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V Stankovanoch sa natáča celovečerný film
Terezy Nvotovej
Naša obec sa stala dejiskom
natáčania celovečerného filmu
Svetlonoc od režisérky Terezy
Nvotovej. Prvé klapka padla 4.
augusta v Stankovanoch.
Dej filmu sa točí okolo tridsiatničky Šarloty, ktorá sa vracia do rodnej dediny hlboko
v slovenských horách. Pred
mnohými rokmi odtiaľto za
nejasných okolností utiekla. Jej
návrat v miestnych vzbudzuje
podozrenie, po celý čas ju považovali za mŕtvu. Boja sa, že
svojím príchodom prebudí bosorku, ktorá podľa legiend straší v okolitých lesoch. So Šarlotou sa zblíži iba Mira, mladá
excentrická bylinkárka, ktorá sa

do dediny nedávno prisťahovala. V miestnych maštaliach za
nejasných okolností hynú zvieratá a dedinou sa začínajú šíriť
zvesti o holohlavom netvorovi v lesoch. Dedinčania Miru
a Šarlotu obvinia z bosoráctva.
V hlavných úlohách Šarloty a Miry sa predstavia mladé
talentované herečky Natália
Germáni a Eva Mores. Vo
vedľajších úlohách diváci uvidia Mareka Geišberga, Janu
Oľhovú aj jej dcéru Juliánu
Oľhovú.
V úlohe komparzistov a v
niektorých menších úlohách
sa predstavia aj obyvatelia našej
obce. Počas júna komparzová

Foto: FB / Svetlonoc

agentúra, ktorá sa podieľa na
výrobe filmu, pripravila v našom Kultúrnom dome casting,
kde sa záujemcovia mohli zaregistrovať. Zo Stankovian a zo
susedných obcí prišlo viac ako

200 ľudí.
Film sa bude nakrúcať do polovice októbra a premiéra je
naplánová na jar 2021.
text: SZ
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Oznamy
Upozorňujeme občanov, predovšetkým rodičov detí hrajúcich sa v parku a na ihrisku,
aby viedli a usmernili svoje deti
kam patria odpadky zo sladkostí, džúsov a nezjedených
desiat. Keď pôjdete okolo pozrite sa čo tam naše deti cez
leto stihli ponechávať. Môžeme sa všetci hanbiť za takúto
výchovu!
Stredoslovenská distribučná,
a.s. Žilina upozorňuje občanov, že v piatok 16.10.2020 v
čase od 08:30 hod. do 14:30
hod. budú z dôvodu vykonania
plánovanej opravy el. zariade-

nia bez elektrickej energie tieto odberné miesta: 468, 1713,
457, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 469, 500. Žiadame
občanov, aby oznam zobrali na
vedomie a podľa neho sa zariadili!
Inzerát
Obecný úrad hľadá vhodného
uchádzača na pracovné miesto
zamestnanca OcÚ a koordinátora, vzdelanie s maturitou
v odbore automechanik, alebo
elektrotechnik, a vodičský preukaz B+T. Prihlášky adresujte
na Obecný úrad Stankovany.
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Aký je rozdiel medzi pripínačkou a koňom?
Na koňa vyskočíš a sadneš si.
Na pripínačku sadneš a vyskočíš.
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Manželka futbalistu mu vyčíta:
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z tretieho zasadnutia Obecního zastupiteľstva obce Stankovany
konaného dňa 13.08. 2020
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban. Obecné
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5
poslancov z celkového počtu
9 poslancov. Ospravedlnil poslancov Jána Lacka, Ing. Petra
Tomáňa a hlavnú kontrolórku
obce Michaelu Kapustovú,
ktorí sú na dovolenke. Poslanec
Ján Chomist sa ospravedlnil zo
zdravotných dôvodov.
Katarína Králiková účtovníčka obce predniesla návrh Dodatku o určení výšky
príspevku na činnosť školy
a šk. zariadenia. Návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce a k jeho zneniu neboli
vznesené od občanov žiadne
pripomienky. JUDr. Peter Malcho sa informoval na výšku poplatku v zmysle zákona. Mgr.
Miroslava Polohová Ivanová
informovala poslancov o prerokovaní tejto problematiky
v rámci Rady školy. Mgr. Michaela Lacková, členka Rady
školy, upozornila, že pri platbe
za školné nie je odovzdávaný žiadny doklad o zaplatení.
Poslanci navrhli zvolať k téme
ZŠ s MŠ samostatné rokovanie
OZ v čo najkratšom termíne.
Starosta obce informoval
o žiadosti na odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č.
C-KN 379 pre Mgr. Miroslava
Turčinu. Ako dôvod predaja sa
uvádza, že novovytvorený pozemok KNC 379 bezprostredne susedí s pozemkom KN-C
380, KN-C 381 a KN-C378
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúceho a novovytvorený pozemok bude slúžiť na rozšírenie pozemku kupujúceho,
bude sa oň starať a bude tento
pravidelne kosiť. V súčasnosti

po pozemku KN-C 379 obyvatelia vyvážajú do Váhu biologický a stavebný odpad a na
brehu rieky vytvárajú nelegálne
skládky. Oplotením tejto uličky
sa zabráni prístupu k rieke Váh
a zabráni sa vytváraniu nelegálnych skládok. Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch predaj
schválilo.
Starosta obce informoval
o žiadosti Romany Krúpovej
o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Stankovany,
obec Stankovany. Obec Stankovany predávané pozemky nevyhnutne nepotrebuje
a vzhľadom na ich situovanie
nebude ani v budúcnosti nevyhnutne potrebovať pre plnenie
svojich úloh. Obecné zastupiteľstvo predaj schválilo. Kúpna
cena pozemkov bude pestavovať 1550,- eur. Obec ako dôvod
predaja uvádza, že novovytvorený pozemok C-KN 1494/1
a C-KN 1496/1 bezprostredne susedia s pozemkom C-KN
1496/2 a 1494/2, na ktorých je
postavený rodinný dom parcelné číslo 1495 vo vlastníctve
kupujúcej.
Starosta obce informoval
o záujme prenájmu pozemku
parc. č. C-KN 1924 vo vlastníctve obce pre ZEBRA Studio, s.r.o. Turčianske Teplice.
K téme sa vyjadrili Michal
Straka a Bohuslav Belko, ktorí
poukázali na zlé rozhľadové
pomery v úseku, kde by mal
byť umiestnený reklamný billboard.
OZ obce Stankovany neschválilo prenájom časti pozemku ZEBRA Studio a odporučilo nájsť pre umiestnenie
iný pozemok.
Starosta obce informoval
o funkcii požiarneho technika obce. Požiadal poslancov
Michala Straku a JUDr. Petra
Malcha, ktorí sa venujú problematike DHZ, aby zvážili a navrhli ako personálne zabezpečiť
túto funkciu.

Starosta obce informoval poslancov o záujme spoločnosti
TSS GRADE, a.s. Bratislava
o nájom priestorov v KACR
Stankovany počas trvania rekonštrukčných prác na železničnej trati v katastri obce
Stankovany. Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch schválilo prenájom nehnuteľností vo
vlastníctve obce Stankovany,
za nájomné 220,- eur za kalendárny mesiac za dodržania
podmienok stanovených zmluvou.
Diskusia
JUDr. Peter Malcho sa informoval ohľadom predajne Dubáčik v miestnej časti Rojkov.
Vladimír Lacko vyzval starostu
na riešenie situácie poškodeného zábradlia popri obecnej
ceste od časti Polônka po žel.
stanicu, starosta odpovedal,
že sa pokúsi vyvolať jednanie
v tejto veci so ŽSR. Mgr. Peter Lacko sa vyjadril ku kvalite svietivosti nových svietidiel,
navrhol pridať svetlo v úseku
medzi školou a žel. stanicou.
Michal Straka informoval poslancov o situácii s parkovaním
pri termálnom prameni „Zlá
voda“ v miestnej časti Rojkov.
Obecné zastupiteľstvo obsah
diskusie zobralo na vedomie.

