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Železnice žiadosť o nový priechod zamietli
Vzhľadom na poslednú tragickú udalosť na železničnej trati v našej obci dňa
18.01.2017 sa obec vo
februári tohto roku obrátila
na Železnice SR, odbor železničných tratí a stavieb so
žiadosťou na vybudovanie
železničného priechodu pre
peších na trati za kostolom.
V žiadosti sme okrem iného
uviedli, že je to miesto využívané dlhodobo našimi občanmi, vedomí si toho, že sa jedná o nechránený prechod, ktorý nie je však ani označený zákazom priechodu. Vybudovanie chráneného priechodu, na
ktorom by bola svetelná a zvuková signalizácia by značne zamedzilo riziku nehodovej udalosti. Naviac by to ušetrilo veľa
času občanom bývajúcim za železničnou traťou na Mokradskej
a v Polônke, keby nemuseli chodiť až na chránené železničné
priecestie pri železničnej stanici.
Tak ako sme predpokladali, Železnice SR nám žiadosť zamietli. Zdôvodnili to okrem iného tým, že približne 200
metrov od nelegálneho priechodu slúži spomenuté železničné
priecestie so závorami. Navrhli, že jediným riešením by bolo vybudovanie mimoúrovňového križovania, ktoré by musela vybudovať a financovať obec.
V telefonickom rozhovore mi
však povedali, že aj tak by to
pravdepodobne nebolo železnicami schválené.
V závere listu nás Železnice
SR vyzvali k upozorneniu svojich občanov na zákaz vstupo-

Poznámka:
Obec zaslala na odmietavé stanovisko Železníc SR ďalší list, odpoveď. Zdôraznila nespokojnosť s tvrdením, že nie
je možné zriadiť nové úrovňové križovanie železničnej trate. Okrem iného žiadala spoločnosť, aby sa starala o železničné
objekty v obci. Z listu preto vyberáme:
» Miesto, kde obec žiadala vybudovať svetelnú a zvukovú signalizáciu

vať na teleso a do obvodu dráhy formou hlásenia v obecnom
rozhlase, upozornením v obecných novinách, oznamom na
internetovej stránke obce, verejnou vyhláškou a podobne. Zároveň nás vyzvali na okamžité zrušenie chodníka so zábradlím, vedúcemu ku železničnej
trati, ktorý je nelegálnou stavbou.
V spomenutom telefonickom
rozhovore som zodpovednému
pracovníkovi železníc zacitoval zo Stankovských zvestí č. 3
z júla 2015 v rámci odpovedí na
14 čitateľských otázok, kde som
čitateľov upozornil, že chodník je nepovolený a oficiálne je
priechod cez železničnú trať zakázaný a zároveň som ho upozornil, že prechod cez železnicu
však nezakazuje žiadna značka.
Preto využívam aj túto príležitosť, aby som Vás, vážení
občania a čitatelia, upozornil,
aby ste výzvu Železníc SR zobrali vážne a dbali o svoje zdravie a bezpečnosť a cez železni-

cu mimo chráneného železničného priecestia neprechádzali!
Pracovníkovi železníc som ale
pripomenul, že chodník so zábradlím nezruším, nakoľko ho
obec nevybudovala a neschválila a ja ako starosta obce nemám
právo ničiť prácu iných, v čom
mi dal za pravdu.
Po mojej osobnej skúsenosti,
keď som bol jedným zo svedkov
tragického skonu nášho spoluobčana, mi ani nenapadlo týmto
miestom odvtedy prejsť. A prosím aj ostatných, ktorí v ten
osudný deň poza kostol na cintorín a z cintorína prechádzali,
aby sme boli príkladom pre ostatných a hlavne deti a žiakov,
pretože zlé príklady priťahujú, čo som si plne uvedomil po
tom, čo sa stalo.
Mojim veľkým želaním a verím, že aj všetkých vás je, aby
sa podobné udalosti a tragédie
v našej obci viac neopakovali,
pretože 6 pohrebov v obci za 26
dní je priveľa.
text: Rudolf Baleja

Žiadame Vás o vyčistenie
koryta miestneho potoka pod
železničným mostom v žkm
295,315 a tiež medzi železničnou traťou a korytom vo svahu na strane nelegálneho chodníka.
Je pravda, že sme to nežiadali od Železníc SR písomne, ale
vždy telefonicky a hoci nám to
bolo sľúbené, nebolo to za posledných 6 rokov zo strany železníc realizované. Obec to doteraz riešila v spolupráci s Povodím Váhu Ružomberok takým spôsobom, že vybagrujeme
za železničnou traťou pri železničnom moste v žkm 295,315
jamu, do ktorej sa pri prívalových vodách vyplaví štrk spod
uvedeného železničného mosta a naplavený štrk opäť vybagrujeme a odvezieme. V prípade, že by to obec neurobila,
mohlo sa viackrát stať, že voda
by sa mohla vyliať na železničnú trať. Naposledy bolo koryto potoka pod úrovňou železničného mosta v úrovni 0,5 od
úrovne železnice.
pokračovanie na strane 4.
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Veľkonočný príhovor
Poznáme posolstvo Veľkej
Noci – Kristus vstal zmŕtvych.
Je to Srdce a základ kresťanskej viery. Na tomto kresťanstvo stojí a padá. Viera vo
vzkriesenie je naša spása. Tejto vete treba dobre rozumieť.
Čo znamená viera vo vzkriesenie a ako sa dotýka nás a každého človeka vôbec? Čo znamená prijať vieru vo vzkriesenie a vstúpiť s ňou do života?
Alebo uzavrieť sa tejto skutočnosti a zostať pod vládou smrti. Viera vo vzkriesenie nie je
len nejaké presvedčenie. Nie
je to len názor na niečo, čo sa
udialo kedysi v hrobe na okraji Jeruzalema pred 20 timi storočiami. To by bolo naozaj absurdné. Tak lacnú cestu k spáse kresťanstvo neponúka. Viera nie je presvedčenie, nie je
to ideológia, viera je metóda
/metodos – cesta/. Je to cesta
nasledovania toho, ktorý povedal že je Cesta pravda a život. Či veríme, alebo neveríme
v Ježiša a jeho víťazstvo nad
smrťou, dosvedčujeme tým, či
svojim životom svedčíme o Ježišovi a jeho ceste, alebo Pilátovi, Herodesovi, Kajfášovi,
rozvášnenému davu, alebo Pilátom, Kajfášom a Herodesom
našej doby.
Vo Vyznaní viery v staršom preklade sú známe slová
– zomrel a zostúpil do pekiel.
„Ježiš zostúpil do pekiel, keď
hovoril s Kajfášom“ – napísal
jeden starokresťanský spisovateľ. Ježiš zostúpil do pekiel,
keď hovoril s Pilátom. Peklo, to je svet Piláta a Kajfáša. To nie sú podzemné priestory s čertmi. Otázka Piláta- čo je pravda, nie je otázka, ale je to tvrdenie – Pravda nie je! Láska nie je! Spravodlivosť nie je! V tieto veci
veria iba blázni. Iba moc, peniaze, ostré lakte a sila...zariaďte si život podľa toho. Život to je náhoda a smrť všetko zmetie do priepasti, treba si
užiť – toto je peklo. Prijať toto za svoju životnú filozofiu
– cynizmus alebo zúfalstvo, to
znamená dezertovať do sveta

tých, ktorý z neho robia peklo.
Peklo je svet, kde láska, pravda a spravodlivosť nie sú. Nemáme snáď s týmto svetom už
svoje skúsenosti??
Kresťanstvo proti tomu spôsobu života nekladie žiaden
naivný optimizmus. Nehovorí,
že svet je super alebo že máme
vo svojej moci prostriedky, ako
urobiť nebo na zemi. K zrelej
viere patrí životný realizmus.
Svet Pilátov a Herodesov existuje a má veľkú silu. Aj veriaci človek má neustále pokušenie k depresívnemu alebo cynickému pohľadu na svet. Pilát, Kajfáš, Herodes a sfanatizovaný ľud, stále znova Ježiša
odsudzuje a volí si Barabáša.
Aj medzi Ježišovými učeníkmi
nachádzame zradu Judáša
a Petrovo zapretie. Dejiny sú
stále rozohraná partia. A my
sme nútení si vyvoliť. Na ktorú stranu sa pridáme. Nasledovať Ježiša znamená, že cesta za
ním vedie cez kríž a peklo.
Svet je plný ľudí, ktorí sú už
mŕtvy. A nedokážu si to ani
priznať. Kto uveril v osudovú
nadvládu zla, už sedí vo väzení
smrti. Kto sa upísal svetu Pilátovmu a Herodesovmu, zbehol
do tábora smrti.
Ježiš vstúpil do pekiel. Vstúpil do cynického sveta, s vedomím, ako s nim tento svet naloží. Ale nezostal
v ňom. Zvíťazil nad ním, prešiel ním a nechal za sebou otvorené dvere nádeje. Toto je
zmysel veľkonočného evanjelia. Veľkonočné evanjelium nie
je len informácia, ale je výzva –
nádej viera a láska sú kľúčom,
ktorý otvára cestu z pekla tohto sveta. Uveriť vo vzkriesenie,
znamená prijať tento kľúč.
Ľudstvo sa delí na tých,
ktorí veria, že Kristus bol a už
tu nie je. Že sme tu bez neho
vo svete, kde nie je pravda, láska a spravodlivosť, kde nie je
nádej. Ale tiež na tých, ktorí
zakúšajú, že Kristus je a bude. Že pravda, nádej a láska sú
v ňom.

