holdošová
29.9. - Ing. Mikuláš Fúra
a Lucia Gašperová
20.10. - Ing. Martin Vojteček
a Ing. Ľubomíra Lesáková

Narodenie:
23.9.2018 Dominik Holtán

Spoločenská kronika

Október, mesiac úcty k starším

rokovaní v okrese Ružomberok
vo výške 8.000,- €.
V celej budove boli kompletne vybudované nové rozvody
ústredného vykurovania a vykurovacie telesá. Na budove
obecného úradu treba obnoviť
vonkajšiu fasádu farbou a natieračské práce klampiarskych
a zámočníckych výrobkov, na
čo sme žiadali dotáciu od vlády SR, ale neuspeli sme. V celej budove obecného úradu boli vymenené zastarané rozvody
elektroinštalácie a nové moderné svietidlá.
Budova bola v uplynulých
rokoch zrenovovaná, ale v
budúcnosti treba obnoviť spomenuté vonkajšie nátery fasády a klampiarskych výrobkov a zrekonštruovať sociálne
zariadenia, na ktoré sme taktiež
žiadali financie od Ministerstva
financií, ale ani v tejto žiadosti
sme neuspeli.

9.10.2018 Andrea Chovancová

Úmrtia:
20.9.2018 Viktor Hadač, 61.r
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Rudolf Baleja sa lúči so starostovskou funkciou
Súčasný starosta obce Rudolf
Baleja v nasledujúcich voľbách
kandidovať nebude. Na čele
obce stál osem rokov. Spýtali
sme sa ho na dôvody, pre ktoré sa tak rozhodol, porozprával o najťažších rozhodnutiach
a aj o tom, na čo je za ostatných
osem rokov hrdý.

1. Prečo ste sa rozhodli neuchádzať sa o post starostu
obce aj na nasledujúce štyri roky. Predsa len, toto rozhodnutie sa zrejme nerodilo
ľahko...

Vaša otázka je jednoduchá,
ale odpovedať na ňu nie je pre
mňa až tak ľahké. Ale odpo
viem Vám nielen na ňu, ale aj na
ostatné otázky úprimne, pravdivo a rád.
Pred pár rokmi mi pani audítorka, ktorá vykonáva v našej
obci kontrolu účtovných dokladov, hospodárenia a dodržiavania príslušných vyhlášok a zákonov odporučila, aby som v prípade, že sa rozhodnem už nekandidovať na funkciu starostu obce, navrhol svojho nástupcu. Jej slová som si pripomínal neustále a už vtedy som
prehlásil, že verejne navrhnem
na starostu toho z ôsmich mojich protikandidátov na starostu obce, ktorý mi bude najviac
ako poslanec obecného zastupiteľstva v tomto druhom volebnom období pomáhať. Obecné
zastupiteľstvo ako celok pracovalo k mojej spokojnosti a môžem konštatovať, že aj v prospech občanov a celej obce.
Moje návrhy uznesení prechádzali takmer jednomyseľne, čím
sa nemôže pochváliť každý starosta obce. Nemôžem povedať,
že niekto z nich zvlášť vynikal
nad ostatnými, a preto bolo moje rozhodovanie navrhnúť niekoho z nich verejne na starostu
obce ťažké a ani som tak neurobil. Pokúsil som sa osloviť pár z
nich osobne, ale nikto mi nedal

konkrétnu odpoveď, resp. odpovedal, že nechce resp. nebude odpovedať.
Preto som sa obrátil priamo na všetkých troch zamestnancov obecného úradu s rovnakou otázkou a veril som, že
sa mi podarí niekoho z nich na
post starostu prehovoriť, pretože si myslím, že majú na to
schopnosti, vedomosti a možno aj osobné ambície. Do poslednej možnej chvíle som veril, že aspoň jeden z pracovníkov obce podá kandidátnu listinu na starostu obce. Bohužiaľ sa
tak nestalo a na moje veľké prekvapenie na túto funkciu podali kandidatúru len dvaja poslanci obecného zastupiteľstva a čo
je zarážajúce, na 7 poslaneckých
miest v Stankovanoch kandiduje len 9 kandidátov a v Rojkove na 2 poslanecké miesta len 3
kandidáti! Pre ilustráciu uvádzam a opakujem, že pred štyrmi

rokmi sme na starostu kandidovali 9 kandidáti a na poslancov
celkom 31 kandidátov.
V závere mojej odpovede na
túto otázku pripomínam, že
som splnil svoj sľub, ktorý som
dal verejne, že po skončení tohto volebného obdobia už po tretíkrát na funkciu starostu obce
nebudem kandidovať.
Ďakujem všetkým svojim voličom za moju podporu a ospravedlňujem sa im a zároveň ďakujem za to, že ma mnohí chceli vidieť opäť na starostovskej
stoličke a ja som ich podporu a
dôveru odmietol.

