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Deti i dospelí sa zabávali
pri varení gulášu

C

Celodenná súťaž vo varení najlepšieho kotlíkového gulášu

v Stankovanoch už dávno nie je len
o chuťových pohárikoch.

Obyvateľom obce totiž ponúka
jednu z mála príležitostí, ako sa spolu stretnúť a výborne sa zabaviť.
Štvrtý ročník, ktorý sa konal 21. augusta, nebol výnimkou. Každý, kto
sa mohol aspoň na chvíľu uvoľniť
zo starostí bežného dňa sa na pár
minút zastavil pri futbalovom ihrisku, nasával príjemné vône a debatoval s priateľmi.
Organizácie sa tradične chytil
Obecný úrad v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi na čele s Petrom
Bartošom. „Takto chceme stmeliť našich ľudí. Aspoň raz do roka

sa spoločne stretnú a zabavia všetky generácie,“ prezradil hlavný organizátor.
Do súťaže sa prihlásilo osem
družstiev, podporiť akciu svojou
účasťou prišli aj kuchári zo susednej
Ľubochne. Svoje kulinárske umenie
si zmerali družstvá poľovníkov, hasičov, Rojkovcov, rodiny Malchovej, Buvalovej, Fúrovej, miestnej organizácie Červeného kríža a mládež z folklórbej skupiny Podšíp.
Pred porotou tak bola neľahká úloha. Mali vybrať ten najchutnejší recept. Nakoniec rozhodli, že stráž-

» Podujatie si získalo počas štyroch rokov množstvo fanúšikov

» Vystúpila aj folklórna skupina Podšíp

com najlepšej chute a zmesi prísad
do kotlíkového gulášu bolo družstvo
hasičov, ktorí radosť z výhry schladili skupinovým skokom do blízkeho Váhu. Druhé miesto získali mladí
folklórnici a tretie komisia pre rozvoj, kultúru, školstvo a šport.
Zatiaľ, čo dospelí poctivo miešali
pochúťky v kotlíkoch, deti sa mohli vyblázniť na trampolíne a nafukovacom hrade. Niekedy bolo pre
rodičov ťažké dostať svoje ratolesti zo šmýkačiek, kde strávili skákaním a šantením príjemné chvíle. Aj
pre dospelých si organizátori pripravili zaujímavé súťaže. Merali si sily
v hode budzogáňom či valčekom,
pílení a pretínaní dreva alebo v hode
sekerou na terč.
Prítomných zabavilo prevedenie súťaže v hode valčekom. ženám,
ktoré sa snažili o čo najdlhší hod kuchynským náradím aktívne pomáhali ich manželia, tým, že sa postavili na koniec ihriska. Šikovné ženy
tak mali o motiváciu postarané.
Súťaž v hode valčekom vyhrala Lucia Urbanová, sekeru trafil
najpresnejšie na terč Marek Buvala a najdalej dohodil budzogáň Roman Čieško.
Program výborne dopĺňali mladí z folklórnej skupiny Podšíp, ktorí
popri varení gulášu všetkým spievali a tancovali. Svoj podiel na zábave mala aj skupina Stankovianka so
svojou živou hudbou.
Všetci účastníci, súťažiaci i priatelia dobrého jedla už nedočkavo očakávali vyhlasovanie tomboly, v ktorej
sa predalo neuveriteľných 500 lístkov. Šťastlivci si mohli odniesť rôzne spomienkové ale i cenné predme-

www.stankovany.sk/zvesti

ty. Výhry a fininčnú pomoc darovali
štedrí sponzori, medzi ktorými boli Stavoindustria (150 eur), Riline
(830 eur), Poľnohospodárske družstvo Žaškov, Obecný úrad Stankovany (500 eur) a mnohí iní.
Sladkosti do súťaží pre deti venovali miestni podnikatelia: pán Ľubomír Kodrík, pán Chovanec, pani Malíková, pani Mirka Karasová,
pán Marián Gašper a pán Egredský.
Ako obvykle sa Stankovany opäť
výborne zabavili a rozlúčili sa s letom. Už teraz sa môžeme tešiť na
piatyy ročník.

text: SZ
foto: lk
viac fotografií nájdete na strane 16

»Víťazné družstvo hasičov: Zľava: Marek Šišítka, Pavol Barbuš, Filip Junas,
Michal Demikát, Dávit Barbuš, Michal Straka
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ZOZNAM KANDIDÁTOV
do komunálnych volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa konajú
v
27. novembra 2010 od 07:00 do 20:00 hod.

1. Rudolf Baleja 57 r. stavebný dozor Stankovany 123 nezávislý kandidát
2. Jozef Kachút 60 r. dôchodca
Stankovany-Rojkov 375 SMERsociálna demokracia
3. Ján Tatár, Ing. 61 r. starosta obce
Stankovany-Rojkov 394 Slovenská národná strana

KANDIDÁTI NA POSLANCOV:
STANKOVANY
1. Peter Bartoš 61 r. dôchodca
Stankovany 27 nezávislý kandidát
2. Marián Belko 43 r. technik Stankovany 249 Kresťanskodemokratické hnutie
3. Marcela Belková 35 r. rádiologický asistent Stankovany 240
Strana demokratickej ľavice
4. Peter Brna 58 r. strážna služba
Stankovany 17 Slovenská národná strana
5. Ján Buliak 45 r. výpravca ŽSR
Stankovany 266 Slovenská národná strana
6. Peter Demikát 56 r. elektromontér Stankovany 192 Slovenská národná strana
7. Hieroným Fúra 62 r. dôchodca
Stankovany 229 Slovenská národná strana
8. Joachim Fúra 57 r. elektromechanik Stankovany 231 Kresťanskodemokratické hnutie
9. Tomáš Hadač,Mgr. 28 r. učiteľ
Stankovany 318 Kresťanskodemokratické hnutie
10. Ján Chomist 35 r. murár Stankovany 205 Slovenská národná
strana
11. Juraj Chyla, Ing. 32 r. výpravca

čo nájdete v Stankovských zvestiach
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Miestom konania volieb vo volebnom obvode č. 1 - Stankovany je zasadačka OcÚ na prízemí a vo volebnom obvode č. 2 – Rojkov je hasičská zbrojnica.
Vo volebnom obvode č. 1 Stankovany sa volí 7 poslancov, vo volebnom
obvode č. 2 Rojkov sa volia 2 poslanci a pre obidva obvody sa spoločne
volí 1 starosta z 3 kandidátov.

KANDIDÁTI NA STAROSTU
OBCE:

Obsah
4-5

Spevnia brehy Váhu v obci 4
V obci rastie park 4
S diaľnicou zatiaľ nemôžu hýbať 4
Futbal v Stankovanoch sa odrazil
od dna 5

ŽSR Stankovany 365 SMER-sociálna demokracia

Predstavujeme
uchádzačov o váš hlas
v komunálnych voľbách 6-8

12. Oľga Kováčiková 59 r. dôchodca Stankovany 242 Komunistická
strana Slovenska

Vyhodnotenie volebného
programu 9-10

13. Ján Lacko 34 r. projektant
Stankovany 299 Kresťanskodemokratické hnutie

Vyrobte im búdku 10

14. Peter Lacko 62 r. dôchodca Stankovany 321 Komunistická
strana Slovenska

SPOMIENKY 9 - 10

15. Vladimír Lacko 52 r. inv.
dôchodca Stankovany 243 nezávislý kandidát

Budova železničnej stanice 12

16. Pavol Lucký 39 r. zamestnanec
železníc Stankovany 279 Slovenská národná strana
17. Milan Straka 63 r. dôchodca
Stankovany 350 Kresťanskodemokratické hnutie
18. Peter Straka,Ing. 59 r. elektromontér Stankovany 189 SMERsociálna demokracia
19. Anton Tomáň 61 r. dôchodca
Stankovany 5 Kresťanskodemokratické hnutie
20. Vladimír Urban,JUDr. 50 r.
štátny zamestnanec Stankovany
283 Slovenská národná strana
21. Jana Vojtečeková 45 r. opatrovateľka Stankovany 277 Kresťanskodemokratické hnutie
ROJKOV
1. Vendelín Čieško 57 r. majster
Stankovany-Rojkov 428 SMERsociálna demokracia
2. Michal Chomist 22 r. lesník
Stankovany-Rojkov 417 Slovenská národná strana
3. Peter Lacko 46 r. operátor výroby
Stankovany-Rojkov 472 Kresťanskodemokratické hnutie
4. Milan Matejík 48 r. predavač
Stankovany-Rojkov 376 Slovenská národná strana

»
»
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OZNAMY

Obecné zastupiteľstvo
Vyberáme z výpisu Uznesenia
č. 4/2010 zo štvrtého riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Stankovanoch konaného dňa 23. júla 2010:
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení Uznesenia č. 3/2010 zasadnutia OZ Stankovany, ktoré sa konalo dňa 21.05.2010.
OZ k prednesenej správe nemá
pripomienky a Uznesenie č.3/2010
považuje za splnené.
Správa hl. kontrolóra obce za I.
polrok 2010 a plán práce na II.
polrok 2010
OZ berie na vedomie obsah správy hlavného kontrolóra obce za I.
polrok 2010 a k prednesenej správe nemá pripomienky.
OZ berie na vedomie plán práce
hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2010, OZ doporučuje účasť
hlavného kontrolóra obce na verejných akciách.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora a správu o overení riadnej účtovnej závierky
k 31.12.2009. K stanovisku audítora nemá pripomienky.
OZ súhlasí s podpisom zmluvy
na vykonanie auditu pre rok 2010
a na overenie výročnej správy obce
v celkovej hodnote 450 eur.
OZ berie na vedomie správu
o účasti našej občianky - Nikoly
Konkoľovej na Juniorských majstrovstvách sveta telesne postihnutých šachistov. OZ navrhuje Nikole Konkoľovej za úspešnú reprezentáciu SR a našej obce, vecnú odmenu v zmysle Smernice č.
1/2008, čl. V. bod 1b, vo výške 15
eur.
Žiadosť Petra Chomista o opravu cesty na Kúte. OZ berie na vedomie obsah žiadosti adresovanej
obecnému zastupiteľstvu o opravu
cesty na Kúte. OZ doporučuje starostovi obce preveriť výšku finančných nákladov a možností opravy
uvádzanej miestnej cestnej komunikácie a miestnej komunikácie
v Rojkove – Kopanie.
OZ berie na vedomie obsah požiadavky Dáši Rendkovej. OZ doporučuje starostovi obce prerokovať požiadavku výšky nájomného
za uloženie veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber s majiteľkou pozemku, kde bola kedysi
predajňa potravín.

OZ doporučuje starostovi obce rokovať o prenájme pozemku za obdobie rokov 2005 až 2010 maximálne do výšky 3 rokov dane z nehnuteľnosti (stavby), ktorú má
žiadateľ doplatiť obci Stankovany.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti adresovanej obci od školskej
jedálne pri ZŠ a MŠ. OZ súhlasí
so zakúpením pracovného stolíka
pre pomocné práce v kuchyni. OZ
nesúhlasí vyhovieť žiadosti na zakúpenie kuchynskej linky pre zlú
finančnú situáciu v prísune podielových daní do samospráv. Doporučuje však požiadavku akceptovať
v neskoršom období, s prihliadnutím na výber potrebného nábytku
spĺňajúceho požiadavku hygienika.

DISKUSIA:
Bohuslav Belko upozornil, že na
požiarnej zbrojnici v Rojkove treba opraviť dvere a okno.
Starosta obce odpovedal, že na požiarnu ochranu sú v rozpočte peniaze. Preto treba majetok DHZ
dať do náležitého poriadku. Doporučuje uvádzaný problém riešiť dobrovoľnou činnosťou DHZ
Rojkov.
Jana Vojtečeková navrhla zabezpečiť veľkokapacitný kontajner
na odvoz domáceho odpadu. napr.
matracov, starého nábytku a podobne.
Starosta obce navrhol poslancom,
aby zistili medzi občanmi záujem
o odvoz takéhoto odpadu. Doporučil však, aby uvádzaný odpad bol
pred zberom separovaný.

HLASOVANIE:
Prítomných: 8 poslancov
Za uznesenie: 8 poslancov (B. Belko, P. Bartoš, J. Buliak, J. Fúra , M.
Matejík, P. Lacko, V. Urban, J. Vojtečeková)
Vyberáme z výpisu Uznesenia
č. 5/2010 z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Stankovanoch konaného dňa 25. augusta 2010
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení
Uznesenia č. 4/2010 zo zasadnutia OZ Stankovany, ktoré sa konalo dňa 23.7.2010
OZ k prednesenej správe nemá
pripomienky a Uznesenie č.4/2010
považuje za splnené.
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok

Stretnutie s
2010.
OZ súhlasí s predloženou správou o plnení rozpočtu tak, ako ju
predložila ekonómka a účtovníčka
OcÚ Katarína Králiková.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období
2010 - 2014.
OZ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej
funkcie starostu, určuje starostovi
obce Stankovany na funkčné obdobie 2010 - 2014 výkon funkcie
starostu na plný úväzok.
OZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy obce Stankovany
podľa § 9 zákona č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, dva volebné obvody. Volebný obvod č. l - Stankovany s počtom poslancov 7 a volebný obvod
č. 2 - Stankovany - Rojkov s počtom poslancov 2.
OZ berie na vedomie informáciu
starostu obce o uskutočnení osláv
Mesiaca úcty k starším. OZ súhlasí s vyčlenením finančnej čiastky v zmysle platnej Smernice č.
1/2008 pre pozvaných občanov vo
veku 65 rokov a občanov vo veku
nad 80 rokov.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti Petra Gašpera, Potraviny Rojkov. OZ zaujalo k požiadavke podnikateľa Petra Gašpera
ohľadom kompenzácie nájomného za doplnenie bezpečnostných
opatrení, kovové mreže a bezpečnostné dvere, zamietavé stanovisko, nakoľko sa jedná predovšetkým
o ochranu majetku žiadateľa.

DISKUSIA:
Peter Lacko sa zaujímal o obecný rozpočet v niektorých položkách príjmovej a výdajovej časti.
Ďalej sa pýtal, ako bude obec riešiť nedostatočný príjem z podielových daní.
Starosta obce odpovedal, že výpadok výnosov dane z príjmov bude
mať za následok zníženie príjmovej časti o 30 % celkového príjmu
obecného rozpočtu. Obec uvádzaný výpadok vykryje z časti z úspor
predchádzajúcich rokov a krátením položiek v kapitolách mzdy,
údržby, vysporiadanie pozemkov,
energie, príspevky pre športové

KANDIDÁTMI

Kandidáti na starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva sa stretnú s občanmi Stankovian. Predstavia
svoj program a vy im môžete
klásť svoje otázky.