Miloš Labaš,

Milí naši čitatelia!
Úprimne vám všetkým prajeme,
aby ste nadchádzajúce sviatky
strávili v pokoji, užívali si dni voľna s rodinou,
načerpali nové sily,
odhodlanie čeliť všetkému,
čo život vo svojej rozmanitosti pripraví.
Redakcia Stankovských zvestí,
starosta obce a pracovníci obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme z prvého
zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo
13. 02. 2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 18:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja, ktorý
privítal všetkých prítomných.
Prvého zasadnutia OZ konaného dňa 13. februára 2017
sa zúčastnilo z celkového počtu 9 poslancov 8 poslancov,
čím obecné zastupiteľstvo sa
stalo uznášaniaschopným. Poslanec pán J. Chomist bol pre
chorobu ospravedlnený.
OZ na svojom rokovaní prijalo uznesenia k týmto prerokovávaným bodom:

OZ obce Stankovany schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva v predloženom znení.
OZ obce Stankovany zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Voľba hlavného kontrolóra
obce Stankovany
OZ obce Stankovany konštatovalo:
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade
so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a i.
OZ berie na vedomie zápisnicu volebnej komisie na uskutočnenie voľby hlavného kon-

Návrh rozpočtu obce na rok
2017
Najdôležitejším bodom siedmeho rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 13. decembra 2016 bol
návrh rozpočtu obce na roky
2017 – 2019.
K vypracovanému návrhu,
ktorý bol zverejnený v úradnej tabuli obce neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov.

Bežné príjmy:
Finančné operácie:
Kapitálové príjmy:
Spolu:
Bežné výdaje
Finančné operácie:
Kapitálové výdaje:
Spolu:

Z rozpočtu, ktorý je uverejnený na internetovej stránke
obce, vyberáme kapitálové výdaje v tomto členení: na ozvučenie a osvetlenie KACR sa
navrhuje použiť 10-tisíc eur,
na vyplatenie pozemkov „Pod
Jasením“ - 500 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie na individuálnu bytovú výstavbu „Pod Jasením“
10-tisíc eur.

413.592,- €
10.000,- €
0,- €
423.592,- €
388.092,- €
15.000,- €
20.500,- €
423.592,- €

trolóra o výsledku voľby hlavného kontrolóra.
OZ obce Stankovany zobralo na vedomie správu o výsledku vykonaných kontrol
OZ obce Stankovany zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok
2016.
Rôzne
OZ obce Stankovany schválilo Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi prenajímateľom Mariánom Gašperom
s manželkou, bytom Stankovany a nájomcom Obec Stankovany zastúpenou R. Balejom,
starostom obce.

Diskusia
Starosta umožnil obecnému zastupiteľstvu diskutovať pri prejednávaní jednotlivých bodov programu. Zvlášť
dal možnosť vystúpiť v diskusii zástupcom ZO Jednoty dôchodcov v Stankovanoch,
ktorí sa na rokovanie dostavili a predniesli svoje požiadavky.
OZ obce Stankovany zobralo
na vedomie obsah diskusných
príspevkov.
Starosta obce sa poďakoval
všetkým prítomným za účasť,
aktívny prístup a trpezlivosť.
Následne zasadnutie o 19.40
hod. ukončil.
spracovala: Mária Straková

Rozdelenie dotácií
Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa
13. 12. 2016 rozdelili finančné prostriedky z rozpočtu obce
na rok 2017 nasledovne:

FK Sokol Stankovany

4 000 eur

Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany
Dobrovoľný hasičský zbor
Rojkov
Základná organizácia
Jednoty dôchodcov
Slovenska, Stankovany
Miestna organizácia
Slovenského červeného
kríža
Miestna organizácia
Matice slovenskej

450 eur

Folklórna skupina Podšíp

200 eur

SPOLU

5 300 eur

450 eur
50 eur

50 eur

100 eur

Spracovala Mária Straková
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* 4.4. 1949
† 13.1. 2017

Za Petrom Lackom
V januári sme sa naposledy rozlúčili s našim rodákom
Petrom Lackom, ktorý nás
navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 67 rokov.
Rozlúčili sme sa s človekom,
ktorý bezpochyby po sebe zanechal výraznú stopu.

Bol činorodý v mnohých oblastiach verejného a spoločenského života. V 80. rokoch minulého storočia bol poslancom
obecného zastupiteľstva, bol
taktiež poslancom bývalého
Okresného národného výboru
v L. Mikuláši. Aktívne pôsobil

v DHZ, v poľovnom združení
ako aj vo futbalovom klube.
V rokoch 1986 až 2002 vykonával funkciu starostu obce.
Počas tohto obdobia sa podarilo zrealizovať viacero investičných akcií, ktoré boli pre obec
nevyhnutné.
Podarilo sa doriešiť dlhoročné problémy so zásobovaním s pitnou vodou vybudovaním druhého zdroja, dokončila sa telefonizácia obce, boli vyasfaltované takmer všetky ulice,
zrealizovala sa výstavba Domu
smútku. Mimo toho sa zrealizovala prístavba obecného úradu ako aj nevyhnutná oprava
lávky cez Váh.
Stál pri zrode spoločnosti na
správu obecných lesov, ktorá
funguje dosiaľ. Mal tiež veľký
podiel na realizácii rekonštrukcie futbalového ihriska, ktorá
prebiehala v rokoch 1988-91.
Aj keď sám nikdy nehrával ak-

tívne futbal, dlhé roky pôsobil
ako vedúci „A“ mužstva, ktoré v tých rokoch hralo najvyššiu okresnú súťaž. V rokoch
2003-2005 vykonával aj funkciu predsedu futbalového klubu.
Veľké pracovné nasadenie
v rokoch „starostovania“ si však
vyžiadalo svoju daň. Zdravotné
problémy nedali na seba dlho
čakať. Problémy so srdiečkom
sa podarilo ešte operačne upraviť. V posledných rokoch však
zákerná choroba už neodvratne
ovládla jeho organizmus. Z jej
smrteľného zovretia už nebolo
úniku. 13.januára jeho oslabené srdce dobilo naposledy.
Odišiel človek, ktorý si zaslúži náš rešpekt !
Peter, ďakujeme Ti za všetko
čo si pre obec vykonal.
Česť Tvojej pamiatke.
Text: Pavol Škuta

Železnice priechod zamietli
Pokračovanie z titulnej strany

Podobne Vás žiadame o vyčistenie všetkých železničných
mostov a priepustov , korýt potokov v katastri celej našej obce,
nakoľko obec nemá na tieto aktivity finančné zdroje.
Žiadame Vás o zmenu povrchu chráneného železničného priecestia v žkm 295,102
(SPO159) a to výmenou drevených podvalov a asfaltu za gumovo-pryžový povrch, ktorý
nám odporučila Dopravná polícia v zápise pri kontrole železničných priecestí v našej obci
pred približne 4 rokmi. Uvedené železničné priecestie je nebezpečné hlavne pre chodcov
a matky s kočíkmi.
V obci sa nachádzajú aj dva
železničné podjazdy a to na začiatku obce od Kraľovian a na
konci obce smerom do Ľubochne a uvedený železničný most
v žkm 295,315 sme nepovažovali a ani nepovažujeme za že-

lezničný podjazd ako sa vo vašej
odpovedi domnievate.
Na základe viacerých upozornení našich občanov, ale aj
z vlastnej skúsenosti Vás žiadame o čo najskoršiu možnú
úpravu nástupišťa na našej železničnej stanici v oboch smeroch. Nástupištia absolútne nevyhovujú bezpečnému nástupu
a výstupu cestujúcich, kde dochádza mnohokrát ku kolíznym situáciám pri nastupovaní
a vystupovaní cestujúcich z vlakov. Dôvodom je nízka úroveň
oboch nástupíšť od úrovne železničnej trate a je len otázkou
času, kedy môže prísť k úrazom
cestujúcej verejnosti.
Žiadame Vás, aby ste sa obsahom nášho listu vážne zaoberali a prijali urýchlene účinné opatrenia.
Text: Rudlof Baleja