2. Stiahnete sa z verejného
života v obci úplne, alebo Vás
ešte budeme vídať napríklad
v niektorej z komisií?

To, či sa stiahnem z verejného života, nezáleží len na mne.
Ja som do verejného života navrhol mnoho našich spoluobča-

nov tak, že som ich ako dvojnásobný starosta odporučil zvoliť do rôznych komisií, či už
pri obecnom zastupiteľstve alebo do dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
Uvidíme, kto bude starostom a
o koho dôveru sa bude v orgánoch obce uchádzať.
Som dlhoročným členom farskej hospodárskej rady a keďže
som sa angažoval pri oprave fasády kostola, prístavbe sakristie a sociálneho zariadenia ku
kostolu či oprave farskej budovy, rád by som bol nápomocný
aj naďalej. V súčasnosti bola podaná žiadosť zo strany našej farnosti na stavebné povolenie na
vybudovanie vchodu schodišťa
a prístupovej rampy pre postihnuté osoby a starších pri našom
kostole, rád by som ešte ako starosta obce toto stavebné povolenie za obec podpísal, ale ešte
radšej by som bol pri tom, keď
to bude odovzdané do užívania
našim farníkom v budúcom roku. V tejto oblasti pri zveľaďovaní nášho cirkevného majetku
vidím svoje poslanie v mojom
verejnom živote tejto obce, čo
som doteraz vykonával vo svojom voľnom čase.
O samotnú obec sa bude starať nový starosta, poslanci a pracovníci obecného úradu.

3. Starostovali ste osem rokov, bolo to náročné obdobie plné náročných rozhodnutí... Ktoré považujete za
najťažšie?

Už po skončení prvého
funkčného obdobia v rokoch
2010 – 2014 som na stránkach
Stankovských zvestí prehlásil,
že to bolo moje najťažšie obdobie týkajúce sa môjho zamestnania a výkonu práce. Obec bola veľmi zadlžená v súvislosti s
výstavbou nového kultúrneho
domu a obecného parku, neboli uhradené mnohé faktúry dodávateľom, podobne neboli ľuďom vyplatené peniaze za od-
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kúpené pozemky na výstavbu obecných nájomných bytov.
Všetko sa nám podarilo v tejto
oblasti splniť a odstránili sme
hrozbu nútenej správy.
V druhom funkčnom období
sa nám začalo dariť a mohli sme
si dovoliť rôzne investičné akcie
a začali sme zveľaďovať obecný
majetok.
Podarilo sa nám zariadiť nábytkom a kuchynským vybavením, osvetlením a ozvučením
javiska budovu nového kultúrneho domu, nové ozvučenie
Domu smútku a celého areálu
cintorína, vymeniť nové rozvody a vykurovacie telesá a kotol
ústredného vykurovania v budove obecného úradu, podobne sme vymenili na tejto budove kompletne plastové okná
a dvere.
Podobne sme vymenili na miestnej škole starý deravý kotol za dva nové moderné. Na všetkých verejných budovách v Stankovanoch a Rojkove sa nám podarilo vymeniť klampiarske výrobky. Obecné lesy zainvestovali do výmeny novej drevenej podlahy a obkladov na prírodnom kúpalisku Rojkovská travertínová kopa, v poslednom období sme
nakúpili a osadili na území celej obce parkové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše. Za zmienku stojí spomenúť
aj osadenie turistických a cyklistických máp.
Medzi hodnotnejšie investície
patrí aj výstavba oceľovej garáže
pri ihrisku pre účely garážovania nového kolesového traktora
s príslušenstvom v hodnote viac
ako 10.000,- EUR.
Druhé funkčné obdobie v rokoch 2014 – 2018 považujem
za úspešné a spolu s obecným
zastupiteľstvom a pracovníkmi obecného úradu a Obecných
lesov sa nemáme za čo hanbiť.
Ako ďalší príklad uvádzam pokračovanie výstavby kanalizácie v minulom roku v Rojkove
a v tomto roku v Stankovanoch,
kde pribudlo 40 domových prípojok.

4. Čo z toho, čo ste chceli
v úlohe starostu dosiahnuť,
nevyšlo podľa Vašich predstáv alebo sa to podarilo len
čiastočne?
Nenapadne ma nič čo by mi
nevyšlo dosiahnuť vo funkcii starostu obce podľa mojich
predstáv. Naopak, myslím si, že
sme dosiahli viac ako som predpokladal.
Mrzí ma len, že to, čo sme
pripravovali a plánovali, sa posúva na ďalšie funkčné obdobie
a obecné zastupiteľstvo ani ja
osobne sme to nemohli ovplyvniť.
Konkrétne mám na mysli posun výstavby diaľnice D1, rekonštrukciu železničnej trate
Kraľovany – Ľubochňa, výstavbu oporného múru rieky Váh o
celkovej dĺžke 1510 m, na ktorý
sa v súčasnosti vybavuje vodoprávne povolenie.
Pozemky na výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov sú vybavené a boli
aj vyplatené. Je na novom obecnom zastupiteľstve, aby v tom
ďalej pokračovalo, pretože v závere tohto funkčného obdobia
neboli totožné názory či stavať
aj obecné bytovky alebo len rodinné domy.