21.novembra o 14.30
v zasadačke OcÚ

kluby a iné.
Peter Bartoš upozornil na prekážku na ceste z Ľubochne do
Stankovian - Pod Jasením, kde sa
v tesnej blízkosti cesty nachádza
zemina, ktorá tam ostala po prípravných prácach na diaľnicu. Počas zimného obdobia bude prekážať pri odpratávaní snehu z cesty,
preto je potrebné odstrániť ju ešte
pred napadnutím snehu.
Starosta prisľúbil nápravu a zároveň upozornil ešte na ďalšie miesta
miestnej komunikácie, ktoré je potrebné do príchodu zimy upraviť.
Je to hlavne na Kúte pri P. Chomistovi a Na Kopaní v Rojkove.
Milan Matejík žiadal upraviť cestu
na Laz, a to v časti od cesty I.triedy
po Tatárovcov. Starosta informoval, že táto cesta sa bude opravovať v mesiaci september a október.
Joachym Fúra informoval o rozsiahlej rekonštrukcii podlahy
v materskej škole v ZŠ a MŠ s finančnými nákladmi približne
1700 eur. Ďalej apeloval na skutočnosť započatia výstavby detského parku, ktorý bol plánovaný
aj vo volebnom programe.

HLASOVANIE:
Prítomných: 8 poslancov
Za uznesenie: 8 poslancov (B. Belko, P. Bartoš, P. Brna, J. Buliak, J.
Fúra , M. Matejík, P. Lacko, V. Urban, J. Vojtečeková)

zostavila: lk
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S humorom
a zamyslením
s Antonom Chorvátom

Vedenie podniku poslalo Fera
na týždenné školenie. Keď sa ho
v práci pýtali, čo si zo školenia odniesol, odpovedal: „Ále, nebolo to
Bohviečo. Dva príbory, štyri obrusy a tri šálky na kávu!“
Hovorí manžel manželke: „Som
rád, že máme tri deti.“ Žena prekvapene odpovedá: „A to už prečo?“ Manžel pohotovo odpovie:
„Nedávno som čítal, že každé štvrté dieťa, ktoré sa narodí, je Číňan.“

P

Spevnia brehy Váhu v obci
Počas letných povodní mala rieka Váh v Stankovanoch prietok až
350 metrov kubických. Z Liptovskej Mary vtedy vypúšťali len 200.
Silné prítoky zdvihli hladinu vody
a Váh sa v Stankovanoch vylial.
Nízke brehy obmedzujú množstvo vody, ktoré môžu vodohospodári vypustiť, čo je nebezpečné najmä
v krízových situáciách.
Slovenský vodohospodársky podnik preto začne budovať protipovod-

ňové hrádze na toku rieky v Stankovanoch. Chcú tak predísť vylievaniu
Váhu v dolnom Liptove.
Projekt, vďaka ktorému by už nemala nastať situácia ako v lete tohto
roku, zahŕňa jeden ľavostranný a dva
pravostranné úseky s celkovou dĺžkou takmer jeden kilometer.
Od píly pred dedinou po futbalové ihrisko bude hrádza s dĺžkou 350
metrov, na dolnom konci 380 metrov a na ľavej strane pri lavici 120

metrov. Hrádze budú siahať do metrovej výšky.
Koryto Váhu v celej liptovskej
kotline je upravené tak, aby znieslo
aj veľký objem vody. Jedinou výnimkou bola práve táto oblasť, kde dôjde
k výraznej náprave.
Financie bude Povodie Váhu čerpať z vlastných zdrojov alebo zo
štrukturálnych zdrojov Európskej
únie.

text: SZ

Mladá slečna cestovala do práce vlakom. Občas sedávala v kupé
s mladým pánom, ktorý jej raz povedal: „Slečna, vždy keď sa na mňa
usmejete, túžim Vás pozvať k sebe.“ Ona zahanbene odpovedá:
„Pane, Vy mi ale lichotíte!“ Muž
odpovedá: „Ani nie, ja som totiž
zubný lekár.“
Peter vraví Mišovi: „taký som unavený, že kade chodím, tade spím.“
„A kadeže to chodíš?“ pýta sa Mišo. „Nuž a ako mám vedieť, kade
chodím, keď spím.“
Vo väzenskej cele sa spýtal spoluvezeň druhého, za čo sedí a koľko
dostal rokov. On hovorí: „12 rokov pre jednu sliepku.“ Začudovane hovorí: „12 rokov kvôli sliepke? Ako to?“ „Vyhrabala svokru.“
Ľudia hovoria, že láska hory prenáša. Ale čo na to ochranári?
Ľudia všetko odpustia, ale nikdy
nie úspech.

A

V obci rastie park
Ako sme informovali v minuloročnom vianočnom čísle obecných
novín, v Stankovanoch sa začalo s výstavbou a sadením obecného parku.
Názory sa aj v tomto prípade rôznia, no prevládajú tie pozitívne. Ľudia sa obávajú najmä rozkrádania
stromčekov, vysadených kríkov a poškodzovania parku.

„Neviem, či to tu dlho vydrží. Bola by to škoda, ale myslím si,
že stromčeky budú lákať dlhé prsty niektorých ľudí,“ obáva sa Anna.
Park financuje obec z peňazí, ktoré jej pridelila Národná diaľničná spoločnosť ako odškodné za vyrúbané stromy pri výstavbe diaľnice.
Túto sumu môže obec využiť len na
obnovu zelene.

V parku si budú môcť miestni oddýchnuť na lavičkách, pre deti postavia preliezačky a príjemným doplnkom bude aj jazierko. Na ploche
už vysádzajú približne 12 druhov
okrasných kríkov, 7 odrôd stromov
a tri borievky. Priestor bude ohradený zo strany od Váhu, aby sa rodičia
nemuseli obávať o bezpečnosť svojich detí.

text: SZ
foto: lk

Najväčšia radosť je škodoradosť.
Psychiater hovorí kolegovi:
Vieš, mám výborného pacienta.
Trpí na rozdvojenie osobnosti. A
platia obaja
Existuje niečo, čo u nás nikdy nezdražie?
Áno, lacné sľuby.
„To je neslýchané!“ rozčuľuje sa
hosť na recepcii. „Včera ste mi tvrdili, že beriete za izbu dvesto-tristo korún, a teraz mi účtujete päťsto.“
„No a koľko je dvesto a tristo?“
Čo je najväčším prianím majiteľa
Trabantu?
Dostať pokutu za prekročenú
rýchlosť..

V

S diaľnicou zatiaľ nemôžu hýbať
V minulom roku sa rozbehol ruch
na staveniskách diaľničného úseku Turany – Hubová. V súčasnosti je výstavba zastavená.
Minister dopravy Ján Figeľ pri návšteve mesta Ružomberok uviedol,
že práce na trase Hubová – Ivachnová sa začnú už na budúci rok. Si-

tuácia s úsekom, ktorý prechádza aj
katastrálnym územím Stankovian, je
však oveľa zložitejšia.
Európske zákony, konkrétne
smernica o ochrane biotopov, zakazujú stavať na chránených územiach
Natura 2000. Výnimku povoľuje len
v tom prípade, ak neexistuje iné rie-

šenie. Neziskové organizácie na Slovensku a v Čechách však tvrdia, že
pôvodná trasa s tunelom Korbeľka
neohrozuje životné prostredie. Rizikový je podľa nich dopad výstavby aj
na Rojkovské rašelinisko.
Peniaze chce vláda čerpať zo
zdrojov Európskej Únie a aby ich
uvoľnila, trasa musí byť v súlade s jej
zákonmi. Zatiaľ sa Slovensku nepodarilo presvedčiť Brusel, že povrchový variant nezasiahne do nášho
životného prostredia.
Ak by sa vláda rozhodla financovať výstavbu z vlastných zdrojov,
problém so smernicou by tým neobišla. Európska komisia môže začať
súdne konanie proti Slovenskej republike.

text: SZ
foto: lk
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Futbal v Stankovanoch sa
odrazil od dna

V

Často si povzdychneme: „Bože,
ako ten čas letí, veď nedávno boli Vianoce a už je tu jeseň a my
sme mali toľko plánov, čo v lete urobíme, kde pôjdeme.“ Na-

še plány tiež veľmi rýchlo narušilo
tohtoročné nežičlivé počasie. A tak
v tomto rýchlom tempe nášho života sme sa ani nenazdali a už je
za nami aj sviatok všetkých svätých
a dušičiek. V týchto dňoch sme
v hojných počtoch prichádzali na
cintorín upravovať hroby, pokladať
vence a kytice, a tým si uctili našich
drahých zosnulých.
Keď sa tak prejdeme po cintoríne,
musíme konštatovať, že sa zlepšila starostlivosť o cintorín. Vybudovalo sa ozvučenie na cintoríne, bola urobená vodovodná prípojka. Na
dome smútku je umiestnená tabuľa
s plánom hrobov a ich číslovaním.
Obec zabezpečuje pravidelné kosenie trávy. Mnohé rodiny zosnulých
dali zhotoviť krásne pomníky, ktoré celoročne pekne udržujú. To sú
tie pozitíva.
Ale musíme si všimnúť aj negatívny jav. Návštevníkom nášho cin-

torína iste neunikne skutočnosť, že
na cintoríne je dosť hrobov, ktoré
sú zarastené burinou, sú na nich vypálené sviečky, suché kvety a vence od minulého roka. Títo zosnulí majú zaiste pozostalých, príbuzných a známych. Ale oni si nenájdu
troška času, aby sa zastavili na cintoríne a urobili troška poriadok.
Zaiste sa však nájdu zosnulí, ktorí
naozaj na tomto svete nemajú nikoho, a tak by sa mohli nájsť dobrí
ľudia, ktorí by tieto hroby ako-tak
udržiavali. V tomto by nám mohli ísť príkladom mnohé mestá a dediny, ktoré sa starajú o hroby padlých vojakov prvej a druhej svetovej vojny.
Chceme však veriť, že v nasledujúcich rokoch takýchto opustených
hrobov na našom cintoríne nenájdeme.

Pomaly už patria ku koloritu obce a nevdojak si už na nich aj zvykáme, aj keď väčšina na nich pozerá krivým okom ! A treba povedať, že právom.
O kom je reč? No predsa o partii
mladých, tzv. „kapucniarov“, ktorí
si vyárendovali priestor pod dreveným prístreškom pred „dolným“
obchodom, ale nepohrdnú ani betónom za obchodom a v podstate všade tam kde si môžu v pohode vypiť to svoje „plastové“ vínko. Možno ním zapíjajú aj drogy,

ktoré sa tam tiež vyskytujú, a potom
sa v nočných hodinách robí bordel.
Podpaľujú sa kontajnery, čmára sa
po fasádach, balancuje sa na hrane
zákona. Je len smutné, že na takýto
„šport“ sa dali aj dievčatá, niektoré
aj neplnoleté !
Normálny človek si potom kladie
otázky: „kde sú rodičia týchto ratolestí, ktoré celé dni nič nerobia, odkiaľ berú peniaze na alkohol keď
nepracujú, prečo sa flákajú po dedine ako bezdomovci zakrývajúci si
svoju identitu v kapucniach ?

Ďalšia konkurenčná skupina, vekom staršia si zasa „prenajala“ priestory pri „hornom“ obchode, kde si zriadila aj vlastný výklad a
to rovno zamrežovaný, aby boli lepšie chránení.
Pýtame sa, pred kým a dokedy?
Na margo oboch skupín treba
nahlas povedať: „vážení, o takéto
atrakcie obec nestojí a vaša prítomnosť na zmienených miestach je neželaná. Robíte hanbu celej obci !“

KOMENTÁRE

ostatného. Ďalej to bola nedostatočná sebadisciplína a životospráva
viacerých hráčov, ktorí mali ísť príkladom pre ostatných. Predsednícka
stolička v klube sa stala rizikovou, čo
malo za následok až príliš častú obmenu nielen samotných predsedov
ale aj členov výboru.
Už na jar tohto roku, keď bolo
prakticky rozhodnuté o vypadnutí
mužstva do III.triedy sa uskutočnili
prvé ozdravné kroky vo vedení mužstva ale aj klubu.
Tento proces ozdravovania zavŕšila mimoriadna členská schôdza futbalového klubu, ktorá sa uskutočnila 3.9.2010. Táto mala zadefinovať jeho ďalšie smerovanie. Na tejto schôdzi bol zvolený nový 7-členný výbor, ktorého predsedom sa stal
Gašper Marián, sám aktívny hráč.
Ďalšími členmi výboru sú Mgr.Škuta Pavol, Ing.Malík Rastislav, JUDr.
Urban Vladimír, Demikát Peter,

Malcho Peter a Ing. Bražina Rudolf.
Až na dvoch všetko nové tváre.
Prioritnou úlohou nového vedenia je skonsolidovať činnosť klubu
a vytvoriť také podmienky, aby sa
futbal v obci odrazil od dna a vrátil
sa tam kam patrí. Pod stabilizáciou
treba vidieť v prvom rade zvýšenie
„kultúry“ v celej činnosti a stabilizáciu členskej základne, z ktorej by sa
malo vyprofilovať mužstvo schopné
napredovania.
Jesenná časť nového ročníka súťaže naznačila, že ľady sa pohli a všetci dúfame, že správnym smerom.
Kreuje sa mladé mužstvo, ktoré má
pred sebou určite perspektívu.
Vízia výboru je jasná. Je na nich
a samozrejme na hráčoch ako sa im
tieto plány podarí naplniť. Nebude

text: Anton Chorvát

text: redakcia SZ

to otázka jedného roka, bude to beh
na dlhú trať. Výbor si je toho vedomý a je dobré, že v tomto nie je osamotený. Pomocnú ruku podáva aj
obec ako hlavný sponzor v zastúpení starostom, ktorý má jednoznačný záujem na tom, aby futbal v obci
nezanikol. Veď šport na dedinách je
jeden z mála príležitostí kde sa môžu mladí realizovať. A priznajme si,
ako by vyzerali nedele bez futbalu?
Asi nudne.
Aj napriek nedostatkom, ktoré
sa v minulosti v riadiacej práci klubu vyskytli, treba všetkým, ktorým
nebol osud futbalu v obci ľahostajný a obetovali mu veľa času a energie, poďakovať.

text: Pavol Škuta

Vítame medzi nami
Nela Buvalová (júl)
Nikolas Malcho (júl)
Martina Zrníková (august)
Markus Kytka (september)
Jakub Chovan (október)
Lukáš Prídavok (október)

Spoločenská kronika

Výsledky a samotné účinkovanie
v posledných rokoch, a v konečnom dôsledku pád z I.triedy až na
samé dno okresnej súťaže postavilo stankovský futbal do nie príliš
pozitívneho svetla.
Boli sme svedkami nielen športového ale aj morálneho úpadku klubu, ktorý so sebou prinášal nezáujem, nechuť, apatiu ako zo strany verejnosti, tak aj zo strany samotných
hráčov.
Pod tento stav sa podpísalo
množstvo objektívnych ale aj subjektívnych faktorov. Z tých objektívnych možno spomenúť nezáujem mladých chlapcov o šport ako
taký, nezáujem mladých futbalistov
na sebe individuálne pracovať, ako
aj nedostatočné funkcionárske zázemie. Z tých subjektívnych prevládala chýbajúca koncepcia vo vedení klubu, keď prioritou bolo zachrániť I.triedu za každú cenu na úkor

Opustili nás
Verona Letková (80)
Vladimír Lysý (84)
Valéria Ročiaková (83)

Manželstvo uzavreli
Ivana Buliaková + Gabriel Bartoš
(september)
Martin Laurinec + Andrea Hrkútová (september)
Katarína Kozáková + Lukáš Prídavok (október)
Dana Vojtečeková + Peter Hajnal
(október)

pripravila Eva Straková
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Predstavujeme uchádzačov o váš
hlas v komunálnych voľbách
Všetci kandidáti do nadchádzajúcich komunálnych volieb dostali rovnakú príležitosť prezentovať
seba a svoj volebný program na
stránkach obecných novín Stankovské zvesti.
Podmienky sme stanovili dopredu a v prípade uverejnených príspevkov boli splnené.