Stankovské pozemky na internete
Vďaka novému systému
ľahko zistíte, komu patrí
ktorý pozemok.
Obec spustila na svojej internetovej stránke možnosť
ľahkého prístupu k informáciám z katastra. Program
sa používa veľmi jednoducho. Nájdete ho na internetovej stránke obce v pravej časti.
Volá sa Mapa, geoportál obce.
Najprv sa zobrazí prehľadná mapa Stankovian a Rojkova. Potom si zapnete vrstvu s výpismi parciel z oboch
registrov. Keď si kliknete napríklad na svoj dom, vľavo sa

zobrazia informácie o majiteľovi, rozlohe, prípadných
ťarchách. Ide o veľmi praktickú a prehľadnú pomôcku.
Pomôže aj vtedy, keď napríklad neviete, komu patrí susedný pozemok, alebo napríklad pozemok vedľa vašej záhrady. Pomocou leteckej mapy si ho poľahky nájdete a potom môžete zisťovať podrobnosti.
Pokiaľ si s programom nebudete vedieť dať rady, deti alebo vnúčatá isto radi pomôžu.
Text: SZ

Zvesti 5
Zvesti

V

Vtáky zabíja elektrické vedenie

Elektrické vedenie vo voľnej
prírode je pre vtákov životne
nebezpečné. Napríklad elektrické stĺpy v otvorenej krajine
predstavujú pre vtáky atraktívne miesto na sledovanie koristi.
Väčšie druhy vtákov pri dosadaní alebo vzlietnutí môžu dostať
smrtiaci zásah prúdom. Nie sú
to ale iba samotné stožiare, ktoré
ohrozujú vtáky. Nebezpečenstvo
predstavuje aj samotné elektrické vedenie.
„Hlavné migračné trasy vtákov vedú hlavne ponad rieky
a pohoria. Pokiaľ ich pretínajú drôty elektrického vedenia,

V

môže pri zlej viditeľnosti nastať
problém. Vtáky ich nevidia pre
nízky kontrast s pozadím,“ vysvetlila Mária Apfelová, zoologička Národného parku Veľká
Fatra.
Ponad Váh medzi Stankovanmi a Rojkovom prechádza elektrické vedenie. Vtáky tam majú problém najmä pri zníženej
viditeľnosti, pri hmlách, snehu
alebo svitaní či stmievaní.
Nedávno do nich narazila labuť a zostala visieť na drôtoch.
Ochranári z Národného parku
Veľká Fatra sa preto odôvodnene obávajú, že na vedení zahynulo viac vtákov, ktorých telá
odplavila rieka. Zákon hovorí o
tom, že prevádzkovateľ líniovej
stavby, v tomto prípade elektrického vedenia, musí urobiť také

opatrenia, aby zabránil usmrcovaniu živočíchov.
Existujú tri základné spôsoby,
ako zviditeľniť elektrické vedenie. Osádzajú sa na ne bieločervené plastové gule, ktoré pomáhajú pilotom ale aj vtákom. Ďalej to môžu byť reflexné závesné
prvky, alebo napríklad vibračné
špirály ktoré sa zavesia na vedenie. Pripomínajú vreteno a okrem toho, že ich vtáky vidia, pri
vetre vydávajú zvuky.
„Chystáme rokovania s enegetikmi o tom, ako možno zabrániť usmrcovaniu vtákov v úseku.
Zatiaľ nevieme povedať, aký typ
technického zariadenia sa osadí
na kritickom mieste,“ povedala
Apfelová.

V novembri 2016 bola zverejnená voľba hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, ako aj
v obecných novinách Stankovské zvesti.
V stanovenej lehote odovzdali písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi celkom traja
kandidáti: Ing. Mária Straková,
Zuzana Škutová a Mgr. Mária
Tatárová.
Výberové konanie sa uskutočnilo 13. 02. 2017, keď kandidáti
mali právo na svoje vystúpenie
a predstavenie v časovom rozsahu piatich minút, po čom nasledovala tajná voľba. Mgr. Mária Tatárová sa na voľbe hlavného kontrolóra obce nezúčastnila, z dôvodu práceneschopnosti a svoju neúčasť ospravedlnila.

V tajnom hlasovaní platnými
hlasmi všetkých 8 prítomných
poslancov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola právoplatne zvolená
do funkcie hlavného kontrolóra
Ing. Mária Straková na obdobie
šiestich rokov od marca 2017 do
februára 2023.

Čo je úlohou hlavného
kontrolóra?
Hlavný kontrolór vykonáva
kontrolu v rozsahu ustanovení
§18d zákona o obecnom zriadení.
Zúčastňuje sa zasadnutí OZ
(obecného zastupiteľstva) s hlasom poradným. Vypracúva analýzu kontrolných zistení a prijatých opatrení pre potreby obecného zastupiteľstva najmenej
raz ročne.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj
do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti.

Amália Belková, » 10.1.2017,
vek 87
Peter Lacko, » 13.1.2017,
vek 67
František Krúpa, » 15.01.2017,
vek 90
Marta Lepetová, » 17.1.2017,
vek 86
Štefan Baláži, zomr. 18.1.2017,
vek 70
Tibor Prídavok, » 05.2.2017,
vek 73

Narodenie:
Samuel Košťan » 31.12.2016

Text: SZ

Voľba hlavného kontrolóra obce
V súvislosti s riadnym ukončením funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce ku dňu
28. 02. 2017, obecné zastupiteľstvo svojim uznesením vyhlásilo voľby kontrolóra obce
na mesiac február 2017.

Opustili nás:

Dôležitý oznam

- predkladá OZ raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým,
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v OZ,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na
jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá OZ najmenej raz
ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR alebo zo
štrukturálnych fondov EÚ,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,
- plní ďalšie úlohy ustanovené
osobitným zákonom.

Text: SZ

Spoločenská kronika

Vtáky počas letu a za zníženej
viditeľnosti poriadne nevedia
rozoznať prekážku a narážajú
do drôtov.

Odstávka
elektriny
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina upozorňuje občanov, že vo štvrtok
20.04.2017 v čase od 07:30
hod. do 15:30 hod. bude z
dôvodu vykonania plánovanej opravy el. zariadenia bez
elektrickej energie časť obce
Stankovany a to
rodinné domy súp. č.: 368,
443, 370, 371, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 394, 397,
398, 399, 401, 402, 403, 404,
406, 407, 408, 409, 410, 411,
413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 423, 424, 425,
444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 451, 452, 454, 455, 456,
458, 459, 460, 490, 492, 497.
Žiadame občanov, aby
oznam zobrali na vedomie a
podľa neho sa zariadili!
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O cestách aj necestách

Začiatkom februára tohto
roku bola Obecnému úradu
v Stankovanoch adresovaná
žiadosť o riešenie nebezpečných situácií pri hlavnej ceste v Rojkove. Bola podpísaná jedným z občanov miestnej časti, ktorý ale vyzýva
v mene občanov celého Rojkova o urýchlené riešenie nebezpečných situácií a navrhuje prijať konkrétne opatrenia.
Pre objektívnosť zverejňujeme list v plnom znení a starosta obce Rudolf Baleja odpovie,
veríme že nie len tomuto občanovi, ale aj ostatným o tom,
čo obec urobila za posledné
roky pre bezpečnosť chodcov
a ostatných účastníkov cestnej
premávky na území obce Stankovany.