5. V závere Vašej funkcie sa
podarilo obci získať viaceré
granty, ktoré veríme, posunú
našu obec vpred. Môžeme
teda povedať, že odchádzate so cťou... Na čo ste najviac
hrdý?

Máte dobré informácie. Áno,
okrem spomenutého traktora s
príslušenstvom, ktoré tvorí traktorová vlečka, lopata na sypké
hmoty, nakladacie lyžiny, mulčovač tráv, zadná snehová radlica, štiepkovač drevín, ku ktorému sme dokúpili kálačku dreva a v súčasnosti očakávame samonakladací posýpač na zimnú
údržbu ciest, sa nám podarilo
získať v závere tohto volebného
obdobia financie, ktoré sme po
viacročných neúspešných pokusoch už takmer ani neočakávali.

Takmer súčasne sme dostali list od Ministerstva životného prostredia, v ktorom nám
oznámili, že nám bude poskytnutá z Environmentálneho
fondu finančná čiastka vo výške 165.000,- EUR na kompletné zateplenie budovy Základnej školy s materskou školou
Stankovany a v tej istej čiastke 165.000,- EUR budú v roku
2019 dodané kompostéry pre
Združenie obcí dolného Liptova – Ľubochňa, Švošov, Hubová, Stankovany a Komjatná.

bezpečiť pre potreby dobrovoľných hasičov skriňové nákladné
auto Praga V3S v dobrom stave, ktoré nahradí starú „V3Sku“, ktorá je po oprave nákladnej korby a podvozku, ale je potrebné na nej opraviť motor.
A na záver dodám, že som
podpísal zmluvu s Okresným
riaditeľstvom HaZZ, na základe ktorej by sme mali dostať
po Stankovanoch druhý protipovodňový vozík pre hasičov z
Rojkova, z čoho mám tiež veľkú
radosť, ale o to viac sa tešia ak-

Z uvedenej čiastky bude do našej obce dodaných najviac kompostérov zo všetkých obcí pre
450 domácností a 4 veľkoobjemové kompostéry na verejné
priestranstvá. To považujeme za
veľký úspech našej práce a osobne som na to veľmi hrdý!
Čerešničkou na torte by bolo,
keby sme boli úspešní aj v žiadosti o výstavbu multifunkčného ihriska pri futbalovom areáli, na ktoré sme už vybavili v rekordnej dobe stavebné povolenie.
Bohužiaľ, tu nám bolo oznámené, že komisia náš projekt
neschválila. Škoda, pretože sme
urobili všetko pre to a vynaložili
mnoho financií a síl. Nič nebráni tomu, aby naši nástupcovia v
žiadostiach pokračovali.
Môžeme sa pochváliť aj tým,
že sa nám podarilo do obce za-

tívni dobrovoľní hasiči z Rojkova.
A na čo som najviac hrdý?
Na to, že sa mi podarilo dokončiť rozostavaný kultúrny
dom, obecný park a novú cestu
na Laz v Rojkove. Ďalej, že sa
mi podarilo v Stankovanoch a v
Rojkove namiesto 66 plánovaných prípojok na verejnú kanalizáciu vďaka spolupráci s VSR,
a.s. Ružomberok vybudovať kanalizačné prípojky pre 266 rodinných domov a verejných budov. Ak sa to isté podarí novému starostovi obce v budúcich
rokoch bude odkanalizovaná
celá obec. Držím mu palce!
Za svoj úspech, ale aj úspech
celého obecného zastupiteľstva
považujem aj úspešnosť vo všetkých súdnych sporoch, v ktorých bola obec účastníkom, či
už ako žalobca alebo ako ža-
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lovaný. Som rád, že som bol
pri tom, keď boli obci vrátené
obecné lesy v hodnote takmer
166.000,- EUR od Lesov Slovenskej republiky, ktoré boli obci v minulosti odobraté a nikto
proti tomu nenamietal...Podobne boli odobraté štátom cirkevné lesy našej farnosti, ktoré sa
domáhajú ich navrátenia súdnou cestou, lebo obec v minulosti cirkvi v tomto tiež nepomohla.

6. Je to podľa Vás povolanie,
alebo poslanie?
Povolanie starostu nie je povolanie. Práca starostu je a musí byť poslanie. Všetky povolania majú určený pracovný čas
a pracovnú dobu. Starosta musí byť občanom k dispozícii 24

hodín denne. Jeho pracovná náplň sa nedá popísať. Dobrý starosta nemá čas na seba, na svoju rodinu, na svoju domácnosť.
Celý čas venuje obci a jej občanom. A ja som venoval málo času svojej rodine, svojmu zdraviu
a zanedbával som svoju domácnosť.