Vyberáme zo štvrtého zasadnutia Obecního zastupiteľstva obce Stankovany,
konaného dňa 20.8. 2020
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 poslanca Ing. Petra Tomáňa
z dôvodu pracovných povinností. Poslanci Michal Straka a Ján Chomist sa dostavili
v priebehu rokovania.
Starosta obce privítal učiteľ-

ku Bc. Katarínu Veselú a Mgr.
Danielu Jarošovú, riaditeľku
ZŠ s MŠ Stankovany, ktorá
poslancom objasnila situáciu
ohľadom prijímania detí do
MŠ. Vysvetlila dôvody prijatia
resp. neprijatia detí do škôlky.
Upresnila náklady na prípadnú
ďalšiu
pedagogickú
silu.
Následne sa k situácii vyjadrila
Bc. Katarína Veselá, poverená
zástupkyňa pre MŠ, vysvetlila
kritériá prijímania detí do
materskej školy.
Poslanec JUDr. Peter Malcho sa informoval ohľadom
počtu detí v predchádzajúcom
šk. roku.Mgr. Jarošová upresnila počty detí a kritériá, ktoré sú
definované v zákone.
Poslankyňa Mgr. Miroslava
Ivanová Polohová informovala poslancov o žiadosti rodičov neumiestňovať výučbu do
priestorov obecného úradu.
Mgr. Michaela Lacková sa
informovala ohľadom počtu
detí a pomerov v zmysle zákona, navrhla možnosti, ako zvýšiť počet detí v jednej triede.
Mgr. Jarošová vysvetlila situáciu ohľadom priestorov školy,
vybavenia jednotlivých učební.
Pripomenula, že rešpektuje
podmienky
definované
kontrolnými orgánmi hygieny
a inšpekcie. V prípade
rozšírenia priestorov nevidí
prekážku v prijatí ďalších detí
do materskej školy.
Obecné zastupiteľstvo obce
Stankovany zobralo na vedomie informáciu starostu obce
a Mgr. Daniely Jarošovej ohľadom prijímania detí mladších
ako 3 roky do MŠ.
Starosta obce informoval
o situácii v škole, riaditeľka
školy Mgr. Daniela Jarošová
informovala poslancov o potrebe finančných prostriedkov
na zabezpečenie ďalšieho pedagogického personálu, ktoré
by boli vo výške cca 15.000,EUR.
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Diskusia
Poslanec JUDr. Peter Malcho
sa informoval o potrebe prijatia ďalšej pedagogickej sily do
materskej škôlky, informoval
sa na výšku nástupného platu
učiteľky a na možnosť prijatia
niekoho na absolventskú prax.
Poslanci
Bohuslav
Belko

a Michal Straka diskutovali
o presune návrhu na nasledujúce obdobie, v prípade lepšej
finančnej situácie obce by sa
mohlo pristúpiť k prijatiu ďalšej učiteľky.
Poslanec Vladimír Lacko
navrhol využiť nadčasové možnosti stávajúcich učiteliek.

Mgr. Michaela Lacková upozornila, že má vedomosť o tom,
že za platbu školného nedostala
príjmový doklad. Hlavná kontrolórka vykoná v tejto veci kontrolu v ZŠ s MŠ.
Starosta obce informoval
o finančnej situácii obce, navrhol návrh prijatia ďalšieho za-

mestnanca presunúť na nasledujúci rok.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stráne obce alebo
priamo na obecnom úrade
v Stankovanoch.
text: redakcia
spracovala:
SL

Mesiac úcty k starším

Vážení naši seniori, pripadla
mi milá úloha pozdraviť vás
pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. V Stankovanoch si
pravidelne každý rok pripomíname tento sviatok od r. 1996.
V tomto roku však z dôvodu
neustále sa zostrujúcich karanténnych opatrení, sa Vám musím prihovoriť len cez stránky
našich Stankovských zvestí.
Veľmi rád by som sa s Vami
stretol v kultúrnom dome a pookrial pri milom kultúrnom
programe, ktorý nám pripravili naši najmenší. No z dôvodu
každodenne stúpajúceho počtu
nakazených vírusom Covid 19,
sme sa rozhodli, že tento rok
sa Vám milí moji prihovorím
len takto v novinkách. Seniori
sú najzraniteľnejšou skupinou,
skupinou, ktorá nákaze najviac podlieha! Preto mne, ani
zamestnancom obce nemajte
prosím za zlé, že sa tohto roku
nestretneme s Vami osobne.
Verím, že v nasledujúcom roku
to už bude možné, a potom
vám všetko vynahradíme.
Skláňame sa v úcte pred
rokmi, ktoré ste naplnili činmi
aj pre rozvoj našej obce, ktorú
rozvíjame ďalej na základoch,

ktoré ste jej dali vy aj vašou
nezištnou dobrovoľníckou prácou. Ste nám veľkým vzorom
a máme sa od vás čo učiť a za
to veľká vďaka. Ste krásni aj
vďaka svojej životnej múdrosti.
Dovoľte, aby som vám v
mene našej obce, ale aj v mene
mojom z úprimného srdca zaželal božie požehnanie, pevné
zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a
len tie najlepšie medziľudské
vzťahy, dlhý život, vďačnosť a
pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná
lásky a pochopenia zo strany
vašich najbližších. Nech Boh
požehná roky, ktoré máte pred
sebou, prežite ich obklopení
láskou, úctou a pozornosťou
svojich najbližších. Buďte ešte
dlhé roky medzi nami šťastní. V
pokoji si užívajte život. Nech sú
dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých.
Nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná. Aj
my chceme spomínať spolu s
vami. Nech sa pred vami ako
na filmovom plátne premietajú
jednotlivé obdobia nášho ľudského života. Detstvo –mladosť
–staroba, to sú míľniky života,
ktoré žije každý z nás.
Október je mesiac, kedy si
vás s úctou a láskou pripomíname. Všetkým vám prajem,
aby vaši blízki mali nielen v
tomto mesiaci, ale aj po celý
rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš
zhoršujúci sa zdravotný stav,
aby vždy stáli pri vás tak, ako
ste vy stáli pri svojich deťoch,

v dobrom aj v zlom. Dovoľte
mi, aby som v mene Vašom aj
mojom vyslovil za nás seniorov nasledujúcu modlitbu:
Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať
a keď, tak len tak na pol ucha.
Že ubúda mi už síl. Nevládzem.
Už dobre nevidím. Sluch tiež
ide kdesi do ticha. Na listoch
života píše sa nová rubrika – jeseň života. V úzkosti, v clivote,
niekedy pridlho čakám na dobré slovo. Všetko je inak. Nič už
nie je tak, ako bolo. Na dvere
klope mi staroba. Pst! To je ona.
Neotvorím! Pre nikoho nie
som doma. Tak ako po búrke

steblo trávy, či poľný kvet zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. Veď život
krásny je pre každý vek. Ďakujem za každý nový deň a vodu,
za vzduch, za zeleň, za každý
kúsok chleba, čo ako manna mi
padá z neba. Ďakujem.
Ďakujem za každý deň, ktorý príde, aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, bohu,
ľuďom naokolo. Moji drahí
seniori, želám vám, aby všetky
dni vášho života boli naplnené
zdravím, šťastím, spokojnosťou. Nech vaša životná múdrosť, vás citlivo vedie každým
dňom vášho života.