„Vec: Žiadosť o riešenie nebezpečných situácií pri hlavnej ceste v Rojkove“
Nakoľko už dlhú dobu
kompetentní nejavia záujem o riešenie nebezpečných
situácií pri hlavnej ceste
v Rojkove (diaľnica v nedohľadne) vyzývame Vás v mene občanov Rojkova o urýchlené riešenie nasledovných nebezpečných situácií navrhovanými opatreniami:
- zriadiť prechod pre chodcov v priestore hasičskej zbrojnice /občania z priľahlých ulíc
sú nútení chodiť v telese cesty,
čo v zimných mesiacoch je extrémne nebezpečná pri dnešnej premávke
- vybudovať konečne osvetlenie prechodov pre chodcov
(v susedných obciach už dávno fungujú )
- opakovane tlačiť na orgány polície o stále monitorovanie rýchlosti v obci
- riešiť „choré“ osadenie ostrovčekov v hlavnej ceste a to
posunutím aspoň o minimálnu nutnú dĺžku, nakoľko vodiči odbočujúci z hlavnej ale-

bo opačne sú nútení porušovať dopravné predpisy jazdou
cez ostrovčeky a pod.
Keďže pre urychlenie výstavby diaľnice náš obecný
úrad (ani úrady v sused. obciach) nerobia žiadne aktivity
(napr. vzor Sučany), dúfame,
že aspoň v týchto drobných
požiadavkách urobíte, čo bude vo Vašich silách pre našich Cesta I/18
občanov, kde ide každodenne prijaté kroky, aktivity a opatpri tomto stave o život – a to renia zo strany obce od roku
doslova.
2011 dodnes
V Rojkove 1.2.2017

K listu uvádza starosta obce na základe rozsiahlej dokumentácie nasledovné:
S niektorými opísanými
skutočnosťami v tomto liste nemôžem nesúhlasiť, nakoľko túto problematiku poznám a od nástupu do funkcie v decembri 2010 sa uvedenými problémami zaoberáme. S čím nemožno absolútne
súhlasiť, je uvádzaná skutočnosť, že už dlhú dobu kompetentní (starosta a poslanci OZ
) nejavia záujem o riešenie nebezpečných situácií pri hlavnej
ceste v Rojkove a tiež, že náš
obecný úrad ani susedné obce
pre urýchlenie výstavby diaľnice nerobia žiadne aktivity.
Toto je bohapusté klamstvo, lož a zavádzanie! Treba zdôrazniť, že sa obec, ktorej hrozila na prelome rokov
2010/2011 nútená správa, začala rozvíjať a postupne sa zbavuje dlhov.
Preto treba informovať všetkých občanov Stankovian
a nielen samotného pisateľa
o aktivitách a krokoch, ktoré obec vykonala a vykonáva
popri ostatnej náročnej práci
ohľadne hlavnej cesty I/18 na
území obce Stankovany a výstavby diaľnice D1 Turany –
Hubová.

Rok 2011
Krátko po nástupe do funkcie
starostu som vo februári 2011
adresoval list Slovenskej správe ciest v Žiline, v ktorom som
žiadal prehodnotiť opodstatnenosť spomaľovacích ostrovčekov v Rojkove a riešiť nepriaznivú situáciu. List podpísalo spolu so mnou tridsať občanov zo Stankovian a miestnej časti Rojkov.
Slovenská správa ciest v marci 2011 zaslala odpoveď, v ktorej uvádza okrem iného, že
ostrovčeky boli vybudované
na základe podnetu občanov
miestnej časti Rojkov a projektovú dokumentáciu odsúhlasil petičný výbor z miestnej časti Rojkov. Ďalej uvádzajú, že s vybúraním ostrovčekov
a s obcou navrhovanými opatreniami neuvažujú.
Následne som v marci 2011
písomne požiadal o pomoc ministra dopravy na riešenie problémov s vybudovanými ostrovčekmi. V máji 2011 som
dostal od ministra stanovisko,
že ostrovčeky boli vybudované
na základe požiadaviek občanov Rojkova a ostrovčeky údajne priniesli želaný výsledok.

Rok 2012
V júli 2012 sme listom upozornili Slovenskú správu ciest
v Žiline na závady na ceste I/18
v miestnej časti Rojkov, a to na
veľké nerovnosti na tejto ces-

te, chýbajúcu dopravnú značku
pri jednom zo spomaľovacích
ostrovčekov a na poškodené
zvodidlo, ktoré zasahovalo do
chodníka pre peších smerom
do Rojkova od Stankovian.
Tieto a podobné požiadavky
som neustále pripomínal a pripomínam dodnes telefonicky,
písomne ale aj e-mailom.

Rok 2013
V marci 2013 sme zabezpečili inštaláciu dvoch meračov
rýchlosti v miestnej časti Rojkov, kvôli bezpečnosti našich
občanov, o celkových nákladoch 5-tisíc eur, z čoho obec investovala štyrmi tisícami eur
a čiastkou tisíc eur nám na základe podaného a úspešného
projektu prispela jedna z nadácií.
Takisto sme požiadali Slovenskú správu ciest Žilina
o zmenu označenia začiatku
a konca obce Rojkov, na základe písomného upozornenia
zodpovedného štátneho orgánu. V auguste a v septembri sme písomne komunikovali s Okresným dopravným inšpektorátom v Ružomberku
a zaslali sme im požadované
údaje z meračov rýchlosti. Nakoľko veľa vodičov prekračovalo povolenú rýchlosť, požiadali
sme dopravnú políciu o naliehavú spoluprácu a to častejším
meraním rýchlosti v našej obci.
V septembri sme tiež opätovne upozornili Slovenskú
správu ciest v Žiline na nedostatky a závady na štátnej ceste I/18 v miestnej časti Rojkov. Jednalo sa o poškodené
zvodidlo, nerovnosti na ces-
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te, poškodenú dopravnú značku a v prílohe som im zaslal aj
fotodokumentáciu. Požadovali
sme vykonať urýchlenú nápravu a venovať viac pozornosti na
štátnej ceste v Rojkove.
Taktiež som v septembri 2013 odpovedal redaktorovi
TV Markíza vo veci nesúhlasu s vybudovanými ostrovčekmi v Rojkove na základe sťažnosti jedného z občanov tejto časti obce a poskytol som
mu všetky potrebné písomnosti, v ktorých požadujeme ostrovčeky zrušiť alebo posunúť
viac mimo zastavaného územia Rojkova. Slovenská správa ciest naše vyjadrenie podľa
TV Markíza absolútne ignorovala a konštatovala, že ostrovčeky sú vybudované na žiadosť
obce a plnia svoj účel.

Rok 2015
V máji 2015 vyšiel článok
v okresných novinách RK
Hlas, kde som odpovedal podrobne na otázky redaktora, ktoré súviseli s problémami dopravy v miestnej časti Rojkov. V jednotlivých odpovediach na položené otázky som pripomenul, že výstavbu ostrovčekov v Rojkove
som kritizoval ešte ako poslanec obecného zastupiteľstva.
Zdôraznil som, že ak už mali byť vybudované, malo to
byť vo väčšej vzdialenosti od
zastavaného územia Rojkova,
nakoľko v súčasnosti je zbytočne zúžená cesta a doprava
je odklonená bližšie k rodinným domom, ktoré ťažká doprava poškodzuje.
Vtedy som dostal ako poslanec obecného zastupiteľstva
od svojho kolegu poslanca za
miestnu časť Rojkov odpoveď,
že to nakreslili odborníci – inžinieri. Výsledok ich odbornosti pociťujeme dodnes! Tu
pripomínam, že na môj podnet cestári zbúrali časť vybudovaného ostrovčeka a cestu zaasfaltovali, nakoľko sa
nedalo preň odbočiť z hlavnej cesty od Kraľovian na

Šiare pri hasičskej zbrojnici.
Pre takzvaných odborníkov to
bola z mojej strany veľká potupa.
Taktiež som v odpovediach
Ružomberskému hlasu pripomenul, že často urgujem opravu cesty v Rojkove a doslova
som pracovníkovi Slovenskej
správy ciest v telefonickej urgencii povedal, že ak sa stane
dopravná nehoda, tak ju má
na svedomí. Neustále sa vyhovárali a vyhovárajú na nedostatok peňazí.
Často tam chýbali dopravné
značky pri ostrovčekoch, ktoré
kamióny ničili a ničia takmer
každú noc. Tvrdil som, že sú
to najdrahšie dopravné značky v Európskej únii. Čitateľov
som informoval okrem iného,
že Rojkovom prejde denne
18 215 áut a redaktorovi pripomenul, že jednou z telefonických odpovedí na odstránenie ostrovčekov zo strany
Slovenskej správy ciest bolo,
aby ich odstránenie zaplatili tí
občania, ktorí podpísali petíciu za ich vybudovanie...
Bol to hlúpy a neopodstatnený názor, ale pravda je taká,
že mnohí občania sa podpísali
aj za vybudovanie týchto spomaľovacích ostrovčekov, ale
teraz už aj za ich odstránenie.
Ja stále tvrdím, že ostrovčeky
na začiatku a na konci Rojkova áno, ale vo väčšej vzdialenosti od jeho zastavanej časti.
Článok vyšiel, ak si dobre
pamätám, s názvom „Starosta
koná, úrady sú nečinné“.