7. Aký by mal byť starosta
obce?
Starosta obce musí mať za
cieľ prosperitu obce a nie dožitie vo funkcii, musí byť nekompromisný, rázny, nebojácny
a vždy by mal hovoriť pravdu aj
keď je to niekedy ťažké a narobí si tým mnoho nepríjemností
a niektorí ľudia sa budú na neho
za to hnevať.

Starosta obce musí zaujať
svojím prejavom, vystupovaním, rozhodnosťou a suverenitou. Musí byť usilovný a mal by
ísť vždy za svojim cieľom. Musí
byť komunikatívny a nesmie sa
dať odbiť a odradiť nikým a ničím. Starosta obce nemôže byť
„suchý úradník“, ale praktický
človek schopný riadiť a organizovať prácu. Nesmie na všetko
prikyvovať hlavou a musí niekedy povedať aj „nie“. A to nielen
poslancom, niektorým spoluobčanom, ale aj najbližším spolupracovníkom.
Ako niekdajší poslanec a
dvojnásobný starosta obce
som bol zvolený takmer vždy s
veľkým počtom hlasov našich
voličov. Môžem povedať, že
som mal rád ľudí, rád som im
pomáhal a oni to vedeli oceniť a
vo voľbách mi dávali za to dôveru. Starosta obce však nemôže vyhovieť všetkým a preto od
neho pár ľudí postupne odbočí
a začne sa na neho hnevať, čo
prejde postupne do závisti, ba
až nenávisti jeho osoby. A sú to
práve tí jedinci, ktorým pomáhal v živote azda najviac. A tu
nastáva isté sklamanie z ich konania a je vám pre to veľmi ľúto.
Ako starosta som zažil aj veľa

stresujúcich situácií pri riešení personálnej zmeny na obecnom úrade či odvolávanie bývalej riaditeľky našej školy. Musel som riešiť to, čo som osobne
nespôsobil a za čo som nemohol. Pozorne som počúval rodičov a pracovníkov obce a chránil som ich záujmy. Boli to časy,
keď som v noci nespával a v práci som musel podať stopercentný výkon. Ale chvalabohu, všetko je za nami a môžem si povedať, že to stálo za to a moja práca nebola zbytočná.
Verím, že pre obyvateľov obce
som urobil kus poctivej a obetavej práce. Všetkým ďakujem
za spoluprácu a tým, čo neboli
s mojou prácou spokojní, sa za
to touto cestou ospravedlňujem!
Verejne ďakujem za pomoc a
spoluprácu hlavnej kontrolórke
obce, obecnému zastupiteľstvu,
členom komisií, pracovníkom
Obecných lesov a pracovníkom
obecného úradu.
Novému starostovi a celému
obecnému zastupiteľstvu prajem veľa úspechov v práci a občanom prajem dobrý a pokojný
život v našej obci.
Text: SZ

Kto kandiduje vo voľbách v Stankovanoch?
Kandidáti na starostu obce
1. Peter Lacko, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
2. Vladimír Urban, JUDr., 58 r., štátny zamestnanec, Smer sociálna
demokracia a Slovenská národná strana

Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1
1. Ján Chomist, 42 r., živnostník, Slovenská národná strana
2. Radovan Chorvát, Bc., 26 r., študent, Smer - sociálna demokracia
3. Ján Lacko, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Peter Lacko, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
5. Vladimír Lacko, 60 r., invalidný dôchodca, Smer - sociálna demokracia
6. Peter Malcho, JUDr., 30 r., právnik, Smer - sociálna demokracia

7. Miroslava Polohová Ivanová, Mgr., 25 r., etnologička, Smer - sociálna demokracia
8. Peter Tomáň, Ing., 38 r., obchodno-technický zástupca, nezávislý kandidát
9. Vladimír Urban, JUDr., 58 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 2
1. Bohuslav Belko, 50 r., živnostník, Slovenská národná strana
2. Jozef Kachút, 68 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
3. Michal Straka, 37 r., manažér, NOVA

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Komunálne voľby budú 10. novembra
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
V Stankovských zvestiach
tak ako po minulé roky, dávame
rovnaký priestor všetkým kandidátom na starostu a poslancov. Všetci mali možnosť sa voličom odprezentovať. Využili ju

obaja kandidáti na starostu, ale
iba dvaja na poslancov. Otázky
sme im kládli rovnaké.

1. Prečo si myslíte, že práve
vy ste vhodným kandidátom na
starostu obce ?
2. Čo považujete za najväčší
problém obce a ako chcete prispieť k jeho riešeniu ?

3. Čo Vás viedlo k tomu, že
budete kandidovať za poslanca
respektíve starostu
4. Prečo by mali dať občania
hlas práve vám ?