Texty nie sú gramaticky a štylisticky upravované redakciou,
uverejňujeme ich v pôvodnom
znení tak, ako nám boli poskytnuté.
Kandidátov vám predstavujeme
v abecednom poradí.

Kandidáti na starostu
obce

stavbe a osvetlení chodníka do Rojkova, rekonštrukcii elektrickej siete a telefonizácii obce. Podieľal som
sa na oprave kostola a farskej budovy. Počas nezamestnanosti som pracoval na aktivačných prácach v obci
a podieľal som sa na výstavbe múru
a oplotenia cintorína a zriadení počítačovej triedy v miestnej základnej škole.
Moje pôsobenie vo verejných
funkciách: Do roku 1990 som bol
členom, tajomníkom a neskôr predsedom stavebnej komisie. Od roku 1990 do roku 2006 som bol poslancom obecného zastupiteľstva,
členom obecnej rady a zástupcom
starostu obce. V predchádzajúcich voľbách od roku 1990 do roku
2006 som bol takmer vždy zvolený
s najväčším počtom hlasov zo všetkých kandidátov na poslancov. V súčasnom volebnom období som členom a tajomníkom stavebnej komisie. Od roku 1996 dodnes som členom výboru Pozemkového spoločenstva Urbár Stankovany a vykonávam funkciu pokladníka. Počas niekoľkých rokov som bol zodpovedný za pílnicu guľatiny počas jej prevádzkovania urbárom. Dvakrát po
sebe som bol zvolený za člena farskej rady. Od decembra 2002 som
koordinátorom farskej charity a do
funkcie ma vymenoval spišský diecézny biskup.
A prečo sa uchádzam vo voľbách
o funkciu starostu obce?
Pri mojej kandidatúre na starostu
obce v roku 2006 som prehral súboj
so súčasným starostom obce o 52
hlasov. Bol to najtesnejší výsledok
vo voľbách v histórii našej obce. Nemyslím si, že som prehral preto, lebo
som bol horší, ale preto, že v Rojkove bola vyššia účasť v percentách a to
rozhodlo. Hoci som voľby v Stankovanoch vyhral, na celkové víťazstvo
to nestačilo.
Preto, ak Vás môžem vážení voliči poprosiť, zúčastnite sa volieb v čo
najväčšom počte a odovzdajte hlas
svojmu favoritovi. Budem rád, ak
odovzdáte svoj hlas práve mne a ja
sa Vám za dôveru odmením dobrou,

RUDOLF BALEJA

Narodil som sa 18. júla 1953 v Stankovanoch - Rojkove. Od roku 1977
bývam v Stankovanoch, som ženatý,
mám 5 detí, nevestu a už dva a pol
roka sa teším zo svojej vnučky Sárky. V r. 1972 som ukončil SPŠ stavebnú a odvtedy som pracoval ako
projektant, referent investičnej výstavby, vedúci inv. oddelenia a živnostník v odbore dozorovanie stavieb, inžinierska činnosť a uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich
zmien. Mám štátne skúšky na výkon
funkcie stavebného dozoru v odbore Pozemné stavby. Svoje vedomosti
a skúsenosti som využil aj v investičnej činnosti pre našu obec.
Pripravoval som na výstavbu a vykonával stavebný dozor na
Dome smútku, na Pílnici guľatiny
a na rekonštrukcii a prístavbe budovy Obecného úradu vrátane jeho
kompletného vybavenia. Podieľal
som sa takmer na všetkom, čo bolo
v našej obci vybudované za posledných 25 rokov. Za túto činnosť som
bol ocenený Plaketou okresu a Pamätnou plaketou Obce Stankovany. Bol som spoluautorom myšlienky postavenia nového kríža na vrchole Šípu pomocou vrtuľníka. Podieľal som sa na prácach súvisiacich
s rekonštrukciou verejného vodovodu a verejného osvetlenia v obci, vý-

kvalitnou a obetavou prácou v prospech Vás všetkých!
Najdôležitejšie body môjho volebného programu, s ktorým sa
uchádzam o Vašu dôveru:
Budem naďalej pomáhať a obhajovať záujmy slabých, chorých, starých a nezamestnaných občanov našej obce.
Budem pomáhať mladým rodinám a chudobným.
Zriadim slušný a úctivý obecný
úrad, z ktorého budete odchádzať
spokojní.
Budem sa slušne správať a požívať
úctu k spolupracovníkom, poslancom, k svojmu zástupcovi a hlavnému kontrolórovi obce. Všetkých budem považovať za svojich rovnocenných partnerov. Budem úzko spolupracovať s miestnym správcom farnosti a pomáhať mu pri všetkom
o čo ma požiada, budem dobrým
partnerom pre riaditeľstvo miestnej základnej školy a budem rešpektovať všetkých predstaviteľov kultúrnych, spoločenských športových
a záujmových organizácií a politických strán a hnutí.
Dokončím všetko rozostavané
a neupravené, čo v obci zostalo.
Zabezpečím neodkladnú opravu
strechy na budove základnej školy,
regulácie potokov, úpravu ciest a rigolov.
Zabezpečím bezbariérový vstup
do kostola a tak potrebné WC pre
kostol.
Zlepším činnosť obecných lesov
zakúpením potrebnej techniky, ktorá bude slúžiť obci a jej občanom.
Obec nesmie byť odkázaná na iných
pri odhŕňaní snehu, dovoze materiálu a dreva pre občanov.
Zmením všetko, čo sa mi nepodarilo presadiť z pozície poslanca a zástupcu starostu obce a verejne prehlasujem, že dodávateľov
všetkých prác bude vyberať starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva, aby nepadli podozrenia
z korupcie a klientelizmu.
Opätovne zriadim minimálnu
trojčlennú radu, ktorá počas uplynulých 8 rokov chýbala. Obecná rada je pomocný orgán starostu obce a obecného zastupiteľstva, aby
o dôležitých otázkach nerozhodoval
sám starosta obce.
Urobím všetko preto, aby sa splnila moja predstava o postavení nájomnej bytovky, čo som pred 10-timi rokmi navrhol, o vybudovaní
premostenia Váhu na dolnom konci obce, o vybudovaní čistiarne odpadových vôd tak, aby bola výhodná nielen pre susedné obce, ale hlavne pre tú našu, na ktorej území má
byť vybudovaná.
Ja osobne pri spracúvaní volebných programov od roku 1990 do
roku 2006 som vždy myslel na po-

treby občanov a aj preto a vždy som
mohol verejne konštatovať, že to,
čo sme naplánovali, sme aj splnili.
A rád by som splnil aj Vaše očakávania a aj preto sa uchádzam vážení
voliči o Vašu dôveru!
Dovidenia vo volebných miestnostiach v sobotu 27. novembra
2010!

JÁN TATÁR
Vzhľadom na vymedzený priestor
pre oslovenie Vás, vážení spoluobčania, obmedzím svoj príhovor na heslovité uvedenie predvolebného programu, s podrobnejším rozvedením
len niektorých bodov.
Volebné obdobie končí. Pre našu
obec bolo pomerne bohaté na mnohé aktivity, z ktorých značná časť je
uvedená „v hodnotení predchádzajúcich štyroch rokov“.
Zaujímavé a príjemné je konštatovanie o nenávratných príspevkoch
v celkovej výške viac ako 700.000.- €
(21 mil. SK). A hoci sú určené na
presne stanovený účel, sú prínosom
pre samotnú obec, v čase znižovania
obecného rozpočtu vplyvom hospodárskej krízy a jej dosahu na zamestnanosť a obmedzenia príjmov z podielových daní.
Vďaka uvádzaným nenávratným
finančným príspevkom, úsporám
z prechádzajúcich rokov a projektovej pripravenosti sa začalo s výstavbou kultúrneho domu, so zriaďovaním detského parku a prípravami
pre ďalšie aktivity. Nemožno zabudnúť ani tienistú stránku veci, ktorá
sa týka preúverovania 423.400.- €
(12,7 mil SK), ktoré sa obci vrátia
v refundačných požiadavkách. Prvá požiadavka vo výške 141.500.- €
(4,25 mil. SK) bola uplatnená a po
súhlasnom vyhodnotení kontrolórov Pôdohospodárskej platobnej
agentúry sa očakáva príjem na obecný účet do mesiaca.
Na ďalšie práce bude OZ zvažovať o krátkodobom preklenovacom úvere vo výške cca 83.000.€(2,5 mil. SK). Budovu je potrebné sprístupniť čo najskôr. Dať ju do
užívania širokej verejnosti. Nepoznám obec v okrese Ružomberok,
ktorá by postrádala stavbu, akou je
kultúrny dom. Veď čo je v obci pre
všetkých občanov potrebnejšie ako
je kostol, škola, kultúrny dom, zariadenia občianskej vybavenosti?
Žiaľ, EÚ neposkytuje príspevky
na všetko, čo je v obci potrebné. My
sme využili čo EÚ ponúkala a to bola výzva na stavbu Kultúrneho a Agroturistického centra regiónu Stankovany. A samozrejme, ak sa naskytne ďalšia príležitosť, uplatníme
aj ďalšiu požiadavku. Predvolebný
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program na roky 2011 – 2014 uvažuje s nasledovnými zámermi:
1. dostavba kultúrneho domu
2. ukončenie obecného parku
3. výstavba bytovky
4. výstavba viacúčelového ihriska
s oddychovými miestami
5. príprava na obecnú kanalizáciu
6. zhotovenie priepustného kanála na Kúte
7. oplotenie cintorína na novovytvorenej ploche
8. pokračovanie v príprave na premostenie Váhu Stankovany – Rojkov
9. oprava poškodených komunikácií
10. rozšírenie cesty Ľubochňa –
Stankovany v zúžených miestach
11. pomoc prestárlym, osamoteným ľuďom a trvalým invalidom
12. vytvorenie priaznivejších podmienok pre trhový predaj a zlepšenie životného prostredia.
Vážení spoluobčania!
Realizácia volebného programu
na r. 2011-2014 bude určite náročná tak, ako bolo aj zložité a náročné
zabezpečovanie úloh v predchádzajúcom volebnom období. Záleží na
starostovi obce a poslancoch obecného zastupiteľstva, do akej miery sa
dokážu s problémami vyrovnať. Pomocná im môže byť aj morálna podpora čestných a svedomitých spoluobčanov, ktorí im budú fyzicky alebo aspoň radou nápomocní.
Vstup do regionálnej či obecnej
politiky je aj v odvahe prevziať na
seba záväzky, zodpovednosť, riziká
bez ich posúvania a odvolávania sa
na iných.
Preto je na Vás, vážení spoluobčania, komu prisúdite svoj hlas. Voľte však zástupcov, ktorí Vás budú
zastupovať vždy a všade svedomito, čestne, s odhodlaním, v záujme obhajoby Vašich požiadaviek na
každom fóre, kde máte prístup, ale
i tam, kde zástupca obce musí rozhodovať za Vás.

Kandidáti na poslancov
obecného zastupiteľstva

PETER BRNA
Vážení spoluobčania, zase je tu čas,
keď si budete voliť zástupcov do orgánov miestnej samosprávy.
Ja tiež kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Ak budem zvolený, chcem sa zasadiť
o dokončenie miestnej komunikácie
v miestnej časti Laz, ďalej bude potrebné pomôcť pri výstavbe kultúrneho domu, a tiež by som sa chcel

zasadiť o výstavbu kanalizácie v obci
za prispenia Enviromentálneho fondu Európskej únie. Bol by som tiež
rád, keby sa zakúpili rovnošaty pre
partiu zamestnancov, ktorí pochovávajú na miestnom cintoríne a tiež
rovnošaty pre našich hasičov. Tiež
by som sa chcel zasadzovať o zlepšenie životného prostredia v obci,
najmä by som sa chcel zamerať na
nelegálne skládky, ktorých likvidácia
stála obec v tomto volebnom období
nemalé peniaze.