Rok 2016
V marci tohto roku sme požiadali Slovenskú správu ciest
Žilina o vyčistenie odvodňovacích rigolov okolo hlavnej cesty v Rojkove, čo cestári
splnili. Začiatkom mája 2016
sme adresovali písomnú žiadosť Okresnému dopravnému
inšpektorátu v Ružomberku
o prijatie účinných opatrení
na ochranu chodcov na štátnej ceste I/18 v katastri obce
Stankovany.

V nej sme zdôraznili, že
dlhodobým záujmom obce je
ochrana našich občanov a návštevníkov obce ako aj účastníkov cestnej premávky na
frekventovanej ceste európskeho významu.
Podľa záznamov v obecnej
kronike za posledných 54 rokov zahynulo v katastri našej
obce na tejto ceste 50 účastníkov dopravných nehôd.
Ďalej sme dopravnej polícii v žiadosti opätovne uviedli, že obec investovala do meračov rýchlosti, ale situácia
na ceste sa veľmi nezlepšuje
i napriek tomu, že je viditeľné
zníženie rýchlosti mnohých
áut oproti minulosti. Najvážnejším dôvodom na podanie tejto žiadosti boli takmer
identické dopravné nehody
počas jedného týždňa, kde
boli ohrozené životy a zdravie našich dvoch malých školákov na cestnom priechode
pre chodcov na autobusovej
zastávke v Stankovanoch.
Na tomto základe sme požadovali znížiť rýchlosť na 50
km/hod. v úseku hlavnej cesty už od mostu cez rieku Váh
v Stankovanoch po Rojkov
v oboch smeroch ako bolo tomu v minulosti, aby boli podstatne viac chránení chodci. Taktiež sme zdôraznili, že
situácia na tejto ceste je neúnosná a výstavba diaľnice je
v nedohľadne.
Koncom júla 2016 Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský
dopravný inšpektorát v Žiline adresoval Okresnému úradu, odboru cestnej dopravy
list, v ktorom navrhol na základe žiadosti našej obce vykonať opatrenia na zlepšenie
dopravno-bezpečnostnej situácie na ceste I/18 a to znížením rýchlosti z 90 km/hod.
na 70 km/hod. od Strakova po Rojkov a prechod pre
chodcov oproti lavici osvetliť
a skombinovať s dopravným
signálom s plným prerušovaným svetlom v tvare chodca.
Zatiaľ Slovenská správa ciest

realizovala zníženie rýchlosti
na danom úseku cesty osadením dopravných značiek.
Začiatkom augusta Okresný úrad, odbor cestnej dopravy, zaslal Slovenskej správe ciest v Žiline list, v ktorom
jej určil ako realizovať požiadavky obce Stankovany.
Začiatkom septembra 2016
sme Slovenskej správe ciest
v Žiline zároveň písomne
oznámili, že na hlavnej ceste v Rojkove sa opäť vyskytujú nedostatky, nakoľko na vozovke je vytlačený asfalt, ktorý môže byť príčinou dopravnej nehody a požiadali sme
ich o urýchlenú opravu.
Hneď na to sme začiatkom
októbra 2016 zaslali Okresnému dopravnému inšpektorátu v Ružomberku žiadosť o schválenie nového priechodu pre chodcov na ceste
I/18 v miestnej časti Rojkov
na základe požiadavky jedného z poslancov za miestnu
časť Rojkov a v tejto žiadosti
sme navrhli zrušiť málo využívaný priechod pre chodcov
pri autobusovej zastávke poniže hasičskej zbrojnice a vybudovať a označiť nový priechod pre chodcov na konci
chodníka pre peších pri merači rýchlosti vedľa hasičskej
zbrojnice, ktorý by bol využívaný viac. Zároveň sme požiadali Slovenskú správu ciest
novovybudovaný priechod
ako aj priechod pre chodcov
oproti Potravinám FRESH
osvetliť.
Na začiatku decembra 2016 nám listom zaslal
Krajský dopravný inšpektorát v Žiline stanovisko, v ktorom žiada doplniť podrobnú projektovú dokumentáciu,
v ktorej sa vyznačí spôsob vyznačenia prechodu pre chodcov, spôsob jeho nasvietenia
a spôsob ukončenia priechodu pre chodcov. Pripomínam,
že obratom sme adresovali
Krajskému dopravnému inšpektorátu Žilina list, v ktorom pripomíname, že projek-
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Rok 2017
Začiatkom februára tohto roku sme žiadali Slovenskú správu ciest v Liptovskom Mikuláši o vyčistenie krajnice I/18 od
zľadovateného snehu v Rojkove, nakoľko chodci sú vystavovaní nebezpečenstvu. Pripomenuli sme im, že v minulosti to
bolo zabezpečované na základe
našich požiadaviek buď snehovou frézou alebo mechanickou
lopatou a sneh bol odvážaný za
Rojkov do cestného rigolu.
Zmienili sme sa aj o tom,
že som si vedomý veľkej záťaže správy ciest v tomto zimnom
období, ale je nutné s tým niečo
urobiť. Naša požiadavka zostala nepovšimnutá a príroda to
vyriešila sama.
Aj takáto je často spolupráca so Správou ciest Žilinského
samosprávneho kraja, nakoľko
ako som už uviedol, podľa ich
vyjadrení nie vždy majú peniaze a čas na všetko.

Diaľnica D1 Turany - Hubová – prijaté kroky, aktivity a opatrenia zo strany obce od roku 2012 dodnes
Obec sa zúčastňuje na mnohých jednaniach, stretnutiach či
verejných prerokovaniach o výstavbe diaľnice D1 Turany –
Hubová, o ktorej sa hovorí v našom katastri viac ako 50 rokov.
V novembri 2012 sa starosta
obce zúčastnil verejného prerokovania materiálu „Hodnotenie
dodatočných technických opatrení na zmiernenie vplyvu diaľnice D1 na území sústavy NATURA 2000“ na Obecnom úrade v Kraľovanoch a na Ministerstve životného prostredia
v Bratislave.
Vo svojich stanoviskách obec
požadovala chrániť Rojkovské
rašelinisko, nakoľko posun stavebnej jamy smerom ku Kope len o 30 metrov považovala
za nedostatočný. Obec schválila pôvodne pred viac ako 25 rokmi pre nás najvýhodnejšiu variantu tunel Korbeľka, ale keďže táto varianta nebola akceptovaná, súhlasili sme s údolným variantom s tunelmi Rojkov a Havran. Požadovali sme
čo najskorší možný termín zahájenia prác na stavbe D1 Turany – Hubová, nakoľko situácia
v doprave v miestnej časti Rojkov je neúnosná.
Zároveň sme požadovali čo
najskoršie majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré
budú stavbou diaľnice a súvisiacich budov zabraté a finančné vysporiadanie s majiteľmi
pozemkov.
V septembri 2014 sme zaslali na Ministerstvo životného
prostredia SR stanovisko obce Stankovany na základe zaslaných materiálov o možnosti
jednotlivých variant novej diaľnice, v ktorom sme schválili varianty v tomto poradí:

2. variant V1c – s odklonom
(tunel Rojkov )
3. variant B2 – tunel Malá Fatra
4. variant B2 – tunel Kraľovany – pre obec Stankovany je absolútne neprijateľný, nakoľko by
prechádzal povrchom našej obce.
V júni 2015 sme zaslali na Ministerstvo životného prostredia
na základe oznámenia o zmene vo veci diaľnice D1 Turany
– Hubová stanovisko obce a na
základe odporúčaní a pripomienok občanov sme schválili varianty diaľnice v tomto poradí:
1. variant V2 – Tunel Korbeľka
2. variant V1Or
3. variant V 1O s odklonom
4. variant V1
V auguste 2016 sa uskutočnilo v našej obci verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti pre stavbu Diaľnica D1 Turany – Hubová

v Kultúrnom a agroturistickom
centre, na ktoré obec pozvala
76 organizácií. Všetci prítomní účastníci mali možnosť zaslať písomné stanovisko a Ministerstvo životného prostredia
na tomto základe vypracuje záverečné vyhodnotenie a navrhne definitívnu variantu diaľnice,
ktorá sa bude stavať. Za obec sa
zúčastnilo jednania celkom 26
občanov, z toho traja z Rojkova.
Prítomní odporúčali zaslať na
ministerstvo petíciu za podporu jednej z variant výstavby diaľnice v katastri našej obce, ktorú
podpísalo 69 občanov, naopak
nepodpísal ju nikto z tých, ktorí
petíciu sami navrhli...
V septembri 2016 obec zaslala na Ministerstvo životného prostredia SR písomné stanovisko, ktorého prílohu tvorila
ďalšia petícia občanov a vo svojom stanovisku obec schválila
definitívny variant diaľnice a to:
variant V2 Tunel Korbeľka
- alternatíva 2 ekodukty 250 m
Malá Fat
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tovú dokumentáciu by mala
zabezpečiť Slovenská správa
ciest, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy a obec nemá
na tento účel schválené a voľné finančné prostriedky.
Taktiež sme dopravnej polícii opakovane oznámili, že
žiadame o častejšiu kontrolu rýchlosti na ceste I/18, nakoľko aj naďalej vodiči i napriek zníženiu rýchlosti na 70
km/hod. vysoko prekračujú povolenú rýchlosť a taktiež
prebiehajú cez plnú stredovú
čiaru, o čom sa na vlastné oči
presviedčame denne.
Tu pripomínam, že požiadavkou zriadenia nových prechodov a častejšie meranie
rýchlosti sme riešili už rok
predtým, ako nám to pisateľ
navrhuje, a jeho pripomienka,
že kompetentní nejavia záujem o riešenie nebezpečných
situácií v Rojkove je hodná na
zamyslenie.
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- alternatíva 2 niveleta tunela
nad hladinou podzemnej vody
K našej obci sa pridali aj susedné obce Švošov, Hubová,
Kraľovany, ale aj obec Šútovo,
ktorí podporili výstavbu tunela
Korbeľka, za čo im treba úprimne poďakovať.
Treba pripomenúť, že obce dolného Turca a to Ratkovo, Krpeľany a hlavne Turany sú
zásadne proti tunelu Korbeľka
a trvajú na výstavbe diaľnice
cez Šútovo, Kraľovany a Rojkov
do tunela Havran. Ako dôvod
uvádzajú stratu zamestnania
z radov ich občanov a hlavne
stratu vody z Kopy, ktorá zásobuje dolný Turiec. Vo svojom
stanovisku sme aj my uviedli, že
naša obec môže žiť len z turizmu a aj my sa bojíme o vodu,
ktorá zásobuje Rojkov k spokojnosti už viac ako 60 rokov.
Podľa dostupných informácií sú možnosti výstavby variant
diaľnice cez tunel Korbeľka
a tunel Rojkov vyrovnané .

Musíme len dúfať, že budeme úspešní a výstavba diaľnice zasiahne našu obec minimálne, bude vybudovaná čo najskôr a naša obec, a hlavne Rojkov, budú zbavené neúmernej
dopravy, ktorá cez túto miestnu
časť prechádza.
Kuvičie hlasy i napriek tomu
hlásajú, že variant tunela Korbeľka predĺži výstavbu diaľnice o niekoľko rokov. Môže to
byť v dnešnej situácii pravda, ale
čo je to proti uplynulým 50-tim
rokom, kedy mala byť diaľnica
už vybudovaná. Veď tí, ktorí dostali v Rojkove na Laze pokutu 10-tisíc korún za to, že bez
povolenia k vôli diaľnici postavili rodinný dom viac ako pred
55-timi rokmi, sú už takmer 20
rokov nie medzi nami.
Poznamenávame, že s ministerstvom životného prostredia
pravidelne komunikujeme a zaujímame sa, čo sa okolo diaľnice, na ktorú netrpezlivo čakáme, deje.

ce a všetky boli prejednávané
a schvaľované na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva. Samozrejme, v prípade záujmu sú
dostupné aj na obecnom úrade.
A to, či obec urobila pre bezpečnú dopravu na hlavnej ceste a pre výstavbu diaľnice dosť
alebo málo, nech posúdi väčšina z nás.
Za cesty I. triedy a výstavbu
diaľnice sú zodpovedné štátne
orgány a organizácie a nie starosta obce a poslanci.
Obec si kladie za povinnosť,
aby v rámci možností pracovníci obce v zimnom období
očistili obecné cesty, sneh z lavice cez Váh, parkovisko pri lavici, chodník do Rojkova a cez
Rojkov, autobusové zastávky pri hlavnej ceste, verejné
priestranstvá a cintorín. Ale aj
to často závisí od toho, koľko
a akých ľudí má starosta k dispozícii.

Z tohto prehľadu je zrejmé,
že obec je spolu so susednými
obcami činná, osud výstavby
diaľnice je nám nie ľahostajný
a napísať, že nerobíme žiadne aktivity (zablokovanie cesty
ako v Sučanoch) je to posledné, čo by sme mali pred schválením variantu výstavby diaľnice cez Korbelku , ktorý očakávame, urobiť.
Ako starosta obce sa budem chovať aj naďalej rozvážne a zodpovedne a nemôžem si
nechať radiť krčmovými aktivitami jednotlivcov.
Napísať, že kompetentní
nejavia záujem o riešenie nebezpečných situácií pri hlavnej
ceste v Rojkove je zavádzajúce
a má za cieľ očierniť prácu starostu obce a poslancov súčasného, ale aj predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva v rokoch 2010 až doteraz.
Všetky materiály a dokumenty, z ktorých som citoval,
tvoria písomnú agendu ob-

NP M. FATRA

Text: Rudolf Baleja, SZ
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Nebo sa sklonilo k zemi
26. decembra 2016 o 18. hodine, na druhý sviatok vianočný, sa v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Stankovanoch uskutočnil vianočný koncert s názvom Nebo sa
sklonilo k zemi...a dotklo sa
človeka, ktorý organizovalo
Divadlo Bajaja.
Program nám všetkým spestril prežívanie sviatkov a poukázal na skutočný zmysel Vianoc.
Všetci sme vďaka nemu v ten
večer mali k sebe akosi bližšie...
Predstavenie nejedného z nás
nabudilo radosťou z narodenia Ježiša Krista a vianočnou atmosférou. Postaral sa o ňu pestrý hudobný program, v ktorom účinkoval Spevácky zbor zo
Stankovian na čele s dirigentkou
Katarínou Schoberovou, Ľudová hudba Ondreja Chovana
z Dolného Kubína, talentovaná
mladá dvojica Martina Capková
(hrou na klavír) a Tomáš Sandánus (hrou na gitaru), spevá-

J

ci a hudobníci Radka Hadová,
Stanislava Lucká i Samuel Jamrich a prednášateľka vianočných
poviedok Anna Demikátová.
Vianočné pásmo sa začalo
piesňou Tu stojím skromne pri
jasliach vychádzajúcou z hrdiel
speváckeho zboru. Po nej zaznela vianočná pieseň Čas sviečok,
ktorú nám zaspievali Radka Hadová, Stanislava Lucká a Samuel
Jamrich. Čarovné tóny skladby
Sicilienne, zloženej skladateľkou
Marie Theresie von Paradis, sme
si mohli vypočuť v podaní huslí a klavíra.
S Vrchárskou muzikou vystúpila Ľudová hudba Ondreja
Chovana, ktorej členovia boli oblečení v krojoch. Na elektrickej gitare a klavíri nám zahrala dvojica Martina Capková a Tomáš Sandánus pásmo
vianočných pesničiek s názvom
Christmas tune. Po sólovom vystúpení Radky Hadovej a Stanislavy Luckej s piesňami Madonna s dieťaťom a Mesto spí