časom naša základná škola, na
ktorej v týchto dňoch prebieha
modernizácia budovy nezanikla.
Školu a materskú školu je nutné zmodernizovať a rozšíriť jej
kapacitu prístavbou novej časti,
aby sa deti nemuseli presúvať pri
vyučovaní na obecný úrad.
Je nutné dokončenie odkanalizovania zostatku obce, aby
aj ostatní obyvatelia obce mali možnosť pripojiť sa na kanalizáciu, opraviť cesty a mostíky
ponad potoky, ktoré sú v havarijnom stave. Zmodernizovať
schátralú hasičskú zbrojnicu v
Rojkove.
Rozšíriť športový areál v obci vybudovaním multifunkčného ihriska, aby mládež mala kde
tráviť svoj voľný čas. S obecným zastupiteľstvom vytvoriť
zoznam a poradie najnutnejších
a najdôležitejších potrieb občanov obce a v rámci finančných
možností ich realizovať. Úzko
spolupracovať so spoločenskými, kultúrnymi, športovými a
hospodárskymi organizáciami v

obci a zapojiť ich do budovania
modernej obce.

»4
Nesľubujem naším občanom
nesplniteľné predvolebné sľuby.
Viem len sľúbiť, že spolu s novým obecným zastupiteľstvom
v rámci finančných možností, pomoci a pochopenia občanov urobím všetko preto, aby sa
naším občanom v obci žilo ešte lepšie, bezpečnejšie a spokojnejšie. Toto je moja predstava
budúcnosti našej obce ak mi dáte vo voľbách dôveru a Váš hlas.
Za to Vám vopred ďakujem.

využitie bývalej škôlky, buď ju
opraviť, alebo ju dať do správy nájomcovi, ktorý opravu
a údržbu urobí vo vlastnej réžii.
Ďalej treba opraviť poškodené
cesty a mosty. Najmä mosty sú podmyté, spodná stavba je u všetkých v zlom stave.
Každý rok aspoň jeden. Dopravná infraštruktúra je akoby krvným obehom našej obce,
bez nej nemôže obec fungovať.
Len do opravy nehnuteľného
majetku, ktorý obec v súčasnej
dobe vlastní, bude nevyhnut-

né v najbližšej dobe investovať nemalé prostriedky, pretože
obec sa musí starať o svoj majetok, tak jej to ukladá zákon
o majetku obcí.
V záujme ďalšieho rozvoja budem vyvíjať aktivity na
získanie dotácií, za ktoré budeme môcť postaviť aj niečo
nové, napríklad multifunkčné
ihrisko, bytovku. Treba aktívne zapracovať na vysporiadaní
pozemkov, aby sa mohla začať
výstavba rodinných domov pre
mladé rodiny.

KANDIDÁTI NA STAROSTU

Mgr. Peter Lacko
»1
Moja práca, je práca s ľuďmi
rôznych pováh a spoločenských
vrstiev a riešenie problémov
týchto ľudí, je každodennou náplňou mojej služby občanom.
Úzko spolupracujem so starostami a obecnými zastupiteľstvami v obvode, kde pracujem,
pričom im pomáham riešiť rôznorodé problémy v ich obciach.
Štyri roky pôsobím ako poslanec obecného zastupiteľstva v
Stankovanoch a počas tejto doby som sa podrobne oboznámil

JUDr. Vladimír Urban
»1
Ja svojím voličom, ponúkam
veľmi bohaté odborné skúsenosti, kým ostatní kandidáti
sa budú len zaúčať, ja už môžem aktívne pracovať. Ďalej
mám určité kontakty na osoby,
ktoré majú politické a hospodárske funkcie, vďaka ktorým
môžeme pre obec získať dotácie a podobne. Aj cestu do Ľubochne sa po toľkých rokoch
podarilo po troške porozširovať a chcem v tom pokračovať.

s problematikou v našej obci.
Tiež vykonávam funkciu predsedu Poľovníckeho združenia
Stankovany a snažím sa pomáhať aj iným organizáciám v obci pri organizovaní rôznych akcií a podujatí.
Funkciu starostu v našej obci zastával štyri volebné obdobia aj môj otec a tak som mal
možnosť sledovať jeho dlhoročnú prácu, problémy v obci ktoré riešil a veľa sa od neho naučiť.
»2
Asi najväčším problémom
v našej obci je úbytok mladých
ľudí z obce a to hlavne z dôvodu, že v obci prakticky nie je kde
stavať rodinné domy.
Riešenie vidím v ukončení
prác na projekte prevodu a odkúpenia pozemkov pri vstupe
do obce oproti píle, odpredajom
pozemkov občanom a začatím
výstavby rodinných domov, či
nájomných bytov, aby mladé rodiny neodchádzali a zostávali vo
svojej rodnej obci. Pomohlo by
to vyriešiť aj školstvo v obci, aby