Katarína Hudecová: Zrelý vek
Všetko, čo je, podlieha času,
tak bolo a vždy bude tak.
Fašiangy pochovajú basu
a v pôste nezavrzúka slák.
Aj bez toho sa vesmír krúti,
tak či tak krútime sa s ním.
Kto za úletom leta smúti,
rúha sa bielej kráse zím.
Čas preplával aj našu rieku,
do ktorej dvakrát nevstúpiš.
Ak sme sa našli v zrelom veku,
z búrlivých výšin v nemú tíš
uzavrieť sa nám neprichodí –
nezhasla ešte túžba v nás
vidieť, jak deň sa za dňom rodí,
velebiť jeho večný jas,
ako sa na slnečnej točni
prebúdza na jar naša zem.
Byť na nej ešte užitoční –
vnúčatám – vďačnej téme tém –
s rozprávkou aby zistili sme,
ako sa ešte vieme smiať!

Neberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.
Niekde sa nájde háčik, dlátko,
čo vedia krásu vyčariť,
s priateľmi posedieť si krátko,
v záhradke medzi kvetmi sniť.
Tu bylinkou nás lúka láka
na chutný medovkový čaj,
k prechádzke cesta krivolaká
aj užitočná obyčaj.
Kiež sa nám kdesi v diaľnej diali
svetielko vďaky mihotá
za to, že zo seba sme dali
ďalším štafetu života.
Neberme zrelý vek tak vážne
šach ešte neznamená mat.Nech
ešte veľa dní sa zažnekaždému,
kto má život rád.
text: Vladimár Urban
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Naučme sa aj na cintorínoch správať ekologicky

A

j keď sme momentálne
v zajatí koronavírusu,
nemali by sme zabúdať na
„dôležité ľudské činnosti“,
ktoré tu boli a budú aj po
skončení tejto pandémie.
Jednou z takýchto oblastí
je
určite
problematika
znečisťovania
životného
prostredia
všeobecne.
Je to téma, s ktorou sme
konfrontovaní denne a iné to
nebude ani potom.
Na tomto mieste by som sa
chcel dotknúť jednej špecifickej
oblasti, ktorá s týmto úzko
súvisí, a tým je používanie
umelých kvetov či vencov, ako aj
ďalších hrobových predmetov
na slovenských cintorínoch, náš
nevynímajúc. Skutočnosť, že sa
tento „rôznorodý materiál“ po
krátkej dobe životnosti nedá
vyseparovať a končí v jednom
kontajneri, nás núti sa nad tým
minimálne zamyslieť.
Viem, je to spoločensky
citlivá téma, ale treba sa týmto
zaoberať. Lebo, ak by to malo
takto pokračovať, tak sa odpad
z našich cintorínov stane za
pár rokov škaredým zrkadlom
nášho svedomia vo vzťahu
k prírode a našim potomkom.
Je to tým viac alarmujúce, že
takáto prax nie je vôbec bežná
v iných krajinách. Aspoň nie
v takom rozsahu ako u nás.
U nás sa to však stalo už
tradíciou a mnohí to berú ako
samozrejmosť. Slovensko je
v tomto asi „majstrom sveta“,
s čím sa však vôbec nemôžeme
chváliť. Je len pozitívne, že sa
s touto problematikou konečne
začali hlbšie zaoberať aj naše
média, ktoré začali poukazovať
na negatívne dôsledky tejto
masovej činnosti. Poďme však
pekne od začiatku, aby sme
bližšie pochopili podstatu hore
uvedeného.
Pamiatka zosnulých, resp.
“Dušičky“ sú tým impulzom
a hnacím motorom zároveň,

keď začíname rozmýšľať čo
s hrobmi našich zosnulých.
Riešenie je jednoduché, rýchle
a hlavne bezprácne. Umelé
kvety, kahance, atď.... Veď to
kupujú skoro všetci.
Ono sa to vyrobí možno
v Číne, v Poľsku sa to možno
poskladá a tu si to Slováci
chodia vo veľkom množstve
kupovať, lebo to vyjde lacnejšie
ako u nás. A treba kúpiť toho
čo najviac, aby sa nám cesta za
hranice „rentovala“. Teraz je
nepodstatné, kde sa to vyrába,
či poskladá, ale podstatné je
to, že to síce na pár dní skrášli
naše cintoríny, ale následne to
v obrovskom množstve končí
na slovenských smetiskách.
A to nás musí aspoň trochu
zaujímať a iritovať!
Čaro
vyzdobeného
a osvetleného cintorína trvá
2-3 dni, potom nastupuje
neúprosná realita. Stačí silnejší
vietor a dážď, čo je v novembri
normálne, a z cintorína sa
stáva smetisko. Mnoho kytíc
v celofáne je mimo hrobov,
množstvo sviečok a kahancov
akoby tancovali na hroboch...
Tu sa naozaj, a s tým budú
súhlasiť viacerí, objektívne
stráca
duchovný
rozmer
tohto sviatku. Ešte šťastie,
že to neskoršie zakryje sneh
a cintorín opäť nadobudne
aspoň na pár týždňov obraz
pokoja a nostalgie. Keď
ale sneh zmizne, obnaží sa
realita a začíname upratovať.
A následne kvantá umelých
kvetov, rozbité kahance, sviečky
dohorené či nedohorené, ich
plastové či sklenené obaly
končia v jednom kontajneri
a tento cyklus môže začať
odznova. Ďalej nás už
tento problém neťaží. A že
si s týmto mixom odpadu
príroda neporadí ani za 100
rokov, to už trápi málokoho.
Len aby bol k dispozícii
ďalší prázdny kontajner...

Ale za vývoz každého musí
obec platiť nemalé peniaze.
Peniaze, na ktoré sme veľmi
citliví, keď sa zvyšujú poplatky
za smeti, za hrobové miesto
a pod. Veď koľko je medzi
nami neplatičov...! Keď však
kupujeme haldy umelých
kvetov, vtedy na peniaze
nepozeráme!
Isteže, používanie umelých
kvetov či vencov objektívne
nemožno celkom vylúčiť. Veď
je z toho samostatné výrobné
odvetvie. Hlavne pohreby sa
už bez toho nezaobídu. Ani
to, keď prídu na hroby svojich
najbližších ich príbuzní zďaleka.
Tu to možno akceptovať. Ale
jedno platí pre všetkých určite,
menej je viac a v tomto prípade
to platí dvojnásobne!
Svojim záujmom o kúpu
vytvárame prirodzený tlak na
výrobcov. V prípade kvetov či
venčekov alternatíva existuje.
Živé kvety, chryzantémy alebo
vres v črepníkoch. Tieto sa
následne dajú aj presadiť. Či
už priamo na hrob, alebo doma
v záhrade.
Niektorí to už aj praktizujú.
Je možné aj doma vyhotoviť
živú kyticu z čečiny a hlavne
zadarmo. Až na malé výnimky
sme na toto úplne zabudli.
Akoby sme súťažili, kto
prinesie väčšie a drahšie.
Aj venčeky sa dajú doma
zhotoviť. Napríklad zo šišiek
ihličnatých stromov, ktoré
ozdobíme napr. vetvičkami
šípok či jarabiny. Také, aké
dostať aj kúpiť.Ale vlastnoručne