Ach, vienku môj, vienku

Jedinečný zážitok sme si odniesli všetci, ktorí sme sa zúčastnili nového predstavenia
Folklórnej skupiny Podšíp
s názvom Ach, vienku môj,
vienku konajúceho sa večer
7. januára 2017 v Kultúrnom
dome v Stankovanoch.
Predstavenie sa nieslo
v priblížení dievockých a mládeneckých lúčení so slobodou
v predvečer svadby, ale aj v zinscenovaní svadobných príprav. Na začiatku nás príhovorom privítala Miroslava Ivanová, aby nám úvodnými slovami
priblížila obsahovú náplň predstavenia, ktoré bolo spojením
herectva, spevu a tanca. V pozadí sme si mohli vypočuť zaujímavé informácie o svadob-

ných prípravách. Ich rozprávačkou bola Katarína Bražinová.
Kultúrny program sa začal
mládeneckou rozlúčkou v krčme, kde sa stretol ženích s kamarátmi, aby si vypili, zatancovali a zaspievali. Ich veselosť
bolo počuť až pod okná izby,
kde mala nevesta so svojimi kamarátkami dievockú rozlúčku.
Na rozdiel od mládencov dievčatá netrávili rozlúčku hlučným
spevom, ale prípravou svadobných pierok a nevestinho svadobného venca. Niesla sa v duchu smútku, že nevesta prežíva
veľké zmeny – lúči sa so svojimi milovanými rodičmi, opúšťa
skupinu slobodných dievok a je
prijímaná medzi vydaté ženy,
ale zároveň aj radosťou z darov
od dievok a ich pomocou s prí-

prišli na rad koledy od speváckeho zboru i ľudového súboru.
Pieseň Tichá noc zaznela v kostole v sprievode organu a huslí
spevom všetkých z nás. Predstavenie uzavrela Biela pieseň potleskom.
Hudobné čísla, ktoré v nás
miestami mohli vyvolať zimomriavky vplyvom tajomnej zmesi vianočných tónov a čarovného spevu, boli vystriedané aj troma krátkymi poviedkami korešpondujúcimi s témou Vianoc.

Chceli poukázať na to, že nie
je podstatná honosná výzdoba
a množstvo darčekov nájdených
pod stromčekom, ale to, že počas vianočných sviatkov nemožno zabudnúť hlavne na Boha
a jeho lásku, ktorá všetko vydrží,
všetkému verí, vždy dúfa a všetko znáša. A plamene mieru, viery, lásky a nádeje, predstavujúce
štyri sviece na adventnom venci, by sme vo svojom vnútri mali
neustále udržiavať zapálené.

pravami. V ten predsvadobný
večer sa ešte dievky s mládencami stretli a spolu sa veselili
– s radosťou si zatancovali a zaspievali. Deň svadby bol zobrazený ako čas obliekania nevesty
do slávnostného odevu vyzdobeného zeleňou na znak života a nevinnosti. Cez plece mala
pôlku a na hlave svadobný veniec symbolizujúci dievoctvo,
čistotu a panenstvo. Krása stankovskej nevesty tak nespočívala v množstve šperkov a zlatých výšiviek, ale v jedinečnosti
a originálnosti.
Členovia Folklórnej skupiny Podšíp obdivuhodne zvládli svoje roly. V predstavení
ako nevesta účinkovala Simona Buvalová a ako ženích Oliver Dauda. Svadobné družice
si zahrali Mirka Ivanová, Vanesa Bražinová, Lucia Pobehová, Katarína Tatárová a Re-

beka Krivošíková. Sestrou nevesty bola Karin Štangová. Ako
družbovia vystupovali Tomáš
Matejík, Adam Bruk, Marcel
Buvala a Karol Koma. Úlohy
dedinského krčmára sa zhostil Vladimír Urban. Na ľudovú
nôtu nám zahrali Jozef Pečko
hrou na harmoniku a Jozef Poloha hrou na husle.
Úprimné poďakovanie Folklórnej skupiny Podšíp patrí obci Stankovany za poskytnutie
priestorov, pracovníkom obecného úradu za pomoc pri propagácii podujatia, Žilinskému
samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu na čižmy, Viere
Ivanovej za pomoc pri šití krojov a ich častí, Tomášovi Matejíkovi za technické vybavenie
i zvuk a samozrejme všetkým
vám za účasť.

Text: Daniela Lysá

Text: Daniela Lysá
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Stankovskí seniori
nezaháľajú

V

V našej obci to stále žije aj
vďaka aktivitám miestnych seniorov. Vráťme sa ešte v spomienkach do roku 2016.
Seniori si aj v tomto roku našli čas aj na poznávacie zájazdy,
aby im svieža ostala tiež myseľ.
Dôkazom toho bol aj autobusový zájazd do Turca a vlakový do
Košíc a Margecian.
Prvou zastávkou po odchode do Turca bola obec Sučany
a jej prehliadka. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch spravuje pán farár Pavol
Pečko, ktorého rodičia pochádzali z našej obce. Je zaujímavé,
že v miestnej väznici pre mladistvých pôsobí kaplán. Kostol
stojí na námestí v obci. V dávnejšej minulosti bol ohradený
múrom. Okolo kostola sa nachádzal cintorín, ktorý bol však
od roku 1803 premiestnený.
Pôvodný kostol bol v 13. a 14.
storočí prestavaný v gotickom
slohu. Za svojho dlhého trvania prešiel mnohými zmenami
až do dnešnej podoby. V roku
1929 boli nadobudnuté tri nové zvony a pridané k najväčšiemu, ktorý vážil 450 kg. Kostol je najstaršou a najvzácnejšou stavebnou pamiatkou obce
zaradenou medzi národné kultúrne pamiatky. Okolie kostola je veľmi pekne upravené, pri
fare je aj veľká farská záhrada,
kde sa nachádza aj detské ihrisko a tenisové kurty. O úpravu
sa starajú farníci z obce. V obci je aj novopostavené námestie,
kde je umiestnený aj tzv. Panteón a na ňom sú umiestnené tabuľky s menami významných
osobností obce,, napr.: Hodža
a ďalší.
Zo Sučian sa presúvame do
obce Turčianska Štiavnička, kde
sa nachádza renesančný kaštieľ s anglickým parkom, ktorý je v rekonštrukcii. Išlo o re-

nesančný kašieľ rodiny Révaiovcov. V súčasnosti kaštieľ ani
park nie je prístupný verejnosti.
Ďalšou zastávkou je obec
Sklabinský Podzámok, ktorá je
známa Sklabinským zámkom
a hradnou zrúcaninou. V areáli hradu sa už niekoľko rokov
uskutočňujú rekonštrukčné práce a počas roka sa tu organizujú
hradné slávnosti spojené s dobývaním hradu ako aj iné zaujímavé podujatia.
Naša cesta pokračuje do obce
Sklabiňa, ktorá je známa svojou
partizánskou minulosťou. Cesta
ďalej smeruje do obce Blatnica,
odkiaľ je vstupná brána do krásnej Gaderskej doliny a pokračujeme do Mošoviec.
Posledný septembrový a prvý októbrový deň patril Mošovskému jarmoku. Jeho 22. ročník
prilákal množstvo ľudí. Mošovské ulice praskali vo švíkoch, po
obvode takmer celej obce boli
postavené stánky. Prišli remeselníci a predajcovia nielen z Turca, ale aj zo vzdialenejších regiónov. Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku boli typické tekutiny, dospelí si pochutili na medovine, burčiaku a vínku. Lákala
aj rozvoniavajúca klobáska, slaninka, škvarky, guláš a dokonca
aj grilované prasiatko.
V minulosti v termíne konania jarmoku bolo chladné počasie a dážď, ale tento ročník sprevádzalo nádherné počasie. Mošovce sú známe aj vďaka Kostolu najsvätejšej trojice. Aj tentoraz bola v jeho interiéri inštalovaná výstava tzv. sypaných obrazov. Z rozličných plodov, ryže, ovsených vločiek, korenia,,
múky, fazule, kvetov a ďalších
surovín boli vytvorené výjavy
zobrazujúce kresťanské motívy.
Výstava, ktorú tvorili dary prírody, bola symbolickým poďakovaním Bohu za úrodu. Zaujímavá bola aj výstava drobno-