Cez tieto kontakty sa črtá ako
veľmi reálna možnosť pretlaku
miestnej kanalizácie popod železničnú trať, aby sa postupne
mohla odkanalizovať aj druhá
časť obce.
»2
Za najväčší problém obce považujem zanedbaný nehnuteľný majetok obce. Bude treba
začať s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice v Rojkove a získať na to finančné prostriedky. Treba hľadať zmysluplné

»3
Mám rád našu dedinku, v ktorej
som sa narodil a žijem tu prakticky celý svoj život a tiež ľudí,
ktorí tu žijú. Vždy som sa zapájal do budovania a skrášľovania
našej obce a pracoval v prospech
obce a nikdy mi osud našej obce
nebol ľahostajný a preto som sa
rozhodol kandidovať na funkciu
starostu.
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Budem podporovať aktivity spoločenských organizácií,
ktoré organizujú zaujímavé podujatia, to je futbalistov, matičiarov, seniorov, turistov, hasičov a ďalších.
»3
Na túto otázku som z veľkej
časti odpovedal pri otázke čís-

lo jedna. Sú to bohaté životné skúsenosti, bohaté odborné vedomosti, potrebné kontakty využiteľné pri získavaní
dotácií a finančných prostriedkov, komunikatívnosť a podobne. Napokon môžem ešte zdôrazniť, že som už 12 rokov zástupcom starostu obce

a poslancom obecného zastupiteľstva, to znamená, že som
oboznámený s tým, čo sa v obci deje.
»4
Môj obľúbený antický filozof
Seneca je autorom tohto výroku: „Naša múdrosť pochád-

za z našich skúseností a naše
skúsenosti z našich hlúpostí.“
Keďže mám dostatok životných skúseností a tiež aj odborných skúseností a vedomostí je predpoklad, že budem robiť minimum hlúpostí.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
z viacerých dôvodov prečo si
myslím, že som vhodným kandidátom na poslanca obecného zastupiteľstva. Som hrdý
na to, že pochádzam z obce
Stankovany, rodina Malchovcov tu ma hlboké korene, preto ako poslanec obecného zastupiteľstva sa budem usilovať
o pozdvihnutie kultúrno-spoločenského života a životnej
úrovne v našej obci.
JUDr. Peter Malcho
»1
V našej obci pôsobím ako
predseda DHZ Stankovany,
som členom futbalového klubu
FK SOKOL Stankovany a tajomníkom Miestneho spolku
Matice slovenskej, som aktívnym činným človekom v obci. Pracujem ako právnik, orientácia v právnych predpisoch,
aktívna komunikácia s ľuďmi,
organizovanie kultúrnospoločenských podujatí a ochota
vypočuť si problémy ľudí mi
nerobí problém. To je niekoľko

»2
Z pohľadu mladých ľudí, ktorí by sa chceli osamostatniť a založiť vlastnú rodinu, považujem za veľký problém množstvo nevysporiadaných pozemkov v zastavanom území obce a tiež na verejných priestranstvách, ktoré
by v budúcnosti mohli slúžiť
na výstavbu rodinných domov.
Aj keď pár pozemkov obec vysporiadala pri píle, oproti okolitým obciam máme minimum vysporiadaných stavebných pozemkov. Na vyriešenie
tohto problému by mala obec
zamestnať osobu, ktorá by po-

Mgr. Miroslava Polohová Ivanová

V tohtoročných voľbách orgánov do samosprávy obcí mi bolo pridelené číslo sedem. Verím, že povestná šťastná sedmička prinesie šťastie aj mne, nakoľko som sa po
dlhom zvážení rozhodla kandidovať za poslankyňu obecného zastupiteľstva v Stankovanoch.

máhala miestnym občanom
pri vysporiadaní pozemkov
a tiež postupne by vysporiadavala obecné pozemky. Taktiež
problém vidím v neudržiavaní
verejných priestranstiev a zastávam názor, že do zveľaďovania obecného majetku a verejných priestranstiev, by sa
mali zapojiť občianske združenia pôsobiace na území obce pod záštitou vedenia obce
bez nároku na odmenu.
»3

Rozhodol som sa uchádzať o mandát poslanca obecného zastupiteľstva, pretože
mi nie je ľahostajné kde žijem
a akým smerom sa naša obec
uberá. Predpokladom efektívneho fungovania územnej samosprávy, je ukázať ľuďom,
že obec netvoria len zamestnanci obecného úradu, starosta a obecné zastupiteľstvo, ale
obec tvorí každý jeden z nás,
v záujme každého jedného
z nás by malo byť aktívne prispievať k zveľaďovaniu obce.
Veľa ľudí hovorí o problémoch
Našu obec mám rada, narodila som sa tu, prežila detstvo
a dospievanie a momentálne
sa tu aj usadila. Práve preto mi
nie sú ľahostajné veci, ktoré sa
u nás dejú.
Profesijný aj voľný čas venujem najmä kultúre, pracujem ako metodička pre folklór a záujmovú umeleckú činnosť v Oravskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne.