vyrobené majú určite väčšiu
darovaciu hodnotu. A keď
splnia svoje poslanie, môžeme
ich spáliť. Nemusia skončiť
v kontajneri. A keď aj skončia,
je to bioodpad, s ktorým si
príroda ľahko poradí.
Aj v priebehu roka môžeme
priniesť na hrob radšej kytičku
poľných kvietkov, či už z
našich lúk, alebo zo záhrady,
ktoré dáme do vázy s vodou. A
keď kvietky zvädnú prinesieme
čerstvé a aspoň nás to prinúti
prísť na hrob častejšie. Je to zo
srdca a je to oveľa úprimnejšie,
ako prísť na hrob 1-2 krát do
roka a zasypať ho „umelinou“.
Aj pri kupovaní kahancov
používajme zdravý rozum.
Dva-tri
pekne
kahance
dotvárajú intimitu hrobového
miesta, pri väčšom množstve sa
táto stráca. Hlavne vtedy, keď je
každý iný a sú „roztancované“
po celom hrobe. A smutne
čakajú, kto v nich zapáli aspoň
jednu sviečku... Tu je potrebná
aj dohoda najbližšej rodiny, kto
čo prinesie.
Nemerajme hĺbku našich
citov k zomrelým množstvom
umelých kvetov, či veľkosťou
sviečok a kahancov. Meradlom
by malo byť niečo iné. A toto
v spojení so zdravým rozumom
by malo byť prospešné
pre všetky strany. Nech sú
už
najbližšie
„Dušičky“
príležitosťou, aby sme sa nad
týmto zamysleli!
text: Pavol Škuta
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Chráňme si naše životné prostredie

K

eď som sa už dotkol
problematiky
ekológie na našich cintorínoch,
nedá mi aby som nepoukázal aj na ďalšie negatívne
javy týkajúce sa životného
prostredia v našej obci.
Tu by som naozaj nechcel
zovšeobecňovať. Verím, že
väčšina z nás si chráni a váži
svoje najbližšie okolie a má
k prírode dobrý vzťah. Nanešťastie, vždy sa nájdu jedinci,
ktorým je ukradnuté čo robia,
a ktorých by bolo treba posadiť
s holým zadkom do žihľavy,
aby „chytili iskru, aby ich konečne osvietilo“.
Dá sa veľa popísať o plastových či sklenených fľašiach
pohodených v prírode, na
brehoch Váhu či potokov, aj

v záhrade u p.Strakovej ako bolo uverejnené v minulom čísle
SZ, o doslova porozhadzovaných poldecových fľaštičkách
z alkoholu po celej
dedine. A pritom sa
dajú plasty aj sklo
pohodlne vyseparovať a každý mesiac
bezplatne odovzdať!
Dá sa veľa popísať
o nelegálnych skládkach v každom kúte obce. Aj v areáli
ihriska, kde sa snažíme vytvárať naozaj kultúrne prostredie,
sa dejú veci. Pod rúškom tmy
si sem viacerí chodia posedieť, popiť... Klasický večerný
šport. A na druhý deň môžeme
zbierať prázdne fľaše, plechovice, špaky, atď. Neznámi darcovia nám tu na jar za budovou
šatní „podarovali“ viac vriec
odpadu, k tomu ako bonus pridali aj pneumatiky a ako zákusok doslova zabalili do igelitu
asi 8 kg „biologickú bombu“
/obrezky mäsa, kosti a ...už aj
červy.../ Ten smrad..., hnus!
Na tomto mieste by som sa
chcel špeciálne zmieniť o nelegálnych skládkach, ktoré si
niektorí Stankovci vytvorili

pod Jasením pri ceste pod Havranom. Vždy, keď cestujem
vlakom do rodných Stankovian teším sa. No pohľad na
toto miesto ma vôbec neteší.
Stavebný aj komunálny odpad,
ktorý sa tu pomaly ale isto hromadí je hanbou! Cestujúci vo
vlaku pri pohľade na toto miesto si musia klopať prstom po
čele. „Čo tí Stankovci rozum
potratili, keď si pred vstupom
do obce vytvárajú skládku“?
A aby toho nebolo málo,
tesne pred prvým domom / neb.
Petra Škutu /, povedľa potoka
sa tu nezriedka objaví niečo čo
tam nepatrí. A pritom sa to dá
pohodlne uložiť do popolnice.
Zlatým klincom tejto jari bola
na tomto mieste okrem torza
motorovej kosačky, vyhodená
aj záchodová misa, ktorá sa
na prichádzajúce vlaky priam
„vyškierala“. Tu treba dodať
len jedno, vinník musel mať
veľkú odvahu a malý rozum!
Chvalabohu, misa už tam nesvieti, ale tomuto odvážlivcovi
aj tak želáme skoré uzdravenie.
Ďalšia vec, na ktorú by som
chcel poukázať je parkovanie
súkromných motorových vozidiel na verejnom priestranstve
mimo cesty takpovediac po

celej obci. Na tento neduh už
obec viackrát reagovala cestou obecného rozhlasu, ako aj
starosta v týždenníku „Spoločník“ zo dňa 16.4. t.r. Tento problém je najviac citeľný
a viditeľný na hlavnej ulici od
ihriska až po dolný koniec, a to
hlavne na konci zimy, keď sú
krajnice mäkké. V mnohých
prípadoch sú tieto následne
akoby preorané. Takto „zjazvené“ krajnice naozaj nie sú
pekné a sú negatívnou vizitkou
obce. Pritom táto cesta až po
kostol je v správe ŽSK.
Isteže, takémuto preoraniu
krajníc sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Pri otáčaní,
pri dovoze stavebného materiálu, paliva a pod. Ale dá sa to
dať po sebe do poriadku, len
treba chcieť.
Dlhodobé parkovanie, ale
aj uskladňovanie rôzneho
materiálu na verejnom priestranstve však začína byť naozaj problémom, ktorý bude
obec individuálne riešiť. Čo
dokazuje aj spoločné rokovanie starostu obce so zástupcami OR PZ Rbk, OÚ Rbk – odbor dopravy a Sl.správy ciest.
text: Pavol Škuta

Ako pracovali matičiari za uplynulý polrok?

M

aškarným plesom fašiangy pre nás ešte
neskončili. Na pozvanie
predsedu Jednoty dôchodcov v Liptovskej Teplej sme
sa predstavili našim programom, kde sme prezentovali
naše stankovské piesne.
Hudbou a spevom sme pobavili účastníkov Okresného
fašiangového plesu Jednoty dôchodcov, ktorý sa konal
v našom Kultúrnom dome, kde
sme pomáhali aj pri organizácii
tohto vydareného podujatia.
Dňa 21.2. 2020 sme prijali
pozvanie na návštevu Domu

sociálnych služieb Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej,
kde sme rozveseľovali klientov tohto zariadenia a dňa 7.3.
2020 sme ukončili naše aktivity vystúpením na VČS JDS
v Dubovej.
Ďalej sme pre koronavírus
stopli všetky naše aktivity, ale aj
naše pravidelné skúšky.
Po dlhej odmlke sme sa už
po druhýkrát sme zúčastnili
krásneho podujatia vo Vyšnom
Kubíne, kde sa 5.júla stretli
milovníci slovenského národa z Oravy a Liptova. V rámci Cyrilo-metodejského dňa

konaného na Skalkách vo Vyšnom Kubíne náš harmonikár
Zdenko a dievčatá spestrili
bohatý kultúrny program
svojimi piesňami.
Počas
svadobného
dňa
Stanky Luckej a Adama Bruka 11.7.2020 sme zaspievali tradičné svadobné piesne
a prajeme im veľa krásnych
spoločných chvíľ. Svadobné
piesne sme boli zaspievať aj
novomanželom
Piklovcom
v Hubovej 22.8.2020. Dúfam
a pevne verím, že sa budeme
môcť aj naďalej stretávať na
našich pravidelných skúškach

a nacvičovať nové piesne.
V poslednú septembrovú sobotu (26.9.2020) sa uskutočnila pre nás veľmi dôležitá akcia
STRETNUTIE RODÁKOV
HARMONIKÁROV, kde sa
stretli milovníci ľudovej piesne
a hry na tento krásny hudobný
nástroj.
Zároveň ďakujem harmonikárom a dievčatám v speváckej
skupine a všetkým našim podporovateľom.
text: Ľudmila Malchová
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Aby sme predchádzali nedorozumeniam
pri využívaní areálu FK