chovateľov, hydiny, holubov, sliepok a ich hodnotenie komisiou. Účastníci zájazdu si odnášali domov na pamiatku drobné darčeky z krásnych výrobkov, ktoré si bežne nie je možné
kúpiť. V Mošovciach je aj renesančný kaštieľ, stavba v rokokovo-klasicistickom štýle z 2. polovice 18. storočia, ktorý patrí
medzi najkrajšie historické pamiatky v regióne Turiec. Postavila ho šľachtická rodina Révaiovcov, ktorým patrili Mošovce
od roku 1534. Atraktívne priestory kaštieľa využili filmári pri
nakrúcaní ságy o turčianskych
zemanoch – Alžbetin dvor.
V blízkosti kaštieľa sa na ploche
16,5 ha rozprestiera krásny anglický park, ktorý svojou rozlohou patrí medzi najväčšie na
strednom Slovensku. V západnom výbežku parku sa nachádza
mauzóleum rodiny Révaiovcov,
kde v súčasnosti sídli Múzeum
mošovských remesiel. Súčasťou
parku je aj klasicistický záhradný pavilón s kruhovým pôdorysom postavený v roku 1800 ako
skleník.
Región Turiec patrí k regiónom, ktorý ponúka prakticky
všetko – prírodu, termálne pramene, kultúrne pamiatky, históriu, šport, cykloturistiku, turistiku, lyžovanie. Turiec sa nachádza v Turčianskej kotline
a tvorí turčiansku záhradku.
V najlepšom sme sa s Mošovcami rozlúčili a autobusom sme
sa cez Nitrianske Pravno, Rajeckú dolinu presunuli do cieľa našej cesty – mesta Žilina, kde sa
v ten deň uskutočnil na Mariánskom námestí „Festival seniorov Žilinského samosprávneho kraja a jeho regiónu“. Mottom podujatia bolo „Každý vek
má svoje čaro, ten seniorsky určite“. Na tribúne pred početnou
diváckou kulisou sa postupne
predstavili tieto súbory: Mississipi (obec Turie), Seniorklub
spevákov (obec Rabča), Salatín
(Lipt. Sliače), Lúčianski hudci (Lúčky pri Ružomberku),
Tri doliny (Bitarová), Šumienky (Lipt, Hrádok – Dovalovo),

Delo Mambo (Martin), Heligonkári (obec Dlhé Pole) a ako
hosť z vých. Slovenska – Kamélie (Gelnica).
Ďalší výlet našich seniorov bol
zameraný na východné Slovensko s využitím železnice a zľavou pre dôchodcov. V sobotu 15.
októbra 2016 sme si urobili dve
akcie. Prvá dopoludňajšia bola návšteva mesta Košice, spojená s prehliadkou krásneho námestia a nemenej krásnych pamiatok pre každého návštevníka. Z Košíc sme sa presunuli vlakom na pravé poludnie do
Margecian, kde sa organizovalo
známe podujatie „Margecianske
fajnoty 2016“ . V Margecanoch
veľmi dobre vedia, že láska prechádza cez žalúdok a preto organizujú prehliadku úžasných
pochúťok dolnospišskej kuchyne, čo je jedinečná príležitosť
vyskúšať si rôzne pochúťky. Aj
túto sobotu sa centrum Margecian premenilo na jeden obrovský hodovací stôl, na ktorom si
návštevníci našli nádherné gastronomické kreácie, ktoré pripravovali odborníčky – gazdinky z miest od Krompách až po
Prakovce. Svoje umenie a zručnosť tiež prezentovali remeselníci, ľudoví rozprávači a folklórne skupiny. Videli sme ako
sa varia fajnoty zo Spiša, ale
kto nemal zmenené tzv. fajnoše – peniaze, nemal veľa šancí,
ochutnávať, lebo tieto peniaze
boli jediným platidlom na jarmoku. Pre všetkým organizátorov takýchto podujatí je takáto
exkurzia poučná.
Cesta domov v rýchliku veľmi rýchlo ubiehala a ani sme sa
nenazdali a už sme vystupovali v Kraľovanoch. Po malej zastávke na občerstvení v Rosničke sme sa presunuli domov do
Stankovian plní pekných dojmov.
Stankovskí dôchodcovia sú
dôkazom, že chuť spoznávať,
cestovať a stretávať sa ani v staršom veku nie je problémom.
Text: Ing. Peter Straka

Zvesti

12 Zvesti

Veľkí umelci na malom javisku
Koncom roka, v nedeľu 18.
decembra sa v Stankovanoch opäť predstavila so svojím koncertným programom
ružomberská skupina RK
JAZZ BAND so svojimi spevákmi Katkou Plachou, Katkou Schoberovou, rodáčkou
zo Stankovian a Jaroslavom
Antalom.
Koncert sa konal už po druhýkrát v priestoroch Kultúrneho a agroturistického centra v Stankovanoch. Účinkujúcich privítal starosta obce Rudolf Baleja, ktorí pripomenul,
že skupina oslavuje tento rok
svoje 10 výročie vzniku, do ďaľ-

ších rokov im zaželal veľa dobrých pesničiek a mnoho vďačných poslucháčov a tiež privítal prítomných divákov. Javisko
svojou veľkosťou bolo pre tak
početnú hudobné zoskupenie
trocha primalé, ale ako sa vraví „ dobrých ľudí sa všade veľa
zmestí“ , tak sa aj stalo. Boli trocha problémy pri prístupe k mikrofónom, ale všetko sa
nakoniec vyriešilo k spokojnosti. V priebehu 90 minút nám
hudobníci predstavili skladby známych autorov, pridali aj
pár piesní s vianočnou tematikou, čím všetkých prítomných
divákov dokonale naladili na
prichádzajúce sviatky. Na záve-

re starosta obce poďakoval za
krásne kultúrne predstavenie a
dodal, že budeme všetci radi ak
si koncert o rok znova zopakujeme. Diváci nechceli hudobníkov so spevákmi prepustiť a
svojim potleskom si zaslúžili
ešte dodatok v podobe krásnej
piesne Tichá noc.
Súčasťou koncertu bol aj I.
ročník Vianočných trhov, na
ktorých sa predstavili remeselníci a predajcovia zo Stankovian a širokého okolia. Predávali sa vianočné dekorácie a ozdoby, šperky, suveníry, medovníky, vianočné oblátky, pečený
čaj, oriešky, medovina, sviečky,
pletený a prútený tovar a mno-

ho iného. FK Podšíp pripravil
občerstvenie v podobe vianočného punču, vareného vína a
čaju. Organizačne pomohla pri
realizácii trhov značnou mierou
Mirka Ivanová, za čo jej aj takouto formou ďakujeme.
Obec Stankovany ako organizátor tohto podujatia verí, že
o rok si ho zopakujeme, že návštevníkov bude zasa o trocha
viac, a ďakuje účastníkom trhov, že si našli čas a ponúkli na
predaj svoje výrobky, čí prispeli k úspešnému priebehu celej
akcie a dokázali aj týmto spríjemniť predvianočnú atmosféru v obci.
text : Slávka Belková

Piaty obecný ples dopadol
na výbornú

D

Dňa 11.02.2017 sa v našej obci konal v poradí už 5. Obecný ples. Ples sa uskutočnil pod
záštitou starostu obce Rudolfa Baleju.
V kultúrnom programe sa
ako hostia predviedli deti zo
Základnej školy v Stankovanoch pod vedením p. učiteľky
Bc. Moniky Kubalovej. Do tanca hrala tak ako minulý rok martinská skupina ALEX, ktorá dokázala naplniť sálu hneď
od prvej skladby. Počas krátkych prestávok zabávali hostí
domáci harmonikári p. Zdeno
Buliak a p. Jozef Pečko, ktorým
sekundoval na husliach jeden
z hostí plesu. Po úvodnom privítaní hostí a príhovore starostu
obce sa začala skutočná zábava. Pred polnocou sa žrebovala

hodnotná tombola so 62 cenami od sponzorov a organizátorov plesu. Po nej hostia nabrali energiu do ďaľšej zábavy vynikajúcou kapustnicou, o ktorú sa postarala opäť reštaurácia
LUMIA so svojimi pracovníkmi. Na plese sa zabávali nielen
obyvatelia našej obce, ale mnoho nových tvárí z iných miest
a obcí. Čo nás ako organizátorov veľmi teší, je stúpajúca
účasť mladých ľudí. Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí prišli, že zábavu rozbehli naplno už od začiatku a pokračovali v tempe až do skorého rána, a samozrejme aj početným
Pri raňajšom lúčení sa všetsponzorom plesu, spoluprácu s ktorými si veľmi vážime. ci zhodli na tom, že o rok Všetci tak prispeli k úspechu 03.02.2018 sa znova zídeme
celého plesu.

» Ceny v tombole

na ďaľšom - 6. Obecnom plese v Stankovanoch.
text : Slávka Belková