JOACHIM FÚRA
Od roku 1990 som bez prestávky
poslancom Obecného zastupiteľstva
obce Stankovany za KDH. Pracujem ako elektromechanik v ŽOS
Vrútky a.s..
V prvých dvoch volebných obdobiach som robil predsedu školskej, športovej a kultúrnej komisie,
v troch volebných obdobiach som
robil predsedu komisie finančnej,
sociálnej a správy obecného majetku. Vo volebnom období 2006-2010
som sa zúčastňoval mnohých jednaní spolu so starostom a zástupcom
starostu pri jednaniach týkajúcich sa
výstavby kultúrneho domu, bytovky,
výstavby športového areálu a parku,
diaľnice, prestavby trasy elektrického vedenia. Z brigádnickej činnosti
je to dlhoročná starostlivosť o okolie
školy a okolie kostola, zabezpečovaní akcie stankovský guláš.
No najviac si cením prestavbu hygienických zariadení v škole, ktorú
som robil, aby sa mohla prevádzko-

vať škôlka, lebo inak by hygiena prevádzku zastavila.
V prípade môjho zvolenia budú
mojimi cieľmi v budúcom volebnom
období: dokončenie kultúrneho domu, športového areálu, výstavba kanalizácie, udržať chod MŠ a ZŠ, začatie výstavby bytovky a ostatná brigádnická činnosť. Viem, že všetko sa
bude odvíjať podľa finančnej situácie v štáte a obci, ale verím, že postupne to všetko zvládneme.
Prajem si, aby novozvolené OZ
spolu so starostom tvorilo dobrý
kolektív a pracovalo konštruktívne
pri riešení problémov, ktoré čakajú a aby to bolo na prospech rozvoja celej obce.

JÁN CHOMIST
Vážení spoluobčania, o Vašu priazeň sa prvýkrát budem v novembrových voľbách uchádzať aj ja, a to
na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Som taktiež povolaním stavbár,
a chcel by som preto prispieť , alebo pomôcť pri opravách a údržbe
nehnuteľností vo vlastníctve našej obce, chcel by som aby sa začala stavať kanalizácia v obci za prispenia prostriedkov z fondov EÚ,
lebo len len cez tieto fondy môžeme postaviť viacej kanalizácie ako
nám ponúka Ružomberská vodárenská spoločnosť a.s. a samozrejme by som chcel aj pomôcť pri výstavbe kultúrneho domu, ktorý bude treba dokončiť, pretože dotá-

cie, ktoré sme dostali, pokryjú len
jednu tretinu z celkovej ceny tejto stavby.
Veľmi sa mi páči aj myšlienka
výstavby hoci aj malotonážneho
mosta, chcel by som sa preto v plnej miere zasadiť o jeho výstavbu.

MICHAL CHOMIST
Vážení spoluobčania, mám 22 rokov a uchádzam sa o Vašu priazeň
prvýkrát.
Kandidujem na kandidátke Slovenskej národnej strany za miestnu časť Rojkov a v prípade, že by
som bol zvolený, by som sa chcel
v obecnom zastupiteľstve zasadzovať o dokončenie miestnej komunikácie na Laze, ďalej by som
sa chcel pričiniť o opravu miestnej
komunikácie na Kopanie a spevnenie miestnej komunikácie na
Záhumní.
Ďalej by som chcel prispieť
k bezpečnosti občanov našej obce
v súvislosti s premávkou na štátnej
ceste I. triedy č. 18, napríklad osadením radaru na meranie rýchlosti podobne, ako je to v neďalekej
Ľubochni. A aby toho nebolo málo, bol by som rád, keby sa podarilo niečo spraviť s ihriskom v Rojkove, tak aby mohlo v plnej miere
plniť svoju funkciu. Počul som, že
výstavba mosta cez Váh je v štádiu
štúdie, chcel by som pomôcť oživiť
túto myšlienku a zasadiť sa o jeho
výstavu, možno raz príde deň, keď
prejdeme do Stankovian po vlastnom moste.
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JURAJ CHYLA
Milí spoluobčania.
Volám sa Juraj Chyla, Ing., vek 32
rokov. Pracujem na ŽSR ako výpravca. V nastávajúcich komunálnych voľbách kandidujem za poslanca obce.
Budem sa snažiť lepšie pomáhať
pri riešení úloh, ktoré nás čakajú.
Ako napr. výstavba čističky odpadových vôd, výstavba diaľnice a zosúladenia so životom v obci. Tiež je potrebné hľadať riešenia otázok. Spomeniem len dva z mnohých: Motorkári medzi nami a vyliatie Váhu pri
lavici.
Motorkári medzi nami, nás často obťažujú svojim hlukom a jazdou,
priamo v dedine, lúkach, poľných
cestách a chodníkoch. Aby sme sa
vyhli takýmto situáciám, ponúkam
riešenie formou vyčlenenia, vytvorenia priestoru, oblasti. Tu môžu dokazovať svoje jazdecké vlohy.
Vyliatie Váhu pri lavici. Tento rok
je obzvlášť bohatý na zrážky, no stáva sa každoročne hlavne v jarných
mesiacoch. Pri zvýšenej hladine Váhu sa voda vyleje z koryta a dostane
až k lavici. Nie je možné prejsť suchou nohou ku hlavnej ceste, k autobusu, do Rojkova. Zabrániť vyliatiu
vytvoreným násypu.
Uvádzam len dva prípady
z množstva úloh, ktoré je potrebné
riešiť a moje návrhy k nim. Verím,
že spolu nám to pôjde hladko a bez
ťažkostí.

VLADIMÍR LACKO
Narodený 9.1. 1958 v Stankovanoch.
Rozhodol som sa kandidovať na
poslanca ako nezávislý z dôvodu,
že ťažko sa oprieť na nejakú stranu,
každá má už za sebou kauzy, ktoré
nebudú nikdy vyriešené. Môj program sa opiera hlavne o všetkých
obyvateľov Stankovian, ale hlavne
pre tých, ktorí tu chcú zotrvať.
Program:
- Rozšírenie prístupovej cesty do
Stankovian.
- Pokračovať v už prípravných prácach na premostenie obce cez Váh
s hlavnou cestou E18.
- Obhajovať pôvodný variant tunela
na diaľnicu z Nolčova do Korbeľky.
- Oprava Základnej a Materskej
školy fasády a výmena okien.
- Zriadiť posilňovňu a vytvorenie
krúžkov resp. oddielov pre mládež.
- Riešiť bytovú otázku pre mladé rodiny a to tak, aby staré a neobývané domy mali predkupné právo naši obyvatelia.
- Vypracovať projekt na oddychovú
zónu pri obchode.
- Spropagovať turistický ruch.

- Otvoriť diskusiu o ukončení prác
na kúpalisku „Močiare.“
- Urobiť reguláciu potoka na Kúte,
vodu z veľkých dažďových zrážok
z Federova odkloniť do porastov.
- Pri väčších investičných projektoch by som navrhol petíciu a následne referendum o jeho realizáciu.
- Z ekonomických dôvodov by som
inicioval spojenie Obecných lesov
a Urbárskeho spoločenstva.
Tých bodov by bolo určite viac, všetko však záleží od rozpočtu obce.

PAVOL LUCKÝ
Vážení spoluobčania, o Vašu priazeň
sa prvýkrát budem v novembrových
voľbách uchádzať aj ja, a to na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Som povolaním stavbár, a chcel by
som preto prispieť , alebo pomôcť
pri opravách a údržbe nehnuteľností
vo vlastníctve našej obce. Taktiež by
som chcel zasadiť sa o výstavbu kanalizácie v obci za prispenia prostriedkov z fondov EÚ a pomôcť pri výstavbe kultúrneho domu, ktorý bude
treba dokončiť. A pretože Stankovany a Rojkov sú jedna obec popreplietaná nielen rodinnými vzťahmi,
chcel by som sa preto v plnej miere zasadiť o výstavbu hoci aj malotonážneho mosta pre prechod osobných áut a ľahkých nákladných áut
z Rojkova do Stankovian. Prispelo by to k zlepšeniu bezpečnosti občanov, zlepšeniu komunikácie medzi občanmi, a tiež vozidlá záchrannej služby by nemuseli z Kraľovian
ísť až do Ľubochne, ale prešli by cez
Váh za Rojkovom, čím by sa zlepšila aj dostupnosť zdravotníckej starostlivosti.

MILAN MATEJÍK
Vážení spoluobčania, uchádzam sa
o Vašu priazeň už druhýkrát. V minulom volebnom období som pracoval v komisii pre rozvoj kultúru
školstvo a šport ako predseda komisie s veľmi dobrým kolektívom ľudí. Dosiahli sme veľmi dobré pracovné výsledky, napríklad vydanie
knihy o miestnej histórii „V stopách
dávno odviateho času“, obnovili sme
bursu na fašiangy v Rojkove. Spoločne sme vykonali generálnu opravu „Božích múk“ aj s podstavcom
na miestnom cintoríne, každoročne
sme pripravili program ku Dňu matiek a mnoho ďalších kultúrnych podujatí, či už to bol Deň detí, Súťaž
vo varení gulášu, atď. Vybavili sme
detské postieľky do materskej školy,
taktiež televízor pre ZŠ a MŠ, a to
za veľmi dobrej spolupráce s peda-

gogickým zborom, za čo aj im patrí vďaka. V tomto volebnom období
by som sa chcel zasadiť o získanie finančných prostriedkov zo Žilinského samosprávneho kraja na rozvoj
turizmu a tiež infraštruktúry obce.
Po dokončení kultúrneho domu, bude treba aktívne podporovať rozvoj
turizmu, ubytovacích kapacít v súkromí atď. A podporujem tiež snahu kolegov o premostenie rieky Váhu preto, že si taktiež myslím, že by
to prispelo k lepšej komunikácii občanov z miestnej časti Rojkov s materskou obcou, prispelo by to k väčšej bezpečnosti občanov a tiež k lepšej dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Mosty sú predsa preto,
aby mali ľudia ku sebe bližšie.

PETER STRAKA

Ing. Peter Straka, Vek: 59
Stav: ženatý, manželka Božena, 4
deti: Peter, Pavol, Eva, Lenka.
Zamestnanie: elektromontér – Železnice Slovenskej republiky – ŽSR
Vzdelanie: vysokoškolské – VŠD
ŽILINA, odbor: elektrotechnika –
silnoprúd
Členstvo: odbory, FK Sokol Stankovany, Olympijskú klub Liptova,
predseda klubu SMER – SD v Stankovanoch, predseda RK v Spoločenstve Urbár, člen komisie športu, kultúry pri VÚC Žilinského samosprávneho kraja, člen Správnej rady Liptovského futbalového zväzu,
člen výboru Asociácie telovýchovných jednôt a klubov na Slovensku
so sídlom v Bratislave.
Pred niekoľkými týždňami som sa
rozhodol kandidovať za poslanca
Obecného zastupiteľstva v Stankovanoch, kde by som chcel hájiť záujmy svojich spoluobčanov, členov
a sympatizantov politickej strany
SMER-SD, ale aj ostatných obyvateľov obce Stankovany – Rojkov.
V minulosti som bol dve volebné
obdobia poslancom Obecného zastupiteľstva, takže viem a poznám
práva a povinnosti poslanca a mám
aj určité skúsenosti v tejto oblasti,
tak viem do čoho idem. V minulosti
som pracoval ako stredoškolský profesor na odbornom učilišti a stred-

nej priemyselnej škole dopravnej
v Martine – Priekope a z tohto obdobia mám skúsenosti a prax z oblasti vzdelávania žiakov a z odboru školstva a jeho problematiky. Posledné 4 roky pracujem n železnici,
kde som si a stále si overujem ako je
to s teoretickými poznatkami a praxou, zisťujem, že sú tam pomerne
veľké rozdiely a teraz by som mohol na základe získaných poznatkov
niečo uplatniť aj v pozícii poslanca.
Celý život som pracoval s mladými
ľuďmi, s triednym kolektívom a teraz na pracovisku tiež využívam tieto poznatky v pracovnom kolektíve,
kde sú aj absolventi môjho bývalého
zamestnávateľa – školy.
Obec poznám z každej strany, viem
jej klady, nedostatky ale aj to, kde
má rezervy a myslím si, že poznám
dobre jej občanov a oni poznajú mňa
a moju rodinu.
Nemám problém vystúpiť a hovoriť na všeobecnú ale aj odbornú tému, nemám trému, mám dobrú slovnú zásobu a viem vybaviť rôzne veci,
ak ma takým niečím poverí Obecné
zastupiteľstvo.
Ak doma som v športe a poznám jeho problematiku v obci (futbal, lyžovanie, turistika), skoro 30 rokov som
robil predsedu telovýchovnej jednoty a futbalového klubu. Keďže v roku 2011 bude 5.júla výročie 20 rokov, ako sa podnikla rekonštrukcia futbalového ihriska, výbor klubu
chce pripraviť dôstojne oslavy, spojené s futbalovým turnajom dospelých a oceniť aj bývalých futbalových
funkcionárov, hostí a najlepších brigádnikov z tohto obdobia. Tam by
bola moja práca aj z pozície športového funkcionára a poslanca.
Obec čaká veľa práce pri dokončení stavby Polyfunkčného domu, kde
bude treba vybaviť rôzne veci d dodávateľmi a tam sa môžem s mojimi
skúsenosťami uplatniť. Pevne verím,
že sa obnoví výstavba diaľnice počas funkčného obdobia poslancov,
a tam bude tiež veľa práce. Sú aj ďalšie oblasti, ochrana prírody, problematika odpadov, možno kanalizácia,
starostlivosť o ľudí v hmotnej núdzi, doprava žiakov do Základnej školy v Ľubochni, problematika práce
v Urbárnom spoločenstve a v Obecných lesoch, zlepšovanie medziľudských vzťahov, spolupráca s novým
mladým farárom a mládežou, problematika seniorov v obci, životné
prostredie a starostlivosť o zdravie
a výživu obyvateľov.
Toto všetko chce dobré riadenie
a mať okolo seba schopných, vzdelaných ľudí a priateľov ochtoných sa
obetovať a nevidieť len seba a svojich najbližších. Kde sú cesty, je aj život a obec Stankovany ich má.
To sú hlavné problémy, ktoré vidím
ja v obci, a treba ich urýchlene riešiť.
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Vyhodnotenie volebného
programu na roky
2007 – 2010
Volebný program na roky 20072010 obsahoval 16 bodov a bol zameraný na rôzne oblasti pre riešenie celospoločenského žitia v obci.
Pre prehľadnosť plnenia volebného programu je uvedená samostatná odpoveď pre každý bod:
1. Dokončenie majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov
v lokalite Lesová – Pod Jasením,
pre možnosť výstavby nájomných
(obecných ) bytov:
Po viacročnej časovo, vedomostne
a odborne náročnej práci sa obecnému úradu podarilo získať list vlastníctva na značnú časť z celkovej výmery, na ktorej je možné uvažovať s výstavbou prvej bytovky. Projekt pre plánovanú bytovku je pripravený.
2. Pokračovať v príprave a realizácii projektu ROEP, pre možnosť
postupnej IBV.
ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov zo strany pripomienkového konania je ukončený. Predpokladaný záver legislatívnej úpravy pozemkov v katastrálnom území obce Stankovany je koniec tohto roka.
3. Zabezpečiť územný plán obce.
Pre potreby územného plánovania stavebných investícií a inžinierskych sietí, ktoré súvisia so stavebnými celkami, obciam do 2000 obyvateľov postačoval PHSR – plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. PHSR bol cenovo výhodnejší, pretože predstavoval menej ako
jednu desatinu financií potrebných
na vypracovanie územného plánu
a pre našu obec je vypracovaný na r.
2008 – 2013.
4. Riešiť problém rozšírenia cesty III/018098 medzi Ľubochňou
a Stankovanmi, pretože cesta má
zúžené rizikové pomery. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozšíriť cestné teleso pri priepustoch
a zrealizovať aspoň dve výhybne.
Za účelom zrealizovania tejto požiadavky oslovila naša obec VÚC
Žilina, pod ktorého správu táto cesta
patrí. Finančné prostriedky vo výške 26.555.- €, ( 800.000.- SK) boli pridelené údržbe správy ciest Ružomberok, ktorá za uvedenú čiastku vyhotovila 3 výhybne a postavila