V

súvislosti s drobnými
nedorozumeniami,
ku ktorým dochádza pri
využívaní areálu FK vo
vzťahu správca areálu –
užívatelia, výbor FK chce
touto cestou opätovne upozorniť širokú verejnosť, že
Futbalový klub Stankovany

ako správca areálu v záujme
ochrany majetku klubu, ktorý
je zároveň majetkom obce,
zaviedol „Prevádzkový poriadok“ /PP/ pri jeho využívaní.
Tento PP je umiestnený
vo vývesnej skrinke na budove „bufetu“ pri ihrisku už od
roku 2016! O jeho podstatných

náležitostiach bola verejnosť
informovaná v danom roku aj
cestou SZ. Dovoľujeme si opäť
pripomenúť všetkým dôležité ustanovenia tohto PP už aj
vzhľadom k sprísneným bezpečnostným predpisom pri využívaní športovísk všeobecne.

1. Aj keď je areál voľne prístupný, všetci jeho užívatelia sú povinní dodržiavať základné
pravidlá, ktoré si určil správca :
- Každý užívateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v celom areáli.
- Každý užívateľ je povinný rešpektovať nariadenia správcu týkajúce sa ochrany hracej
plochy ihriska !
- Je zakázané na ploche ihriska sa bicyklovať !
- Je zakázané v celom areáli venčiť psov !
- Je neprípustné poškodzovať majetok v celom areáli !
- V prípadoch nerešpektovania týchto pravidiel môže byť užívateľ z areálu vykázaný !
2. Vzhľadom k tomu, že areál je voľne prístupný širokej verejnosti, správca upozorňuje všetkých užívateľov a hlavne rodičov maloletých detí, že využívanie areálu a hlavne manipulácia s prenosnými kovovými bránkami po hracej ploche
JE NA VLASTNÉ RIZIKO UŽÍVATEĽA !
Tu je tiež potrebné zdôrazniť, že hojdačky so šmýkačkou, ktoré sú v areáli ihriska, boli vybudované zo strany rodičov bez pričinenia FK a nie sú ani jeho majetkom. Preto ich používanie je tiež
na vlastné riziko užívateľov.

Netreba zdôrazňovať, že pri odmenu. Je tu potom priestor deti je pri takýchto činnostiach
spravovaní areálu sú vynakladané značné finančné prostriedky,
o samotnej práci ani nehovoriac. Tým viac, že všetky práce
s tým súvisiace sú vykonávané
dobrovoľne a bez nároku na

podať pomocnú ruku v rámci
brigád zo strany rodičov detí,
ktoré areál navštevujú. Až na
pár výnimiek sa takáto pomoc
neteší veľkej obľube. Škoda...
Pritom príklad rodiča pre svoje

nezastupiteľný! Aj tu sa potom
vytvára u nich vzťah k cudziemu majetku. A na to netreba
zabúdať, lebo sú tu značné rezervy.
text: Pavol Škuta

Pár slov pre
planétu

Staré záclony, látky a ďalšie nepotrebné textílie nemusia skončiť v odpade. Jednoduchými
krokmi im môžete vdýchnuť
nový život. Zároveň tým pomôžete aj našej planéte. Určite
to poznáte. Idete do obchodu.
Banány, jablká, paradajky, pečivo, šup do igelitového vrecka.
A takto by sme mohli pokračovať takmer so všetkým ovocím,
zeleninou či pečivom. Takéto
mikroténové vrecko použijeme jediný raz (možno niektorí
v lepšom prípade viackrát) a
poputuje do odpadu. V lepšom
prípade ho vyseparujeme. Tvoria sa tak tony a tony odpadu po
celom svete, z niečoho čo nám
poslúži na pár minút. Čo tak
vyskúšať ich alternatívu a začať
si nosiť vlastné textilné vrecká,
ktoré môžeme využiť opakovane. Môžeme ich ušiť z rôznych typov textílií, ktoré nám
už inak neposlúžia. Najlepšie
sú priesvitné materiály ako záclony, závesy či iné priehľadné,
no pevné látky. Predavači a predavačky v obchodoch tak ľahko
vidia ich obsah. A netrápte sa
či s tým v prevádzkach nebude
problém. Takto zabalenú zeleninu, ovocie či pečivo už v
dnešnej dobe akceptujú hádam
v každom obchodnom reťazci.
Ak sa však so šijacím strojom
nekamarátite, textilné vrecká
rôznych veľkostí, materiálov a
farieb si môžete aj kúpiť napríklad v reťazci Lidl, na sashe.sk,
zivotbezodpadu.sk, vreckonos.
sk, tescoma.sk, prijemneveci.
sk..
text: Miroslava PolohováIvanová
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Zo života farnosti

Z

ákaz konania verejných
bohoslužieb...
správa,
ktorá hlboko zasiahla do života každého veriaceho. Z ničoho nič sme sa všetci v jednom
momente ocitli izolovaní od
farského spoločenstva a bez
možnosti pristupovať ku sviatostiam.
Táto situácia nastala v čase
prežívania pôstneho obdobia,
keď sa už blížili najväčšie sviatky v Cirkvi, preto sme sa
v našej farnosti rozhodli zostať
našim veriacim čo najviac nablízku. K životu vo farnosti
sme teda prispeli prostredníctvom modernej techniky
a internetu. Vďaka tomu bolo
možné sledovať sväté omše
z nášho kostola v priamom
prenose každú nedeľu, sviatok

a nepravidelne aj počas týždňa.
Zabezpečiť plynulé vysielanie
s kvalitnejším obrazom nebola
jednoduchá úloha, ale o to viac
nás tešil záujem veriacich o sledovanie prenosov, dokonca aj
zo zahraničia. Pri tejto príležitosti sme vytvorili internetovú
a facebookovú stránku farnosti, kde aj naďalej uverejňujeme
aktuálne informácie zo života
vo farnosti.
Žiadna technika však nedokáže sprítomniť podstatu
slávenia svätej omše v spoločenstve, a tak po dvoch mesiacoch sme s veľkou radosťou
a s rúškom na tvári obnovili
konanie verejných bohoslužieb. Keďže v prvých týždňoch
platili prísnejšie epidemické
opatrenia, ktoré nedovoľovali

naplniť kapacitu kostola, pridali sme tretiu nedeľnú svätú
omšu a prispôsobili sme areál
pred kostolom pre väčší počet
veriacich živým premietaním
a lepším ozvučením. Niektoré z prijatých opatrení proti
šíreniu vírusu, ako napríklad
prijímanie na ruku alebo znak
pokoja úklonom hlavy, platia
v kostole aj naďalej.
V súčasnosti sa v našej farnosti realizuje projekt úpravy
areálu pred kostolom s cieľom
uľahčiť prístup do kostola pre
osoby so zníženou schopnosťou pohybu. V prvej etape projektu bol vybudovaný prístrešok nad hlavným vchodom do
kostola a počas druhej etapy
bude odstránené schodisko
so starou dlažbou a vybuduje

sa nová cesta ku kostolu. Po
ukončení všetkých stavebných
prác sa teda môžeme tešiť na
modernejší prístup do kostola, ktorý bude ako pohodlný
a bezpečný, tak aj esteticky zladený.