v našej obci, ja chcem byť poslancom, ktorí nebude len hovoriť, ale bude predovšetkým
konať, tak aby za mňa nehovorili slová ale činy a skutky, ktoré vykonám v prospech obce.
»4
Som mladým, zásadovým
človekom, byť poslancom
obecného zastupiteľstva bude pre mňa veľká výzva a nesmierna pocta. Naša obec potrebuje v radoch poslancov a na
čele obce človeka progresívneho, s veľkým elánom, s chuťou
tvoriť nové veci, zveľaďovať
obec, verejného činiteľa, ktorý bude riešiť problémy a zodpovedne pristupovať k požiadavkám občanov, človeka ktorý si ochotne vypočuje názory
každého jedného z Vás, práve
takýmto by som chcel byť poslancom. Verím, že sa rozhodnete správne, a uvedomíte si že
práve aj Váš hlas zmení fungovanie našej obce a posunie ju
smerom dopredu. Či zveríte
hlas práve mne, a či ja som ten
správny kandidát je na Vás...

Vedomosti a schopnosti, ktoré som doteraz získala chcem
ďalej posúvať a aplikovať do
praxe.
Verím, že Stankovany budú
ešte lepším miestom pre život
a verím, že aj ja budem môcť
prispieť tzv. svojou troškou do
mlyna.
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Rodáci harmonikári sa stretli druhý rok
Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval po
druhýkrát Stretnutie harmonikárov rodákov zo Stankovian, ale aj hostí.
Pozvanie na stretnutie harmonikárov prijali rodáci: Marta Lacková rod. Dubovcová,
Zdeno Buliak, Vendelín Čieško, Kamil Chorvát, Jakubko
Mydliar, ktorého mamina je
rodáčka zo Stankovian.

Ako hostia vystúpili Ľubor Špirko na heligónke, spolu
s FS Kraľovančan z Kraľovian, Jozef Chorvát zo Zabiedova, Pán Milan so svojou vnučkou Sofiou zo Žaškova a Ján
Toman z Oravy. Naša spevácka skupina zaspievala so svojim harmonikárom Zdenom
Buliakom sériu ľudových aj
hymnických piesní, všetci harmonikári rozospievali celú sálu
nášho Kultúrneho domu.

Deň kroja

Všetci prítomní rodáci, ale
aj hostia sa dobre zabavili a tešia sa na ďalší ročník Stretnutia rodákov harmonikárov.
Touto cestou sa chcem poďakovať sponzorom: Obec Stankovany, Marián Gašper, Vodárenská spoločnosť Ružomberok a MO Matice slovenskej
Stankovany.
Text: Ľudmila Malchová

Sobotňajšie popoludnie 8.septembra v Banskej Bystrici prilákalo nadšencov a milovníkov ľudových tradícií, hlavne slovenských krojov. Úlohou každého
účastníka v kroji bolo zaregistrovať sa a do knihy rekordov sa zapísalo číslo 2679. K rekordu prispeli aj naše ženy z MO Matice slovenskej Stankovany. Svojou účasťou si chceli uctiť svojich predkov, tradície a hlavne
prezentovať typické stankovské
kroje.
ĽM

Rozvíjame umelecký talent stankovianskych detí
V malebnej obci Stankovany sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej
umeleckej školy Ružomberského katolíckeho kruhu,
kde už niekoľko rokov vedie
mladých klaviristov triedna
učiteľka Eva Semanová.
Je výhodou, že sa môžu žiaci bezplatne vzdelávať vo svojej rodnej obci, získané vedomosti a zručnosti prezentovať
na triednych aj verejných vystúpeniach. Od prvého stretnutia s hudbou žiaci rozvíjajú
svoje manuálne zručnosti, hudobnú predstavivosť a objavujú stále niečo nové.
Samotné štúdium na umeleckej škole vyžaduje trpez-

livú, systematickú domácu prípravu a je ukončené absolventskou skúškou. V školskom roku 2018/19 má pobočka desať
žiakov v rôznych ročníkoch, ale
aj prvých štyroch absolventov.
Sú to: Ema Kachútová, Klaudia Kytasová, Ján Buliak, Matúš Buliak.
Gitaristi Patrik Fúra a Timotej Božek už niekoľko rokov neúnavne prichádzajú do
našej školy v Ružomberku, kde
rozvíjajú svoje technické a výrazové schopnosti v hre na nástroji.
Okrem hry na klavíri a gitare vyučuje sa v našej škole
hra na zobcovú a priečnu flautu, trúbku, husliach, keyboarde,
akordeóne, bicích nástrojoch.