pri dvoch priepustoch čelá múrikov.
Žiaľ, ďalšie požiadavky obce
o predĺženie čiel múrikov s napojením na cestnú komunikáciu doriešené neboli.
5. Pokračovať v príprave projektu
premostenia Váhu medzi Stankovanmi a Rojkovom, nakoľko list
vlastníctva na pozemky pre tento
účel sa vybavil.
Obec má vypracovaný projekt
v 4-och alternatívach. Projekt vyhovuje požiadavkám dokumentácie pre územné rozhodnutie a obsahuje aj povolenie okresného dopravného inšpektorátu pre umiestnenie a prevádzkovanie mosta. Dve
alternatívy projektu sú umiestnené
vo vývesnej skrinke pred obecným
úradom a ďalšie dve pred kostolom.
6. Pristúpiť k oprave poškodených
miestnych komunikácií a k úprave
prašných ciest.
K rekonštrukciám miestnych komunikácií je možné pristupovať,
vzhľadom na finančné možnosti, len
postupne. V prvej etape sa rozšírením a novým podložím upravili cesty od železničnej stanice ku Gašperovcom a ďalej popri Riečanovcoch
ku Klencovcom. Tiež sa upravila cesta popri cintoríne ku Krúpovcom. Čiastočné rozšírenie a spevnenie krajníc cesty sa urobilo na Babylone. (Od Klimovcov až ku Šimovcom). Najväčší zásah rozšírenia cesty aj s postavením zábradlia
pozdĺž potoka, bol pri kostole. Uvedené cesty boli opatrené novým asfaltovým kobercom, ktorého celková dĺžka predstavuje vyše kilometrový úsek s celkovými nákladmi 69.500.- €. (2 milióny SK). Poškodené časti miestnych komunikácií v Rojkove smerom na Laz a pri
bývalom obchode Jednota boli provizórne opravené vybetónovaním,
nakoľko v týchto miestach je plánovaná kanalizácia. Prašné cesty popri Váhu a na Kopanie sa opravili frézovaným asfaltom.
7. Požadovať čo najskoršiu realizáciu transformátorovej stanice
pre dolný koniec obce a Polônku,
na základe stavebného povolenia
pre túto investíciu.
Výstavba transformátorovej stanice sa zrealizovala, ako druhá stav-

ba tohto druhu, po transformátorovej stanici v Rojkove na Laze. Obidve elektrozariadenia stabilizovali veľké výkyvy napätia v sieti a tým
znížili riziko poškodzovania elektrospotrebičov.
8. Vykonať rekonštrukciu verejného osvetlenia, z dôvodu zníženia
finančných nákladov.
Náklady na elektrickú energiu
sú z roka na rok vyššie. Preto aby
sme obmedzili ich neustále dvíhanie a vplyv na verejné osvetlenie,
boli výbojkové svetlá s veľkým odberom elektrickej energie vymenené za úsporné svietidlá a tým sa vytvorili podmienky pre osvetľovanie
niektorých ulíc, križovatiek a okrajových častí obce počas celej noci.
9. Požiadať vodárenskú spoločnosť o rozšírenie vodovodnej siete
verejného vodovodu do Polônky.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok k pôvodne plánovanému zámeru nepristúpila, nakoľko vypracovaný projekt, mal prepočítanú
návratnosť na dlhú dobu. Naviac
jeho realizáciu podmieňovala pripojením sa všetkých rodinných domov v Polônke s perspektívou výstavby ďalších rodinných domov.
Pre splnenie požiadavky zásobovania vodou všetkých rodinných domov v Polônke, obecný úrad zrealizoval predĺženie skupinového vodovodu a pomohol pri vybudovaní
nového vodojemu s dostatočnou zásobou vody.
10. Zlepšiť poriadok a životné
prostredie v obci, zabezpečiť odpadové hospodárstvo zakúpením
veľkokapacitných kontajnerov.
Pre uvádzaný účel zakúpil obecný úrad 7 veľkokapacitných kontajnerov na sklo, v celkovej hodnote
1.815.- € (55.000.- SK). Zlepšenie
situácie v odpadovom hospodárstve mal riešiť aj nákup 1 veľkokapacitného kontajnera pre tuhý komunálny odpad. Z finančných a technických príčin, k realizácii nákupu
nedošlo.
11. Výpomoc prestárlym, osamoteným ľuďom a trvalým invalidom.
Týmto skupinám ľudí sa pomáha najmä pri zabezpečovaní palivového dreva na vykurovacie obdobie.
Sociálne a zdravotné zabezpečenie
sa uskutočňuje u niektorých žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky zákona, formou opatrovateľskej služby. Naši občania, ktorí sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb,
sú navštevovaní priamo v týchto zariadeniach.
12. Vybudovať priepustný kanál na

Kúte na odvádzanie vody z poľnej
cesty od Židovky.
Vybudovaniu odvádzajúceho
kanála v danej lokalite malo predchádzať odvedenie vody trativodom.
Žiaľ z dôvodov technických, materiálových ako aj finančných, k realizácii nedošlo. Požiadavka na riešenie daného problému je však oprávnená a bude potrebné sa jej venovať
akonáhle sa naskytnú vhodné podmienky.
13. Vybudovať obecný detský park
s priľahlými oddychovými zónami v Stankovanoch a viacúčelové ihrisko s oddychovými zónami
v Rojkove.
Po vypracovaní Dokumentu starostlivosti o dreviny v priebehu mesiacov august – september 2010 sa
v mesiaci október pristúpilo k budovaniu obecného detského parku.
Samotné vybavenie parku pre deti
i dospelých v tomto roku bude závislé od priazne počasia. Pokračovanie a celkové ukončenie obnovy zelene sa predpokladá v jarných a letných mesiacoch r. 2011. Finančné
prostriedky obdržané od Národnej
diaľničnej spoločnosti sa môžu použiť len na obnovu zelene a starostlivosti o dreviny. Realizácia viacúčelového ihriska v Rojkove je podmienená vysporiadaním parciel a súhlasom správy národného parku Veľkej Fatry. Je preto potrebné počkať
na ukončenie ROEP-u, ktorý v obci práve prebieha.
14. Oplotenie cintorína z južnej
strany a zrekonštruovanie hlavnej
brány cintorína.
Panelové oplotenie cintorína zo
západnej strany si vyžadovalo úpravu hlavného vstupu a s tým spojenú
rekonštrukciu hlavnej brány cintorína. V tomto smere bude potrebné
ešte zladenie terénu medzi obidvoma bránami – hlavnou a vedľajšou
pre peších. Oplotenie cintorína z
južnej strany podmieňuje spílenie
stromov za domom smútku. Tento problém bude potrebné riešiť cez
Dokument starostlivosti o dreviny.
Pre účely rozšírenia cintorína sa vybavil list vlastníctva.
15. Zriadenie miestnosti pre mládež rozdelením hornej zasadačky
obecného úradu a vytvorenie priestorov pre klubovňu dôchodcov.
Obidvaja žiadatelia o priestory
pre záujmové pôsobenie boli primerane uspokojení. Deťom a dorastajúcej mládeži boli poskytnuté priestory po odchode detskej lekárky a
seniorom sa upravili priestory v bývalej materskej škole, ktoré využívajú
počas obdobia jar až jeseň. Pre zim-
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né obdobie je im k dispozícii zasadačka obecného úradu.
16. Využívanie dotácií na investície pre zveľaďovanie majetku obce s listom vlastníctva.
V priebehu volebného obdobia
2007 – 2010 môžeme hovoriť o obdržaní nasledovných dotácií:
a) nenávratný finančný príspevok EÚ z Programu rozvoja vidieka
SR 2007-2013, opatrenie – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
vo výške 371.400.- € (11,2 mil. SK)
a 52.000.- € (1,6 mil. SK).
b) účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške
50.000.- € (1,5 mil. SK)
c) účelovo viazané finančné prostriedky od Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. vo výške 246.300.- €
(7,4 mil. SK).
Poskytnuté finančné prostriedky
sú určené výlučne na výstavbu kultúrneho domu a obnovu zelene, ako
náhrada za zásah do prírody pri prípravných prácach pre diaľnicu D1.

Okrem toho obecný úrad obdržal
dotáciu od MONDI SCP Ružomberok vo výške 3320.- € (100.000.SK) pre účely opravy kostola a farského úradu.
V závere vyhodnotenia volebného programu pre roky 2007 – 2010
možno konštatovať, že zo 16 bodov
programu bolo úplne alebo primerane požiadavkám splnených 15 bodov. Nebol splnený bod 12 – vybudovanie priepustného kanála na Kúte. Požiadavka je oprávnená, preto je
potrebné zaradiť ju do volebného
programu. Okrem splnených bodov
boli však uskutočnené aj ďalšie aktivity, ktoré si vyžiadal vývin udalostí
a život sám. Koncom roka 2007 sme
začali s vydávaním Obecných novín – Stankovské zvesti, ktorým sa
teší veľa našich občanov, ako aj našich rodákov žijúcich v rôznych kútoch Slovenska a tiež v zahraničí.
Pre zaisťovanie bezpečnosti požiarnej ochrany a na prevoz športovcov, najmä futbalistov, obec zakúpila v r. 2009 skriňovú Aviu v hodnote 1.679.- € (50.500.-SK) . Pre úče-

ly FK a na údržbu obecných priestorov bola v r. 2008 zakúpená traktorová kosačka v hodnote 2.957.- €
(89.100.- SK). Na odstraňovanie
snehu z chodníkov, lavice a cintorína zabezpečil obecný úrad v r. 2007
motorovú snehovú frézu v hodnote
2.467.- € (74.500.- SK) .V oblasti kultúry sa okrem iného podarila
obnova tradícií, ako bursa, vynášanie
Moreny, stavanie májov a iné zvyky.
V ZŠ s MŠ boli vymaľované priestory tried, chodieb, školskej jedálne a uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia podlahy v materskej škole
v hodnote 2000.- € (60.000.- SK).
Pre zlepšenie životného prostredia
a zvýšenie prietoku vody došlo k vyčisteniu potoka na Kúte od Planietovcov, popri Michálekovcoch až po
ústie Váhu. Pre stabilitu ciest a zaistenie brehu Váhu boli vybudované oporné múry z gabiónových košov nad cestou od cintorína ku Krúpovcom, na Laze a pri kultúrnom
dome. Bola poskytnutá výpomoc
pri rekonštrukcii farského úradu.
Na dobrovoľnej brigáde sa zúčast-

Vyrobte im búdku
Ponúkame vám pekný nápad, ako
spríjemniť zimné večery sebe a
vtáčikom. Pri výrobe vtáčej búdky
by sme sa mali držať osvedčených
pravidiel. Iba tak môžeme docieliť, aby sa naša búdka stala pre vtáky bezpečným domovom.
Najlepším materiálom na výrobu
búdky je drevo. Ak sa nám podarí
získať nejakú časť guľatiny z mäkkého dreva, ktorá je už vo svojom
strede dutá, treba z nej odrezať potrebnú dĺžku a dlátom zväčšiť dutinu na potrebnú veľkosť. Z boku vyvŕtať otvor a zastrešiť doskou. Najnáročnejšie pri výrobe klátikovej
búdky je vyrezať z dosky okrúhle
dno tak, aby sa dalo vsunúť odspodu. Dno búdok totiž nikdy nepribíjame zospodu, ale vsunieme ho dovnútra a pribijeme zboku. Takto zabránime vtekaniu vody na dno búdky a tiež máme istotu, že dno ani po
čase neodpadne.
Oveľa praktickejšia je výroba
búdok z dosák. Dosky by mali mať
hrúbku od dvoch do troch centimetrov, tým sa zabezpečí dostatočná tepelno-izolačná vlastnosť búdky.
Dosky majú byť z vnútornej strany
nehobľované aby sa po drsnejších
vnútorných stenách mohli mláďatá ľahšie dostať von. Aby sme zvýšili odolnosť dreva voči vode, mali by
sme dosky namoriť vhodným impregnačným náterom
Pri zbíjaní dosiek je lepšie ak klince zabíjame šikmo, aby sa nám po