a nesmie znemožniť ostatným
vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie
zastaviť a stáť na mieste, kde
by znemožnil vjazd a výjazd
vozidiel. Ak sú na parkovisku
vyznačené parkovacie miesta,
vodič smie stáť len na nich.

ku, ktorý sa začína dopravnou
značkou pre zastávku a končí
sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná
značka nie je, vo vzdialenosti
kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním;
ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou
dopravnou značkou, platí tento
zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
- na železničnom priecestí vo
vzdialenosti kratšej ako 15 m
pred ním a 15 m za ním,
- pred vjazdom na cestu alebo
na vyhradenom parkovisku /
napr. pre osobu ZŤP/, ak nejde
o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
- vo vzdialenosti kratšej ako 5
m od začiatku a 5 m od konca
pozdĺžnej súvislej čiary alebo
nástupného ostrovčeka tam,
kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a
vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m,

text: Matúš Buliak

Dopravné informácie

V

obci Ľubochňa a Stankovany bola v uplynulých dňoch vykonaná kontrola státia motorových vozidiel
na ceste III. triedy. Státie
vozidiel spôsobuje vážne
problémy či už pre prejazde
záchranných zložiek ako aj
pri bežných jazdách či už ide
o vývoz odpadu alebo prejazd
autobusovej dopravy.
Nakoľko dochádza k neustálemu porušovaniu zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len
„cestný zákon“) Vám týmto
chceme pripomenúť ustanovenia cestného zákona v praxi.

Zastavenie a státie
V zmysle § 23 cestného zákona:
Vodič smie zastaviť a stáť len
vpravo v smere jazdy v jednom
rade a rovnobežne s okrajom
cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste
vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, vodič smie
v obci zastaviť a stáť kolmo,
prípadne šikmo na okraj cesty
alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný
aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m pre každý smer
jazdy.
Pri zastavení musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3 m pre oba
smery jazdy.
Pri zastavení a státí je vodič
povinný prednostne použiť
parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov
cestnej premávky. Pri zastavení
a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto

V zmysle § 25 cestného zákonaVodič nesmie zastaviť a stáť:
- v neprehľadnej zákrute a v jej
tesnej blízkosti,
- pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a
za ním,
- na priechode pre chodcov
alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej
ako 5 m pred nimi,
- na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou;
tento zákaz neplatí v obci na
križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
- na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb
a priľahlom nástupišti v úse-
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- na moste,
- na chodníku okrem prípadu
podľa § 52 ods. 2,
- na cestnej zeleni a verejnej
zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
- na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže
ohroziť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne
na miestach vjazdov alebo vý-

jazdov z pozemkov, vjazdov a
výjazdov z objektov určených
na zásobovanie alebo parkovacích miest.
Prejednávať priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je oprávnený
príslušník Policajného zboru
Slovenskej republiky.
Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9 o
postupe pri využívaní sadzobníka pokút upravuje postup pri

ukladaní pokút v blokovom
konaní vybraných priestupkov
a využívanie sadzobníka pokút.
V zmysle sadzobníka je za
uvedené priestupky možné
na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 50€, čo sa týka
§-fu o železničnom priecestí
a státí na mieste vyhradenom
pre osoby ZŤP, tak tam je
možné uložiť pokutu do 150€.
V prípade, že nebude bloková pokuta zaplatená na mieste,

bude priestupok predložený na
prejednanie správnemu orgánu, ktorý priestupok prejedná
a môže uložiť pokutu do 100€
a pri závažnom porušení /t. j.
spomínané železničné priecestie a státie na mieste pre osoby
so ZŤP/ sa uloží pokuta od 60
do 300€ a zákaz vedenia motorového vozidla až na 2 roky.

deväť ročníkov v kategórií ženy
o Nike platila veta - „prišla,
videla a všetko vyhrala!“ No
tak, ako minulý rok, tak aj
tento bola lepšia šachistka z
Rimavskej Soboty Katalin
Engel. Na treťom mieste
skončila Zuzana Opálková
z Trnavy. „Pripravovala som
sa na Katalin, chcela som jej
vrátiť minuloročnú prehru, no
bola lepšia! Gratulujem jej!“

prestávkou!“ končí Nika.
Aj na týchto majstrovstvách
bolo najdôležitejšie konečné
poradie, ale svoj význam malo
aj samotné stretnutie šachistov
z celého Slovenska. Väčšinou sa
takto stretnú len raz za rok aj to
práve v rámci majstrovstiev SR.
Oba turnaje sa niesli v bojovej,
ale priateľskej atmosfére bez
jediného protestu. Príjemným
prekvapením
pre
hráčov

hodnotí Nika a pokračuje „
Tohtoročné
medzinárodné
Majstrovstvá
SR
telesne
postihnutých mužov a žien boli
výnimočné. Za sedem dní sme
odohrali deväť partií a pritom
niektoré sa hrali až šesť hodín.
Bolo to náročné, nielen po
psychickej , ale aj po fyzickej
stránke. Nedokázala som sa
celú dobu sústrediť, robila som
na šachovnici chyby! Cítila
som nerozohranosť, dlhou

majstrovstiev bol divácky
záujem hostí hotela,
pre
ktorých bolo zážitkom vidieť
hrať šachy na takejto úrovni.
Nika sa tohto roku, pokiaľ
to situácia umožní, zúčastní
šachových
turnajov
na
Trnavskej
paralympiáde,
turnaja v Nitre a turnaja „O
pohár RIDE“ v Hodoníne u
Kunštatu v Čechách!

text: Stanislava Vozárová

Šachistka Nika strieborná

A

j napriek problémom
so šírením ochorenia
Covid-19
sa
šachistka
Nika Konkoľová aktívne
zúčastňuje
turnajov
poriadaných pre telesne
postihnutých šachistov a
pripravuje sa na majstrovstvá
sveta
IPCA
(telesne
postihnutých), ktoré budú v
roku 2021 v Poľsku.
Keďže
tohtoročné
majstrovstvá
sveta
IPCA
v
Izraelskom
Jeruzaleme
a šachová olympiáda v
Moskve
boli
zrušené,
vrchol
prípravy
Nika
podriadila
medzinárodným
Majstrovstvám
SR telesne
postihnutých šachistov.
Až na tretí termín v piatok
14.8. 2020 sa neziskovému
občianskemu združeniu ZOM
Prešov podarilo usporiadať
šachový otvorený integračný
turnaj zdravotne postihnutých.

Napriek maximalnému úsiliu
o bezpečnosť sa šachového
turnaja z dôvodu karantény a
obáv z nakazenia pandémiou
nezúčastnili viacerý šachisti.
V konečnom poradí skončila
Nika na druhom mieste, keď
prehrala len z víťazom turnaja
Pavlom Čisarikom, na tretom
mieste skončil Peter Ptáček,
obaja z Prešova.
Dve prvé miesta si vybojovala
v kategóriach ženy a telesne
postihnutý šachisti.
„Niekoľko mesiacov som
čakala nato až si zahrám
skutočné šachy. Je to úplne iné,
ako hrať na internete. Pred
blížiaci majstrovstvami SR
som takýto turnaj potrebovala.
S umiestnením som spokojná!
- hovorí Nika.
V termíne 23.8.- 29.8.2020
v hoteli Máj v Liptovskom Jane
sa zúčastnila v poradí už na 11.
majstrovstvách SR. Prvých

text: Emil Konkoľ
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Hoci nikdy nehrával futbal
a nebol ani členom výboru TJ
či FK, ostane po ňom v ich
histórii naozaj výrazná stopa.
Bol totiž hlavným šoférom
a tiež hlavným mechanikom
autobusov, ktoré TJ vlastnila
od roku 1972 až do roku 1996.
A takáto funkcia a hlavne
práca, ktorá sa za tým skrývala,
bola pre činnosť celej telovýchovnej jednoty na nezaplatenie.
Veď pripravovať autobus, aby
bol na každú nedeľu pojazdný
nebola maličkosť. V 70. a 80.
rokoch boli v súťaži okrem A-mužstva aj dorastenci, a v 90.
rokoch pribudlo aj družstvo
žiakov. Zabezpečiť vlastnú
prepravu pre 3 družstvá bolo
naozaj v tých rokoch obdivuhodné. A to tým viac, že zak-