» P. učiteľka Semanová a jej žiačka

Literárno-dramatický odbor rozvíja pohybové, rečové,
prednesové schopnosti žiakov
a mladí výtvarníci sa pripravujú
na štúdium na stredné a vysoké
školy umeleckého zamerania.
Poslaním umeleckých škôl je
pestovať v žiakoch kultivovaný

prejav, vnútornú disciplínu, vychovávať milovníkov umenia
a prispieť k všestrannému rozvoju ich osobností.
Text: Mária Zbaviteľová
riaditeľka SZUŠ RKK
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Ket sa šeci zišli...
Nie, nie je to preklep. Nie,
nepomýlili sme sa. Takto
sme nazvali náš nový program folklórnej skupiny
Podšíp zo Stankovian.
Ten sme odohrali dvakrát. Po
prvýkrát v Stankovanoch 7.
januára 2018 o 16.00 v kultúrnom dome v Stankovanoch a druhýkrát o týždeň neskôr v sobotu 13. januára 2018
o 16.00 v kultúrnom dome vo
Švošove.
Inšpiráciu pre vznik programu Ket sa šeci zišli... sa stala skutočnosť, že obyvatelia obcí dolného Liptova, Stankovany, Hubová, Švošov a Komjatná mali spoločnú farnosť, ktorá sa nachádzala v Komjatnej.
V rámci toho sa udržiavali čulé styky medzi ľuďmi z jednotlivých obcí, či to už bolo na poli rodiny, priateľstva či začínajúcej lásky. A práve téma lásky a priateľstva rezonovala aj
v tomto programe. Láska medzi mladými ľuďmi, ktorá si nevyberá hranice chotára dediny. Druhou témou bola láska,
ktorá je tá jednoduchá, ukážko-

vá. Dvaja mladí ľudia, z tej istej obce, z tej istej sociálnej vrstvy a opätovaná z obidvoch strán.
Ten posledný prípad ukázal to,
ako v minulosti mnoho vzťahov
skončilo. Pre pýchu, pre rozdiely či pre majetky. Nezabudli
sme ani na tú ďalšiu, na lásku
priateľskú. Do tanca aj do spevu sprevádzala členov Podšípu
ľudová hudba Borka z Martina s primášom Dávidom Mužilom, ktorí rozveselili obecenstvo
v Stankovanoch aj vo Švošove, nielen počas vystúpenia, ale
aj po ňom. Tí, ktorí mali chuť
zostali a spoločne si zaspievali
rezké známe, i menej známe ľudové piesne. Ďakujeme všetkým
divákom za účasť a milé slová,
ktoré nás naštartovali do ďalšej
sezóny 2018, ktorá bude opäť
bohatá na nové a zaujímavé
možnosti prezentácie našej práce. Ďakujeme obecnému úradu
a jeho pracovníkom v Stankovanoch aj vo Švošove za ústretovosť a pomocnú ruku pri propagácii i organizačnom zabezpečení nášho podujatia.
text: Miroslava Ivanová
Polohová

Na súťaži Nositelia tradícií
Folklórna skupina Podšíp sa
po prvýkrát zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky
folklórnych skupín Nositelia
tradícií. Tá sa konala v nedeľu
18. marca 2018 v Liptovských
Sliačoch.
Ide o súťaž pre folklórne skupiny z celého Slovenska, ktoré majú vyhľadávať, šíriť a scénicky podať autentické javy tradičnej kultúry svojej obce či regiónu. Kultúrny dom v Sliačoch
sa tak stal miestom, kde sa zišli členovia folklórnych skupín
z celého Liptova, aby prezentovali krásu svojich obyčají, piesní a tancov. Súťažilo šesť kolektívov, FSk Smrečny, FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov,
FSk Kriváň z Východnej, FSk
Poludnica zo Závažnej Poruby, FSk Likava z Likavky a FSk
Podšíp zo Stankovian.

Naša folklórna skupina sa
predstavila so súťažným blokom Fašiangy, fašiangy, samopašné sviatky. Divákom priblížili atmosféru nielen stankovskej
bursy, ale najmä tanečnej zábavy s maskami, jedlom i hudbou, ktorá bola neoddeliteľnou
súčasťou fašiangov, na ktorej sa
zabávali mladí, starí, ženy, muži,
masky i celé spoločenstvo obce.
Znázornenie tanečnej zábavy
rozveselil nielen domáci harmonikár Jozef Pečko, ale aj ľudová
hudba Borka z Martina, ktorí sa
postarali o hudobný doprovod.
Zo súťaže sme si odniesli nielen krásne strieborné pásmo, ale
aj mnoho novej sily a chuti do
ďalšej práce. Súťaž organizovalo Liptovské kultúrne stredisko
v spolupráci s obcou Liptovské
Sliače.
text: Miroslava Ivanová
Polohová

Máme nové logo
FSk Podšíp začínal
nový rok 2018 aj s novým logom. Návrh vychádza z tradičného ľudového odevu zo Stankovian, najmä zo špecifického ženského čepca a mužského klobúka. Za jeho realizáciu
ďakujeme šikovnej grafičke Anke Mihálikovej z Nolčova, ktorá sa
venuje okrem iného aj
takýmto šikovným ve
ciam vo svojej agentúre
A.M. ZojaART.