čase neuvoľňovali. Ak budeme búdky robiť zo suchého dreva a pri práci sa budeme snažiť o čo najväčšiu
presnosť, predídeme tým rôznym
prasklinám a netesnostiam. Vtáky nemajú radi, ak v búdke vzniká prievan, alebo je dokonca vidno z vonku na mláďatá. Takéto búdku ostávajú často neobsadené a treba ich opraviť. Pred začatím samotnej výroby treba si dobre uvážiť aké
má mať búdka rozmery. Vletový otvor umiestnime 2-3 centimetre pod
striešku. Aj veľkosť otvoru môže vymedziť vtáčí druh. Otvor s priemerom 2,8 až 3 cm zabezpečí, že v búdke môžu zahniezdiť len najmenšie
druhy sýkoriek a nebudú vytlačené
napr. vrabcami domovými.
Strieška búdky by mala presahovať cez okraj čelnej steny asi o jednu tretinu. Predídeme tým možnému útoku niektorých predátorov zo
strechy a zatekaniu vody priamo do
vletového otvoru. Je dobré ak strešnú dosku prekryjeme lepenkou alebo plechom.
Spôsoby otvárania búdok
Pri každej búdke, ktorú budeme robiť, by sme mali myslieť aj na to, aby
sa jej dutina dala po skončení hniezdenia vyčistiť. Pre zdravý vývoj mláďat je to veľmi dôležité, lebo ak necháme zbytky starého hniezda počas zimy v búdke, umožníme tak
rôznym druhom parazitov prezimovať v dobrej kondícii a počte. Ak si

nili poslanci so starostom a členovia
kultúrnej komisie. Pre uvádzaný účel
zabezpečil starosta obce a poslanec Peter Bartoš, finančnú dotáciu
od MONDI SCP vo výške 3.320.€ (100.000.- SK). Na mnohých zo
spomínaných akcií, ktoré boli predmetom hodnotenia volebného programu za roky 2007 – 2010 sa podieľali naši nezamestnaní občania.
Podieľali sa aj na prípravných a záverečných prácach pri oprave fasády kostola a prestavbe farského úradu, kde bez akéhokoľvek nároku vypomohli s náročnými a neatraktívnymi prácami. Je preto potrebné sa
všetkým aj touto formou poďakovať.
Osobne ďakujem ich koordinátorovi Antonovi Dubovcovi za náročnú
a príkladnú prácu. V hodnotení určite nie sú vymenované všetky aktivity,
ktoré sa v obci za posledné štyri roky udiali, ale kto chce spoznať pravdu, stačí pootvoriť lepšie oči, zamyslieť sa nad tým čo bolo pred štyrmi
rokmi a rozdiely nájde.

text: Ján Tatár

ky medzi steny, prevŕtame vrtákom
bočné steny dostatočne hlboko až do
doštičky. Do dier potom strčíme istiace klince vhodnej hrúbky.

potom vtáky postavia ďalšiu jar nové hniezdo na zbytkoch starého, napadnutie mláďat parazitmi môže byť také intenzívne, že úmrtnosť
v hniezde bude veľmi vysoká. Sýkorka belasá si síce dokáže aj sama
pred začatím hniezdenia dutinu vyčistiť, no stojí ju to zbytočne veľa síl.
U iných druhov je zase bežným javom, že ak majú čo i len trochu na
výber obsadia novú, prázdnu dutinu, a tak nevyčistená búdka už veľmi rýchlo prestane plniť svoju úlohu.
Je viacero spôsobov ako búdky skonštruovať tak, aby sa dali otvárať. My
si predstavíme tri z nich.
1. Otvárateľná strecha
Na strechu nabijeme odspodu vsúvateľnú doštičku s rozmermi asi o 1
až 2 mm menšími ako má dno búdky. Po vsunutí takto upravenej strieš-

2. Vyklápanie bočnej alebo prednej steny
Pri tomto spôsobe by mala byť vyklápacia stena vsunutá medzi jej
bočné steny. Pričom spodná časť by
mala byť zabezpečená tvrdým drôtom prechádzajúcim cez bočné steny a vyklápaciu stenu. Na obidvoch
koncoch drôt zaistíme zahnutím
aby nevypadol. Vrch zabezpečíme
podobne ako pri vyklápacej streche.
Aby sa nám so stenou dobre manipulovalo musíme z hornej strany vyklápacej dosky vnútornú hranu zbrúsiť. Taktiež na dolnej strane to isté
urobíme s vonkajšou hranou.
3. Otváranie polovice prednej steny na závesoch
Predná stena je rozdelená na dve
polovice, pričom tá spodná je nabitá pevne a horná časť aj s vletovým
otvorom sa otvára na záveskoch. Tu
si treba dávať pozor, aby uzatváranie
bolo dostatočne pevné, aby nedochádzalo k samovoľnému otvoreniu
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Daj hajov!
To bola pomerne často vyslovovaná veta obyvateľov Rojkova. V časoch pred postavením lavice cez Váh
pred kostolom. Dovtedy bola spojivom medzi Stankovanmi a Rojkovom kompa pre vozy a hajovce pre
ľudí. Jedným z hajovcov sa prevážalo. Vlastnila ho rodina Zrník – Šedivec, ktorým sa prevážalo pred Stanom Urbanom. Ostatné hajovce

vlastnili rodiny, ktoré bývali v spoločnom dvore. Údržba ich tak vyšla lacnejšie, pretože na hajovci bolo stále čo opravovať, aby sa škárami nenaberala voda. Keď bol hajovec slabo utesnený, pred použitím
museli črpkať vodu, aby sa cestujúcim nedostala do topánok.
Bolo naozaj umením vyrobiť
dobrý hajovec. Na jeho ovládanie
slúžilo paradlo – drevená žrďka na
konci označená kovovým špicom,
ktorou sa lepšie dostalo cez kamenné koryto Váhu. Potom silnými od-

Ing. Anton Lacko
Narodil sa v Stankovanoch 13.novembra 1922 rodičom Jozefovi
a Márii, rodenej Hello.
Základnú školu navštevoval
v Stankovanoch. Gymnázium v Ružomberku ukočil maturitnou skúškou v roku 1942. Potom pokračoval v štúdiu na Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor inžinierske staviteľstvo na Stavebnej fakulte. Štúdium ukončil úspešným zložením štátnych skúšok v roku 1948.
Začal pracovať na Správe železníc
v Bratislave a v Košiciach. Prechodne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, kde vyučoval stavebnú
statiku. Z politických dôvodov musel zanechať pedagogickú činnosť
a znovu sa vrátil k práci na železnici
na odbor investičnej výstavby.
Viedol viaceré projekty výstavby
železničných tratí, mostov, budov.
Jedným z najväčších projektov bola výstavba tatranskej železnice v roku 1970 pred Majstrovstvami sveta v skokoch na lyžiach, kde pôsobil
ako hlavný investor.
Okrem činnosti v zamestnaní
sa aktívne podieľal aj na budovaní
vlastnej rodnej obce výstavbou lavice cez Váh, farskej budovy, mnohými
projektmi rodinných domov.
V Ľubochni, kde býval od roku 1956 stál pri viacerých stavebných projektoch, z ktorých najdôle-

žitejším bola oprava kaplnky v Ľubochni, oprava mostov cez Ľubochnianku, výstavba požiarnej zbrojnice, materskej škôlky a telocvične pri
základnej škole. Na všetky tieto činnosti vypracoval stavebné projekty a zároveň mal stavebný dozor pri
ich realizácii.
Ku koncu svojej aktívnej činnosti
sa podieľal aj na výstavbe železničnej stanice vo Švošove, ako aj kostole v tej istej obci.
V pláne mal aj výstavbu cestného
nadchodu v Stankovanoch smerom
k cintorínu, čo sa žiaľ, vzhľadom na
nezáujem zo strany vedenia obce nepodarilo zrealizovať.
14. februára sa oženil s Margitou,
rod. Janigovou. Manželka pôsobila v Stankovanoch najprv ako učiteľka, potom ako riaditeľka materskej škole.
Mali syna Antona, ktorý vyštudoval v Bratislave medicínu.
Dnes pôsobí ako primár kardiológie v Ústrednej vojenskej nemocnici a ako dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Ich dcéra, Mária sa vydala za Jurčagu a narodili sa im dvojčatá Peter a Pavol. Mária zomrela pomerne mladá. Jej deti boli vychovávané
u starých rodičov.
O tom, že ich výchova bola správna, svedčí aj to, že obaja vyštudovali

razmi sa hajovec posúval na druhý
breh. Po prevoze sa hajovec vytiahol
na breh. Po prevezení na rojkovskú
stranu sa uviazal o plot blízkej záhrady.
Prievozník musel byť silnejší ale
aj šikovný chlap, aby mohol previezť naraz aj 5-6 ľudí. Situáciu musel zvládnuť aj vtedy, keď bola voda prudšia a hladina vyššia ako obyčajne.
Najväčšia prevádzka bola pravidelne v nedeľu a sviatky, keď ľudia
chodili do kostola.
Takto sa prevážalo až kým nezačal zamŕzať Váh.
Doprava pomocou hajovcov začala zanikať po postavení lavice pred
kostolom. Najdlhšie sa tejto tradície
držal Blažej Chovanec. Fotografia
nedokumentuje prevoz spred Majera, kde sa tiež prevážalo, keď ľudia
chodili na sená.
Druhou zaujímavosťou Rojkova boli pivnice na uskladňovanie zemiakov. Pôda v Rojkove je pomerne
močaristá, ľudia kopali tieto pivnice
vo svahu pred bývalou škôlkou. Svah
bol túfový a preto veľmi vhodný na
skladovanie zemiakov. Do túfu sa

ľahko kopalo. Stačilo vykopať jamu,
prekryť ju strieškou. Vchod urobili
spredu svahu a pivnica bola hotová.
V nej sa udržali zemiaky veľmi dlho
a zostali kvalitné.
Pivnice zanikli, keď sa začala rozširovať hlavná cesta.
Predstavte si, že by si v dnešnej dobe niekto takýmto spôsobom
uskladnil zemiaky. Našiel by ráno
aspoň jeden zemiak? Pritom vchodové dvere zbili z niekoľkých drevených dosiek. Pánty vyrobili len zo
širšieho pásu hrubej gumy alebo remeňa. Neraz dvere zaistili len zastrčeným kolíkom. Nebolo veru počuť,
žeby sa niekto sťažoval na chýbajúce zemiaky. Každý si v tých časoch
uvedomoval, že zemiaky, kapusta, fazuľka a kravička boli živiteľkami rodín. Božie prikázanie „Nepokradneš!“ dodržiavali viac ako dnes.
Ak ste zachovali fotografie rojkovských pivníc, zapožičajte ich redakcii novín, aby ich zachovala pre
ďalšie generácie. Fotografie ihneď
vrátime ochotnému majiteľovi.

Bohosloveckú fakultu v Spišskej kapitule. Vysvätení boli v roku 2005.
Ich matka Mária a stará matka sa,
žiaľ, tejto radostnej udalosti nedožili.
Pavlov hlas môžeme počuť z vysielania rádia Lumen. Peter študuje
cirkevné právo na najstaršej európskej univerzite v Bologni.
Buďme hrdí, že ich korene siaha-

jú do Stankovian. Stredná generácia
si dobre pamätá na účinkovanie pani Lackovej v našej škôlke, najmä na
jej láskavosť a to, ako mala rada deti. Prepáčte jej, že vás nútila dojesť
všetko, čo sa navarilo a aj ten nepopulárny poobedňajší spánok.

text: Alojz Hello
foto: archívne zábery

text: Alojz Hello
foto: archívne zábery
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Dom strážny
Národná kultúrna pamiatka
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky vyhlásilo 23. júna 2008
objekt železničnej zastávky v Stankovanoch za národnú kultúrnu pamiatku, Dom strážny.
Stalo sa tak na základe návrhu
Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky, ktorý pri podaní svojho návrhu vychádzal z toho, že objekt vznikol v roku 1871. Málokto
v Stankovanoch asi vie, o čom bude reč.
Objekt vznikol pri výstavbe Košicko-bohumínskej železnice. Pôvodne plnil funkciu strážneho domčeka. V tomto období mali strážne domčeky typizovaný tvar,
tvorený jednoduchým obdĺžniko-

dodnes. To znamená, že s najväčšou
pravdepodobnosťou, vlak od roku
1871 do roku 1916 v Stankovanoch
nestál, obyvatelia museli 45 rokov
chodiť na zastávku do Ľubochne.
Ako pôvodne vyzerala budova železničnej zastávky v Ľubochni, vidno na obrázku vpravo dole. Ide o zachovalú dobovú fotografiu niekedy
z rokov 1888. Dnes môžeme len neveriacky krútiť hlavou nad tým, ako
sa to všetko zmenilo.
Tým, ktorí by sa nebodaj chceli pohoršovať nad tým, že v našich obecných novinách propagujeme cudziu obec Ľubochňu, by sme
chceli ako protiargument uviesť len
toľko, že v tom čase, bolo toto územie súčasťou katastra Stankovian.
K jeho odčleneniu došlo až v roku
1931, keď sa Ľubochňa odčlenila od
Hubovej a vznikla samostatná obec.
Ako je uvedené na starej katastrálnej
mape z roku 1893.
Na záver by sme chceli ešte pripomenúť, že Ministerstvo kultúry vyhlásilo tento objekt za Národnú kultúrnu pamiatku preto, že sa zachoval v takmer pôvodnom stave, okrem verandy a obloka v obytnej časti. Možno by sme dnes mali aj dve

národné kultúrne pamiatky, keby
nebola pred tridsiatimi rokmi na
kostole uskutočnená necitlivá modernizácia, ale rozvážna renovácia.
V závere svojho rozhodnutia Ministerstvo kultúry uvádza, že: „Budova je jedným z pôvodných objektov
z čias výstavby Košicko-bohumínskej železnice s charakteristickým
pôdorysným usporiadaním a dochovanými tvaroslovnými prvkami.
Objekt má dodnes pôvodnú funkčnú náplň a je stále využívaný a udržiavaný, čo predstavuje najlepší spôsob prezentácie technickej pamiatky.“
Udržiavaný síce je, ale tak akosi
nasilu, čo ma však najviac mrzí, že
niektorí nenechavci z našej obce ho
poškodzujú.
No tí občania obce, ktorí chápu, alebo aspoň tušia význam pojmu „Národná kultúrna pamiatka“,
sú určite hrdí na to, že niečo také sa
v našej obci nachádza.
Tento článok venujem Jánovi Lysému – Marek, ktorý sa veľmi zaujíma o túto problematiku, a poskytol väčšinu fotografického materiálu k článku.

text: JUDr. Vladimír Urban

vým pôdorysom a pozdĺžnou osou
kolmou na os koľají.
Pôvodný strážny domček v Stankovanoch. Mal rovnaký tvar a riešenie, ako strážny domček na Močiaroch, mnohí si ho ešte pamätajú. Na
prelome 19. a 20. storočia dochádzalo k prestavbám železničných prevádzkových budov z dôvodu inštalácie zabezpečovacieho zariadenia.
V tomto období došlo k zmene dispozície pristavaním hmoty obdĺžnikového pôdorysu k severnej fasáde,
aj k zmene materiálového zloženia
prevažnej časti nosných konštrukcií
a objekt nadobudol dnešnú podobu.
V cestovnom poriadku v roku
1916 sa Stankovany už vyskytujú
ako zastávka a úlohu zastávky plní