úpené autobusy už mali
niečo najazdené a vyžadovali si takpovediac dennú
starostlivosť. Na začiatku
to nebolo vôbec jednoduché, nakoľko TJ nemala
garáž a tak všetky práce
s tým súvisiace prebiehali pod holým nebom. Až
postavením garáže s montážnou jamou po r.1984
sa to zlepšilo. Strecha nad
hlavou dovoľovala pracovať často krát do neskorej
noci, len aby bol autobus
na druhý deň schopný jazdy.
O tom by vedel Ferko Špidus
veľa rozprávať, koľko stovák
hodín takto „príjemne pokrčení“ strávili v motore alebo
v montážnej jame. Na tomto
mieste treba spomenúť aj ľudí,
ktorí mu pri tomto často pomáhali, lebo sám by to v mnohých prípadoch nezvládol. Boli
to najmä Paľo Holdoš, Anton
Demikát, Ing.Peter Straka,
Karol Janiga, Peter Demikát,
ale aj mnoho ďalších. Aj keď
podstatnú časť jázd odšoféroval sám, boli dni keď ho pre
zaneprázdnenosť museli zastúpiť iní. Boli to hlavne Karol
Janiga, Ing.Bohuš Straka, Jozef
Lysý a Ján Straka.
Prvý autobus Škoda 706
zakúpila TJ Stankovany ešte
v roku 1972 za predsedovania

Fotografia z roku 1978. Prvý autobus Škoda RTO 706 pred starou
požiarnou zbrojnicou a KD. Zľava: Ing. Peter Straka - predseda TJ,
František Špidus a Pavol Holdoš.

Kamila Urbana. Tento bol zakúpený od ŽOS Vrútky. Bol to
akýsi hybrid, nakoľko podvozok bol zo Škody RO a karoséria zo Škody RTO 706. Na
konci 70.rokov bol zakúpený
druhý, taktiež Škoda RTO,
keď prvý už dosluhoval. To už
bol predsedom TJ Ing.Peter
Straka. Autobus k nám prišiel z „Tatranábytku Martin“ /
stoličková/. O tento sa zaslúžil
Karol Janiga.
Tu treba spomenúť, že oba
autobusy hneď po nákupe museli prejsť nutnou premenou
„fasády“. Zub času sa na nich
podpísal statočne. Celá karoséria sa musela prebrúsiť, vytmeliť a nastriekať. Aj tieto práce
sa vykonávali v domácich podmienkach, o ktoré sa zaslúžili
hlavne Bubo Kováčik, Vlado
Božek, Ľudo Karcol st., Rudo
Hanic a Štefan Kalman.
Po čase bol zakúpený aj tretí
autobus Škoda RTO. Tento k nám prišiel z JRD Bziny
a pod jeho kúpu sa zaslúžil Ing.
Jozef Gašper. Vzhľadom na
jeho technický stav bol určený
ako „darca“ náhradných dielov
pre jestvujúci autobus.
V roku 1987 bol zakúpený
už modernejší, ale starší typ
Karosa ŠL 11. Tento dovtedy
patril št.p. Váhostav. O jeho
kúpu sa postaral František
Špidus, ktorý v tejto firme po
dlhé roky pracoval. A tak mala
TJ v tomto období dva funkčné
autobusy. Táto Karosa to „potiahla“ až do roku 1996. Ďalej
to už nešlo, nakoľko nové
zákonné opatrenia týkajúce sa
prevádzkovania autobusov boli
pre viaceré organizácie včítane
našej TJ finančne neúnosné.
Aj napriek tomuto sa autobus
stal po celé štvrťstoročie významným faktorom v činnosti
TJ, ktorý v tých rokoch výrazne
napomohol rozvoju všetkých
jej oddielov. A hlavne futbalový
oddiel mohol takto bez problé-

mov po ekonomickej, ale tiež
po organizačnej stránke zabezpečovať účinkovanie svojich
družstiev v súťaži.
Mimo toho slúžil aj pre potreby ostatných zložiek v obci.
Zorganizovalo sa veľa výletov
do blízkeho či vzdialeného
okolia, do Nízkych či Vysokých
Tatier, na púte na Staré Hory
a do Levoče, do Valtíc na Morave pre víno, do Hostína na
Morave, atď...
Pamätné sú zájazdy na preteky svetového pohára v lyžovaní
mužov v Jasnej v r.1979, kde
sme mohli vidieť na vlastné
oči najväčšiu hviezdu svetového lyžovania tých rokov Ingemara Stenmarka zo Švédska,
a žien vo Vysokých Tatrách na
Hrebienku v roku 1986. V roku
1982 sme boli tiež prítomní na
MS v parašutizme v Boľkovciach pri Lučenci.
Pamätné sú tiež „skúšobné
jazdy“ v nedeľu dopoludnia na
Oravu, na salaš do Dierovej, do
Kačova...
Ale keďže autobus musel aj
zarábať, tu musíme spomenúť
svadby či školské výlety do Bojníc, ale hlavne mnohopočetné
odvozy študentov na zemiakové brigády na polia v Turci.
V tomto smere nám veľmi pomohli Pavol Mamatej /†1994/,
rodák z Priekopy v tom čase
bývajúci v Stankovanoch, a p.
Ladiver, v tom čase ved.odboru
dopravy v Martine, ktorí sa od
detstva priatelili.
František Špidus, rodák z Federova, oslávil 29.februára tohto roku krásne životné jubileum
80 rokov. Ale ako sám hovorí,
čo mu povedala jeho mama, že
sa narodil už 27.februára. Pri
zapisovaní do matriky v Hubovej, lebo tam bola v tom čase
matrika, došlo k mylnému zápisu, a tak má vo svojom rodnom liste ako dátum narodenia
uvedený 29.2.1940. A tak je
nútený oslavovať narodeniny
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raz za štyri roky...
Ako už bolo spomenuté, dlhé
roky pracoval v št.podniku Váhostav ako šofér nákladných
aut. Podnik sa v tých rokoch
zameriaval na stavbu veľkých

vodných diel. A tak si môže
s hrdosťou povedať: „staval som
Liptovskú Maru, Čierny Váh,
Gabčíkovo či Starinu“. A neskromne môže tiež povedať:
„pomohol som TJ v rodnej obci

ako som mohol“. Ferko, za tu
prácu pre TJ Ti patrí veľké poďakovanie a aj keď s odstupom
času, ale o to srdečnejšie Ti
k životnému jubileu želáme
hlavne veľa zdravia, aby si ešte

mohol navštíviť svoje rodisko
– Federov, kam Ťa tvoje srdce
stále ťahá!

takto: ,,Išli zme vláčikom, čo
chodiu v Lubochnanskej doline, aš na Vyšný Tajch. Potom
sme uš prešli peši do Liptovských Revúc a potom popot
Šturec a uš sme boli v Radvani. To bou známy jarmok, tam
bolo dostat čo inde nie.“ Ľudia
v minulosti chodievali na jarmoky, ktoré sa konali niekoľkokrát do roka. Kupovali tam
predmety, ktoré si nevedeli vyrobiť sami, prípadne veci, ktoré
prichádzali z okolitých území
ako novinky. Okrem jarmokov
sa rôzne predmety dostávali
do dedinského spoločenstva aj
prostredníctvom tzv. bosniakov, ktorých dedinčania zvykli

volať aj lacný Jožko. Boli to
podomoví obchodníci s galantérnym tovarom a drobnými
predmetmi dennej potreby,
ktorý pochádzali z Juhoslávie

(z Bosny, Chorvátska, Srbska,
Slovinska, Macedónie).

text: Pavol Škuta

Vedeli ste že ...

...ľudia z našej dediny cho-

dievali na známy Radvanský
jarmok pri Banskej Bystrici,
jeden z najstarších jarmokov na
našom území? Nie však cestou cez Donovaly, ktorú dnes
poznáme aj my. Naša rodáčka,
pani Emília Urbanová, rodená
Hrkútová - Prídavková, narodená v roku 1934 spomínala

Tajnička pre šikovných
Viete, čo povedia ľudožrúti pri pohľade na kostru?
Hurááá, dnes budú ... (dokončenie v tajničke).

1.
2.
3.
4.
5.

Nedeľný tip na koláč - Bananánová bábovka
Budeme potrebovať :

3
vajcia
3
banány
100g rozpustené maslo
6PL
mlieko
200g kryštálový cukor
(podľa chuti, pri prezrelých
a sladkých banánoch aj menej)
1
vanilkový cukor
250g hladká múka
1
prášok do pečiva
1ČL
sóda bikarbóna
Žĺtka vyšľaháme s cukrom aj
vanilkovým, pridáme rozpustené maslo, roztlačené banány
a vymiešame. Prilejeme mlieko.
Pomaly pridávame preosiatu
múku s práškom do pečiva
a sódou bikarbónou.
Do cesta môžeme pridať nasekanú horkú čokoládu alebo
oriešky.

Na záver zľahka vmiešame
sneh z bielkov.
Dáme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy
a pečieme vo vopred vyhriatej
rúre na 180°cca 40 minút.

text: Miroslava PolohováIvanová

6.
7.

1. Meniny má 13.12.
2. Najdlhšia slovenská rieka
3. Obchod, kde sa predávajú koláče a cukrovinky
4. Ako sa volá zmenšený model Zeme?
5. Leto po anglicky
6. Najväčší cicavec žijúci na planéte
7. Mesto v Žilinskom kraji

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou na: stankovskezvesti@gmail.com
Vyžrebovaný výherca získa od Syrové výrobky Daniela poukážku v hodnote 10 eur na nákup. Správne odpovede posielajte do
30.11.2020
Výherca bude uverejnený v budúcom čísle.

text a foto: Dominika Božeková

Výherca z minulého čísla - Rastislav Sabucha
Srdečne gratulujeme!

Zvesti
Ďen detí bol plný hier a atrakcií
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M

edzinárodný deň detí
bol V Stankovanoch
taký, ako sa patrí. Keďže sa
postupne začali uvoľňovať
opatrenia, obec v sobotu 13.6
pozvala všetky zábavy-chtivé deti na ihrisko v Stankovanoch. Sľúbili sme im popoludnie plné zábavy, hier,
smiechu a radosti a myslím že
sa nám to podarilo splniť.
Pre všetky deti bolo pripravených 5 stanovíšť, kde zdolávali

„cvičné hasenie požiaru“ a iné
činnosti súvisiace s prácou
požiarnikov.
Pozvali sme aj šikovnice na

športové, náučné, rozprávkové,
zdravotné a zábavné úlohy, pričom odmenou za každú úlohu im bola sladká dobrota. Po
zdolaní všetkých úloh boli deti
automaticky zaradené do žrebovania tomboly, kde sa hralo
o zaujímavé predmety a športové potreby. Okrem toho si
pre deti pripravili súťaže aj
hasiči z DHZ Stankovany, pri
ktorých si deti mohli vyskúšať,
v tandeme so svojimi rodičmi

maľovanie na tvár, ktoré sa
postarali o zamaskovanie detí
tak, že ich skoro ani rodičia tak
ľahko nespoznali . Zabezpečili

sme pre deti aj potrebný prísun kalórii v podobe pukancov
a cukrovej vaty. Všetci návštevníci si mohli pozrieť aj MINIZOO od chovateľa zo Stankovian a vyskúšať si osobný
kontakt s hadom, jaštermi, pavúkmi a inými zvieratkami.
Slniečko sa na nás celé popoludnie krásne usmievalo, mraky
nás zďaleka obchádzali, a preto
bolo načase prísť s vrcholom
zábavy a osvieženia, a tým bolo
kúpanie sa v pene, o ktorú sa
nám postarali, ako zvyčajne,
naši hasiči. Pri pozorovaní
šantenia detí v pene nejeden

rodič závidel a zvažoval či sa
k nim nepridá.
Po osviežení sme vylosovali
27 výhercov z radu detí, ktorí
si odniesli domov okrem sladkostí aj vecné odmeny. Sme
radi že sme mohli aspoň takto
oneskorene pripraviť pre deti
oslavu ich dňa, a za Obec Stankovany sa chceme aj takouto
cestou poďakovať všetkým,
ktorí neváhali, priložili ruku k
dielu a pomohli svojím úsilím,
aby sa všetci návštevníci podjtia
cítili dobre.

často nastávala kolízna situácia
medzi zaparkovanými autami súkromných osôb a lesnou
technikou, ktorá obhospodaruje lesy. Parkovanie vozidiel
často znemožňovalo prejazd
vozidiel, ktoré slúžia na lesohospodársku činnosť.
Druhým dôvodom bolo poškodzovanie cesty a opätovné
vyjazdenie koľají.
Ďalším dôvodom bol odpad
okolo cesty, ktorý ľudia za sebou zanechávali.
Vodiči musia požiadať o povolenie vstúpiť na cestu. Vybanie takéhto povolenia je možné
osobne na obecnom úrade každú stredu od 14:00 do 17:00.
Pripomíname, že doteraz bolo
povolenie na vjazd vydané

všetkým ľuďom, čo oň žiadali.

text: Slávka Belková

Zákaz vjazdu na lesné cesty

O

bčania Stankovian sa od
konca júna stretávajú
s novým dopravným značením. Zákaz vjazdu si vodiči
mohli všimnúť na konci dediny, pri výjazde na poľnú cestu
smerom k prameňu medokýš.
Toto
dopravné značenie
osadili Obecné lesy Stankovany. Osadenie je duplicitou
tresného zákona §305 ods. 2,
kde je uvádzané, že pri jazde
sa môže človek dosputiť tresného činu porušovania rastlín
a živočíchov tým, ak v rozpore so všeobecne záväznými
predpismi na ochranu prírody
a krajiny alebo so všeobecne
záväznými predpismi na úseku
lesného hospodárstva neoprávnene jazdí (okrem zákoonom

ustanovených výnimiek) na
lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku motorovým
vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
motocyklom alebo skútrom.
Ide o územia s 2. a vyšším
stupňom ochrany prírody a
krajiny. Za uvedený tresný čin
hrozí trest odňatia slobody až
na 1 rok, prípadne zaistenie respektíve zhabanie motorového
prostriedku.
Zákazové značky sú osadené
hlavne pre osobnú ochranu našich občanov, ktoré majú upozorniť všetkých ľudí, ktorí nemajú vedomosti o porušovaní
zákona.
Hlavným dôvodom osadenia tohto značenia bol fakt, že

text: Milan Hoždora