POZNÁMKA na okraj
Priestory železničnej stanice a čakárne tvoria akúsi pomyselnú
vstupnú bránu do každého mesta,
či obce. Návštevník sa cíti ihneď
príjemnejšie, keď ho víta čisté
a upravené prostredie. Teší ho to
viac, ak vstupuje do často navštevovaného miesta. Najmä turisti by
mohli písať romány o čistote železničných staníc.
Čo si ale pomyslia tie stovky,
možno i tisíce turistov, ktorí vystúpia z vlaku v Stankovanoch
a vidia prehnitú a zapáchajúcu
búdu, do ktorej sa boja aj skryť
pred dažďom?
Zaplnená ohorkami z cigariet,
výkalov, prázdnymi sklenenými
fľašami, alebo našou mládežou,

ktorá sa tu azda snaží schovať svoj
kalný pohľad.
Jediné šťastie pocestných je, že
neobchádzajú povestnú stankovskú
„plechovku“ vo večerných hodinách,
pretože by boli svedkami toho skutočného miestneho „folklóru.“
Lavičky alebo skôr polámané
ohorené dosky obsadia naši mladí,
ktorí si snáď nedokážu nájsť lepšie
a kultúrnejšie miesto na stretávanie.
Z plechovej čakárne sa ozýva krik,
podnapitý smiech a búchanie, ktoré
je vtipné len pre tých, ktorí ho robia.
Kde majú tieto deti rodičov, keď
im večer nechýbajú doma? Ak nestačí vyzývať mládež k slušnému
správaniu, mali by tak urobiť ich rodičia.
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Stankovské priezviská v 19. storočí
RAKOVSKÝ: Dňa 9. 12. 1833 sa
narodila Zuzana, dcéra Ondreja Rakovský a Márie rodenej Zrník.
Krstnými rodičmi boli Ján Matula
a Katarína Palovič.
REIFERS: 6. 1. 1875 sa narodil
Peter syn Mikuláša Reifers a Márie
Pripin. Krstným otcom bol Ján Foltín. 3. 1. 1878 sa týmto rodičom narodila dcéra Mária Terézia. Krstnými rodičmi boli Ján Foltín a Paulína Matyašovská. Mikuláš Reifers /
čítaj Rajfers/ má v matrike zapísané povolanie – dozorca a predák na
železnici, v roku 1871 začala totižto
premávka na trati Košice Bohumín /
Kassa-Oldenburg/. Syn Peter sa 7. 9.
1897 v Stankovanoch oženil s dcérou učiteľa Annou Hromadovou.
REVÚČAN: Nositelia tohto priezviska bývali na Laze. Napríklad
14. 9. 1878 sa narodila Mária Terézia rodičom Augustínovi Bianchi
z Bolzana provincia Vincencia v Taliansku a Zuzane Revúčan z Lazu.
V tom čase veľa Talianov a Rakúšanov, ktorí pracovali na stavbe Košícko-Bohumínskej železničnej trati sa poženilo s miestnymi devami,
preto takéto priezviská neboli neobvyklé. Revúčan je však staršie priezvisko, napríklad v knihe zomrelých
je záznam zo 14. 7. 1855, že zomrel
Ján Tatár alias Revúčan, manžel Žofie Gavura a 26. júla zomrel na tuberu aj jeho syn Anton Tatár alias Revúčan, ďalej11. 12. 1860, že zomrel
Ondrej Kučera alias Revúčan, ktorý býval na Laze 69. Dňa 26. apríla
1856 sa narodila Mária dcéra Ondreja Tatár alias Revúčan Kučera
a Zuzany Štúr.
RINDZA: 5.8. 1825 sa narodil
Gustáv syn Jána Rindza alias Krúpa
a matke Zuzane rodenej Rindza.
Krstnými rodičmi boli učiteľ Ján
Kubányi a Zuzana Kričko.
RIŠA: 28. 4. 1839 sa narodil Jozef
Riša, syn Jozefa Rišu a Lucie Li-

sej. Krstnými rodičmi boli učiteľ
Rudolf Podhorský a Zuzana Sopko. Jozef Riša bol vdovec pochádzal
z Ľubochne a manželstvo s vdovou
Luciou Lysou uzavrel 14. 1. 1833.
Obidvaja boli vdovci preto, že v roku 1831-32 odznela cholerová epidémia, obidvom táto choroba zobrala manželov a deti.
ROČÁK: V júli 1804 sa narodil Ján
syn Jána Ročáka a Zuzany Kurnát
alias Forgáč. Krstnou mamou bola Mária Belko. Bývala tu aj rodina
Ondreja Ročáka, ktorý za manželku pojal Evu Miššík na v auguste r.
1804, sa im narodil syn Ján. Krstnou
mamou bola Katarína Smoliar.
RUSNÁK: 16. 9. 1893 sa narodil
Jakub, syn Jána Rusnáka z Ľubochne a Márie Ficko zo Stankovian.
Krstnými rodičmi boli Ján Tulinský
a manželka Mária rodená Smoliar.
SILENTER: 4. 8. 1813 sa narodil
Matúš, syn Matúša Silentera a Zuzany rodenej Drga. Bývali v Rojkove. Kmotrou bola Zuzana Silenter. V tomto roku sa objavili aj ďalšie zvláštne priezviská, ktoré sa viac
neopakujú, a to Sarotska, Soron,
Sarmuti.
SMOLIAR: Toto priezvisko sa objavuje už v súpise obyvateľov v roku 1712, kedy v Stankovanoch žila rodina Petera Smoliara. V súpise
z roku 1781 sa objavuje rodina Matúša Smoliara. V 19. storočí sa prvý
záznam spomína v máji roku 1804,
kedy sa spomína Zuzana Smoliarová ako krstná mama Márie Krúpovej. V júni 1804 sa narodil Ján Smoliar, syn Juraja Smoliara a Zuzany
Krátkej. Krstnou Mamou bola Zuzana Sopko. V septembri r. 1804 sa
narodila Mária, dcéra Jána Smoliara
a Kataríny Urban.
SOLNO /Solný/: 30. Januára 1819
sa narodila Mária dcéra Ondreja
Solny a Kataríny rodenej Gavurovej.
SOPKO: Priezvisko sa objavuje už

v súpise obyvateľov z roku 1781, kedy v Stankovanoch bývala rodina
Adama Sopko. V matrikách je prvý záznam z mája r. 1804, kedy sa
Zuzana Sopko stala krstnou mamou
Kataríny Klencovej.
STRAKA: V matrikách sa toto
priezvisko spomína už v roku 1804,
kedy sa narodil Ján, syn Ignáca Straka a Barbory Zajasenskej. Krstnou
mamou bola Estera Holdošová. Bývali v osade Holdošpláň, ktorá sa neskôr premenovala na Strakov. Zaujímavý je záznam zo 7. 8. 1901, kedy sa narodil Cyril, syn Jozefa Straka
alias Vajdík a Zuzany rodenej Judík.
Krstnými rodičmi boli Ján Smoliar
a Mária Buliak rodená Čieško.
SUMMA: 11. 10. 1821 sa narodil
Jozef syn Juraja Summa a Evy rodenej Gavurovej. Krstnými rodičmi
boli Matúš Mišík a Katarína Sopko.
SVITKO: 27. 2. 1894 sa narodil Matúš, syn Jána Svitko z Gombáša a Anny Krúpa zo Stankovian.
Krstnými rodičmi boli Matúš Chilla a manželka Anna rodená Cuper.
ŠALAMÚN: 11. 2. 1816 – uzavreli
manželstvo Tomáš Klenec a Katarína Šalamún z Rojkova.
ŠÁNDOR: 27. februára 1809 sa narodilo dieťa, ktorého meno sa v matrike nedá prečítať. Otcom bol Michal Šándor a matkou Žofia Dubovec. Kmotrou bola Eva Kričková.
ŠEBÍK: Priezvisko sa spomína
v knihe narodených už v októbri
1804, kedy sa narodilo dieťa, ktorého meno je nečitatelné, a to Kataríne Zajasensky alias Šebík, ktorá bola manželkou Jána Danču. Dňa 31.
3. 1934 sa narodil Ondrej syn Ondreja Šebík a Zuzany Grisa. Krstnými rodičmi boli Ján Belko a Cecília
Pavlická.
ŠIMO: Priezvisko sa objavuje už
v súpise obyvateľov z roku 1781, kde
sa spomína Adam Šimo.
V Júli 1804 sa narodila Mária, dcéra

Adama Šimo a Evy Sidor. Krstnou
mamou bola Zuzana Puček. V auguste 1804 sa narodil Juraj, syn Juraja Šimo a Zuzany Sidor. Krstná mama bola Dorota Burgan. 20. 9. 1883
sa narodila Anna dcéra Ondreja Šimo alisa Svrček a Zuzany Škutovej
z Podšípu. Krstnými boli Ján Špitko
a Zuzana Brveník.
ŠIROŇ: 12. júla 1833 sa narodila
Mária, dcéra Ondreja Široň a Zuzany rodenej Chilla. Krstnými rodičmi
boli Matúš Brveník a Mária Holdoš.
ŠKUTA: V súpise obyvateľov z roku 1712 sa spomína Ondrej Škuta,
no v zozname z r. 1781 sa neviem
prečo nespomína. V novembri 1804
sa narodila Zuzana dcéra Jána Kričku a Žofie Škuta.
ŠPIDUS: v knihe narodených
možno nájsť záznam z 25. 7. 1831,
kedy sa narodil Štefan, syn Jána
Špidusa a Doroty Hadač. Krstnými
rodičmi boli Ján Babala a Eva Straková.
ŠPIRENG: Prvý záznam je z 22.
apríla 1809, kedy sa narodila Katarína, dcéra Márie rodenej Špireng
a otcom bol Juraj Kleník.
ŠPITKO: prvýkrát sa spomína Matúš Kratky alias Špitko v júli r. 1804.
SCHELING: 10. 11. 1896 uzavreli
manželstvo Ján Schehing, syn vdovy
Márie Beňušek z Podbiela a Katarína Buljak, dcéra Jána Buljaka a Márie rodenej Pluhatár.
ŠTANDA /alias Buchtiak/: 2. 4.
1859 sa narodila Mária, dcéra Adama Štandu alias Buchtiak a Zuzany
Palovič. Krstnými rodičmi boli Martin Huntata a Huzana Holdoš.
ŠTÚR: prvé záznamy sú v matrike
z r. 1802, narodila sa Julia Štúrová.
Pokračuje ďalej, v decembri r. 1804
sa narodil Ján, syn Pavla Štúr a Alžbety Felix. Alžbeta Felikx pochádzala z Kňažej na Orave a manželstvo uzavreli v novembri r. 1803.
24. 5. 1804 uzavreli manželstvo
Matúš Štúr alias Straka z Rojkova
a Zuzana Kováč z Kralovian. V roku
1891 sa objavujú už rôzne príjmenia napríklad 25. 8. 1891 sa narodila
Katarína, dcéra Karola Štúr Kulišan
a Márie rodenej Kevek.
ŠVÁBIK: 17. 5 1813 sa narodil Ján
syn Tomáša Švábik a Zuzany Pečkovej. Kmotrami boli Tomáš Gašper
a Zuzana Urbanová.
ŠULÍK: 12. augusta 1805 sa narodil Štefan, syn Martina Šulíka a Leonory Púček. Krstnými rodičmi boli
Matúš Zrník a Mária Woreius.
ŠUŠA: 31. 5. 1882 sa narodil Ján
syn Jána Šušu z Gombáša a Zuzany Hello. Bývali v Rojkove 81.
Malý Janko zomrel ako trojročný
23. 2. 1895. Krstnými rodičmi boli
Juro Štúr a Mária Tatár.

text: JUDr. Vladimír Urban
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Budova fary prechádza
rozsiahlou opravou
Počas uplynulých dvoch mesiacov
sa podarilo v spolupráci so stavebnou firmou, brigádnikmi obecného
úradu, domácimi majstrami a far-

níkmi realizovať práce na oprave fary. Tie sú v súčasnosti vo fáze
dokončovania.

Rozsah prác a ich postup bol nasledovný:
Demontáž ústredného vykurovania, elektroinštalácie a rozvodu vody, búracie práce, odstránenie podlahových krytín, poškodenej dlažby
a demontáž nevyhovujúceho bytového zariadenia.
Následne sme zahájili opravy
omietok, podkladné betóny, montáž
ústredného vykurovania, vodovodu a kanalizácie, opravu a vložkovanie nevyhovujúceho komína, obklady a dlažby, opravu zatekajúcej strechy. Bolo potrebné zaizolovať tepelnými rohožami strop v podkroví, jeho podbitie doskami a sádrokartónom. Týmito riešeniami sme vytvorili v podkroví nové priestory ako
sklady, kúpeľňa so sociálnym zari-

adením a potrebný archív. Priestory
fary budú využité na maximum.
Realizovali sme novú zemnú prípojku elektoinštalácie, vody a kanalizácie s následnými zemnými úpravami. Potom sme pokračovali v maliarskych a natieračských prácach,
čistení stavby, osadzovaní dverí,
montáži stolárskych výrobkov a zariadení fary novým, ale aj použitým darovaným nábytkom a bytovým zariadením. V tomto smere veľmi pomohli veriaci z bývalých farností nášho súčasného správcu farnosti a dodávateľ stavebných prác
Ing. Ľubomír Sidor zo Švošova.
Momentálne je potrebné osadiť
niektoré drevené prahy a lišty pod
dverami. V ďalšej etape, podľa finančných možností, bude potreb-

Milodary veriacich:

3 130 eur

Zvončeky:

2 331,71 eur

Ofery:

5 786,5 eur

Finančný dar biskupstva:

10 000 eur

Pôžička biskupstva (potrebné vrátiť):

20 000 eur

Obec-spoločný účet:

2 723,67 eur

CELKOM:

43 971,90 eur

Stavebné práce, vodovod, kanalizácia:

23 887,7 eur

Elektroinštalácia:

2 334,86 eur

Maliarsky materiál:

227,78 eur

Projekt elektroprípojky:

50 eur

Vložkovnie komína:

1 044,3 eur

Ústredné vykurovanie:

7 026,01 eur

Bytové zariadenie:

8 743,53 eur

Réžia:

530,49 eur

CELKOM:

né položiť dlažbu na schody do pivnice, zamurovať otvory po elektrike,
vode, kanalizácii a ústrednom kúrení a následne vymaľovať pivničné
priestory. Tieto práce sa môžu realizovať aj počas zimných mesiacov. Po
ich vykonaní bude budova fary môcť
dlhodobo slúžiť svojmu účelu.
V súčasnom období temperujeme
faru, skúšame funkčnosť vykurovania, dolaďujeme funkčnosť elektroinštalácie a postupne pripravujeme
faru na presťahovanie správcu farnosti z podnájmu.
Na to, aby sme mohli realizovať
náročné vyššie uvedené práce, použili sme finančné prostriedky uvedené v tabuľkách, rovnako ako náklady na ne.
Z tabuliek je zrejmé, že na všetky
najnutnejšie práce a zariadenia sme
mali vďaka štedrosti farníkov a pomoci biskupského úradu dostatok financií a priebeh a rozsah prác sme
úzkostlivo sledovali, aby sme sa nedostali do finančných ťažkostí. Robili sme všetko pre to, aby sme práce realizovali čo najlacnejšie, vrátane vybavenia farskej budovy. Nebolo to však na úkor kvality a funkčnosti budovy.
Teraz bude potrebné z našej strany šetriť financie a ekonomicky hospodáriť tak, aby sme podľa splátkového kalendára a platnej zmluvy o pôžičke s biskupským úradom
splácali poskytnutú pôžičku. Čiastku 20-tisíc eur máme splácať podľa
svojich možností, najneskôr však od
1.9. 2012.
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomáhali na tejto akcii. Osobité poďakovanie patrí nášmu novému správcovi farnosti Mgr. Milošovi Labašovi za to, že počas uplynulých dvoch
mesiacov popri svojich kňažských
povinnostiach svojim prístupom dokázal, ako mu záleží na svojich nových farníkoch a zvlášť na mládeži.
Pomáhal neraz ťažkou fyzickou prácou, účasťou na rôznych rokovaniach, zabezpečovaní materiálu, za-

riadení a potrieb, pričom odjazdil
mnoho kilometrov a venoval veľa
času a aj finančných prostriedkov.
Za všetko Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí sa na oprave fary podieľali.

text: Rudolf Baleja
Do farnosti Stankovany som nastúpil podľa dekrétu diecézneho biskupa 1. júla 2010. Po dohode s mojim predchodcom vdp. Š. Durajom
som za účasti vsdp. dekana prevzal
farský úrad a o deň neskôr som nastúpil. Už pri preberaní farnosti bola jasná priorita, s ktorou sa nedalo
čakať. Opisovať stav fary sa mi zdá
fádne, nakoľko viem, že každý, kto sa
chcel presvedčiť, si našiel čas aj spôsob, aby to osobne zhodnotil. Prvé
dni boli naozaj zaujímavé. Bez teplej vody, bez skrine, či akéhokoľvek
základného príslušenstva a s hlodavcami rôzneho druhu, ktoré mi robili spoločnosť - hlavne v noci, som
sa rozhodol konzultovať situáciu s p.
biskupom. V diecéze platí úzus, že
začínajúci správca farnosti nesmie
zásadne prerábať faru bez dovolenia miestneho ordinára. Pán biskup nás promptne navštívil a stretol sa s hospodárskou radou farnosti aj s pánom starostom na obecnom
úrade. Po zhodnotení stavu a odborných posudkov, nás ubezpečil o finančnej podpore. Po písomnom súhlase diecézneho biskupa sme začali práce na fare. V začiatkoch veľmi pomohli brigádnici a uchádzači o zamestnanie z obecného úradu.
Milým prekvapením pre mňa bola
brigáda poslancov obecného zastupiteľstva s pánom starostom. Na odborné práce sme oslovili firmu Liptovská stavebná spoločnosť.
Konateľ, pán Ing. Ľubomír Sidor,
veľmi ochotne pomohol a práce sa
pohli dopredu. Nakoľko sa v stavebných prácach nevyznám, všetky rekonštrukčné práce viedol pán Rudolf Baleja, ktorý každý deň priamo
komunikoval s vedením firmy a dozoroval všetky práce až do konca.
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Ďakujem všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri tomto diele. Pánovi starostovi Ing. Jánovi Tatárovi aj
poslancom obecného zastupiteľstva.
Firme LSS pánovi Ing. Sidorovi a majstrovi Jankovi Švihoríkovi
a jeho partii. Našej mládeži, ktorá
prázdninovala na „Malte“. Vyslovene miništrantom: Martinovi, Marekovi, Paľovi, Mikimu, Matúšovi, Filipovi, Jankovi a Oliverovi ako aj ostaným chalanom Michalovi, Jurajovi, Jakubovi, Filipovi, „Handzušovi“
aj mladším chlapcom, našim dievčatám zo zboru, ktoré strhávali tapety,
škrabali omietky, umývali okná, denne pomáhali (Veronika a Lucia).

Miestnym majstrom - elektrikárom: p. Malchovi, ktorý pracoval spolu so svojimi synmi Maťom
a Milanom. Mirovi a Alojzovi Hellovcom. Kúrenárovi p. Prídavkovi aj
jeho synovi Jarkovi. Maliarom: Petrovi Bartošovi, Jozefovi Zrníkovi
a Jaroslavovi Balejovi. Veľkú ochotu
pri práci akéhokoľvek druhu prejavili: Milan Belko, Vladimír Michálek, pán kostolník Gusto, Vladimír
Matloň, Róbert Baleja, Ján a Alojz
Gašperovci, Rastislav Fúra, rodina
Milana Straku a rodina Balážiova.
Vďaka patrí Františkovi Kolejákovi, Petrovi Buljakovi a ostatným jednotlivcom a rodinám.
Pani Edita Straková zmobilizovala azda tie najlepšie kuchárky na
svete a pracovníci firmy aj brigádnici

mali každý deň na stole výborné jedlo. Obetavým ženám úprimne ďakujem za posilu tela aj ducha.
V závere bol veľmi na pomoci
Klub dôchodcov pri čistení a upratovaní fary po dokončení stavebných prác.
Napokon sa ešte raz chcem poďakovať pánovi Rudolfovi Balejovi za jeho dennodennú obetu a službu na úkor svojich plánov a voľného
času. Nielenže organizoval brigády,
ale sám sa každej zúčastnil. Vážim
si jeho pomocnú ruku, ktorú mi nezištne – bez akejkoľvek materiálnej
odmeny - ponúkol v ťažkej situácii.
S manželkou Valikou urobili všetko,

čo bolo v ich silách, aby budova fary
bola v stave obývania.
Počas rekonštrukcie som takmer
tri mesiace býval v domčeku pána
Vladimíra Micháleka. Aj touto cestou ďakujem za milé prijatie a spoločnosť, pani Zdenke za všetku starostlivosť. Nech vám Pán bohato
odplatí vašu štedrosť a láskavosť.
Vám všetkým, ktorí ste pomáhali
fyzicky, finančne aj modlitbami patrí
veľká vďaka. Nech nám budova fary
slúži naďalej a vďaka vašim obetám
aj tým, čo prídu po nás. OMNES
AD MAIOREM DEI GLORIAM! - všetko na väčšiu slávu Božiu.

text: Miloš Labaš,
správca farnosti

Hospodárska rada farnosti Stankovany
V každej farnosti existuje „hospodárska rada farnosti“.
Ustanovenie hospodárskej rady vo
farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kanonického práva (kán. 537).
Farár je aj správca farnosti. Pod
pojmom cirkevná obec sa rozumie
spoločenstvo veriacich farnosti.
Zloženie hospodárskej rady
1) Hospodársku radu tvoria farár,
volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár,
berúc do úvahy početnosť cirkevnej
obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov
hospodárskej rady.
Súčasnú hospodársku radu farnosti tvoria:
Rudolf Baleja (tajomník)
Peter Chomist
Anton Chomist
Ladislav Prídavok
Mgr. Katarína Glembová - Straková
2) Volených členov, ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov, slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Aktívne volebné právo i pasívne volebné právo má
každý plnoletý člen cirkevnej obce.
Volebnú komisiu menuje farár. Spomínaná komisia v nedeľu rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou
farského úradu a na nasledujúcu nedeľu ich pozbiera a spočíta hlasy. Za
zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov.
3) Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár, avšak menovaných členov musí
byť vždy o jedného menej, než volených členov.
4) Všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení, zložia
sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú
vykonávať svedomito, čestne a zodpovedne.
5) Hospodárska rada volí spomedzi svojich členov tajomníka,
ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady.
Zánik hospodárskej rady
1) Hospodárska rada zaniká po
uplynutí piatich rokov. Po uplynutí
tejto časovej lehoty, farár do dvoch
mesiacov je povinný sa postarať
o ustanovenie novej hospodárskej
rady. (Na začiatku roka 2011 musí
byť zvolená nová hospodárska rada.)
Rozhodnutia hospodárskej rady
1) Hospodárska rada rozhoduje
na zasadaniach. Jej rozhodnutia ne-

majú pre farára povahu povinnosti,
ale iba poradenstva.
2) Riadne zasadania hospodárskej
rady sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa
potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program
zasadania.
3) Zasadanie hospodárskej rady
je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých zvolaných členov rady.
4) Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady k určitej záležitosti, má zvolať zasadanie rady a vypočuť si stanovisko každého z prítomných členov (porov. kán.
127 KKP).
5) Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný k platnosti určitého
úkonu mať súhlas hospodárskej rady, je povinný zvolať zasadanie hospodárskej rady a dať rade o záležitosti hlasovať. Za prijaté sa považuje to, za čo hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak by pri
hlasovaní došlo k rovnosti, rozhodne o veci svojim hlasom farár (porov.
kán. 127 KKP).
Úlohy hospodárskej rady
1) Ekonóm, ktorý zastupuje farnosť (a všetky filiálky) vo všetkých
právnických záležitostiach, je farár
(kán. 532 KKP). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu
pri organizovaní hospodárskych záležitostí.
2) Tajomník hospodárskej rady
(resp. tajomníci) sa zúčastňuje na
odovzdávaní a preberaní farnosti.
3) Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok
v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so
súhlasom dekana.
4) Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej
obce v týchto prípadoch:
- pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola,
- pri stavbe novej fary, ako aj pri
prestavbe fary,
- pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci,
- pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách,
kde hodnota presahuje 1 659,70 €
(50 tisíc slovenských korún).
Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového
kostola.

text: Joachim Fúra
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Výlet v Zamagurí

Pieniny - miesto, ktoré zarezonuje každému nadšencovi prírodnými
krásami, zachovanou a užívanou
ľudovou architektúrou i množstvom historických pamiatok. Jedinečný, aj keď neveľký kút Slovenska, ktorý stojí za to, aby sme
doň zavítali.
S týmito poznatkami a vedomosťami niekoľkí členovia Jednoty dôchodcov Stankovany nastupovali v jedno letné ráno do autobusu
v Ružomberku, aby spolu so svojimi
priateľmi – seniormi z celého okresu absolvovali jednodenný výlet do
tohto nádherného kraja.
Po hodinovej ceste sme mali prvú
zástavku v Kežmarku. Urobili sme si
malú prechádzku po mestečku, ktoré všetkých upútalo svojou malebnosťou, kvetinovou výzdobou a čistotou.
A už sme sa vydali do cieľa nášho
výletu do Zamaguria – najsevernejšieho výbežku Spiša. Tento tajomný
kraj je zovretý z juhu velikánmi Tatier a zo severu hraničným Dunajcom, ktorý vytvára vo svojom prielome Pieninami malebné zákutia, kto-

rý už v 19. storočí priťahoval prvých
turistov. Pred vyše sto päťdesiatimi
rokmi ich miestni gorali začali prevážať pod majestátnymi Tromi korunami vysokými takmer tisíc metrov na pltiach zostrojených z mohutných kmeňov. Tento kraj sa dostal ešte do povedomia aj tým, že
k tomuto kraju sa viaže aj film “Legenda o lietajúcom Cypriánovi“
Aj naša skupina si vychutnala nevšedný zážitok z jeden a pol hodinovej plavby na pltiach po Dunajci
na desaťkilometrovom dlhom úseku
medzi Červeným Kláštorom a Lesnicou. Je zaujímavé, že vedľa celej
trasy vedie krásny náučný chodník,
ktorí využívajú peší turisti, cykloturisti a tí navštevníci, ktorí sa chcú
previesť na štýlových kočoch.
Pre nás zo Stankovian bol tento
výlet zaujímavý aj tým, že v tomto
kraji presnejšie v Červenom Kláštore a v Lesnici vykonáva svoju pastoračnú činnosť pán farár Majzel, ktorý pred časom pôsobil aj na farskom
úrade v Stankovanoch. Veľmi ho potešila naša návšteva a spoločne sme
si zaspomínali na jeho pôsobenie

u nás. Poukazoval nám faru a kostol,
ktorý je už po rekonštrukcii, keď ho
požiar zachvátil v roku 2009. Vyhorel celý chór a časť kostola bola celkom zničená.
Dalo veľmi veľa práce pre pána
farára získať nemalé finančné prostriedky na zrealizovanie jeho obnovy a bez ochoty veriacich celej farnosti by sa to celé nedalo ani uskutočniť a už vôbec nie v takom krátkom čase.
Porozprával nám aj o jednej zaujímavosti, ktorá sa spája s požiarom
kostola. Zostalo nepoškodené jediné
miesto na organe na ktorom bol položený ruženec, prinesený z návštevy
vo Svätej zemi. Potom sme ešte spo-

ločne navštívili krásny kostol v Červenom Kláštore.
Pán farár nás ešte zaviedol cez nový most ponad Dunajec na poľskú
stranu, kde nás zoznámil so známym
rezbárom z Rajca, ktorý sa podieľal
svojimi dielami na výzdobe kostolov v Červenom Kláštore a v Lesnici. Potom sme sa už vzájomne rozlúčili a popriali si len to najlepšie do
budúcnosti.
Po vystúpení z autobusu v Ružomberku sme sa zhodli na tom, že
spoločne strávený deň bol veľkým
obohatením pre každého z účastníkov tohto výletu.

text: Mária Straková
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» Zabavili tancom i spevom

» Podšíp sa stal tradičnou súčasťou kultúrnych akcií v obci

» Deti zaujala najmä veľká šmýkačka

» Zasúťažiť si prišlo aj družstvo zo susednej Ľuubochne

