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Bezpečnú cestu pre turistov
zo Šípu kopal v pote sám

V

Turisti na severnom Slovensku otvárajú už tradične sezónu výstupom na Šíp. Vápencové bralo sa týči nad
sútokom Váhu a Oravy a vytvára aj akúsi pomyselnú západnú bránu do Liptova.
Výstup na Šíp si turisti odškrtli už 58.-krát. Z viacerých dôvodov bola posledná aprílová ne-

»Kto bol Ladislav Chorvát
Vďační Podšípania po smrti
Ladislava Chorváta napísali:
„Narodiť sa pod Šípom, uzrieť svetlo sveta na takomto
prekrásnom mieste, je ako dostať znamenie, rozprávkovú
hviezdu na čelo. Tú dostal Lacko a tá hviezda ho pútala k tomuto miestu celý život. Tam

deľa jedinečná. Počet ľudí, ktorí
si prišli vyšliapať na Šíp, prekvapil aj samotných organizátorov.
Do účastníckej knihy sa zapísalo viac ako 600 ľudí.
Turistický klub Šíp zo Stankovian sa spojil so stanko
vianskymi poľovníkmi a turistov z celého Slovenska privítali na svojom vo veľkom štýle.
Na Šípe čakali na turistov pa-

mätné medaily, poldeci v špeciálnej fľaštičke stankovianskych
turistov a zvláštna informačná
kartička. Zostup zo Šípu vedie
cez rázovitú osadu Podšíp. Tam
na turistov čakalo čapované pivo, poľovnícky guľáš.

pod Šípom zanechal aj svojho
ducha.“
Na Podšípe mu osadili malú
nenápadnú tabuľku s podobizňou.
„Tento chodníček vypracoval pre vás a staral sa o neho rodák z Podšípu Lacko Chorvát
najstarší. Od 13. mája 2011 už
spravuje božie chodníčky. Máloktorý turista vie, že jeho usi-

lovné ruky sa starali, aby sa nám
hore išlo lepšie. Nezabudneme.“
Na Podšípe je aj ďalšia tabuľa,
tá opisuje osadu a hlavne známe
rodiny, ktoré v nej bývali. Boli to rodiny Jána Martiša, Štefana Škutu-Matejova, Ondreja
Škutu, Jozefa Škutu Šedivého,
Alojza Chorváta Daleka, Jozefa Chorváta Šima.

Podľa jedného z posledných

Tento ročník bol výnimočný
aj z iného dôvodu. Niesol me-

no Ladislava Chorváta. „Výstup
sme pomenovali Memoriál Ladislava Chorváta, bol to jeden z
posledných Podšípanov, poctivo
sa staral o turistické chodníky a
takto sme si ho chceli uctiť,“
vysvetlil Peter Tomáň, predseda stankovianskeho turistického klubu.
Pán Chorvát dnes už nežije,
od roku 2011 sa stará už o božie
chodníky. V pamiatke na jeho
život a hlavne prínos pre osadu Podšíp sa spojili turisti s jeho rodinou, vnukom Jakubom.
„Narodil sa medzi prvou a
druhou svetovou vojnou. Spolu so súrodencami, rodičmi a
ostatnými rodinami, ktoré obývali krajinu pod Šípom, tu vyrastal, chodil denne do školy vzdialenej kilometre lesom.
Ťažké životné podmienky mu
ale ostali v srdci zakliesnené s
láskou. Preto spravoval rodnú
osadu až po posledné dni svojho života aj naďalej ako chatár, ktorého ste v 95-percentách
svojich výstupov na Šíp stretli
tu, v malebnom Podšípe,“ opísal jeho vnuk Jakub.

V pote a samote

Turisti ani nevedia, že práve
ujovi Lackovi vďačia za to, že
zo Šípu môžu bezpečne zísť dole. Zo Šípu viedla pôvodne veľmi strmá cesta priamo nadol.
Ak bolo na chodníku popadané lístie, človek si mohol rovno
sadnúť na zadok a šmyknúť sa
dole. Ušetril by si boľačku z pádu. Lacko Chorvát sám urobil
druhú zostupovú trasu, ktorú
turisti využívajú dodnes. Vďaka
traverzom je miernejšia a oveľa
bezpečnejšia.
pokračovanie na strane 8
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Editorial
Komunálne voľby sú pre život v mestách a obciach tie
najdôležitejšie. Ľudia si vyberajú svojich zástupcov,
určujú, kto bude za nich
rozhodovať v dôležitých veciach týkajúcich sa bežného
života počas najbližších štyroch rokov.
Občania Slovenska budú
voliť starostov, primátorov a poslancov obecných
a mestských zastupiteľstiev
10. novembra 2018. V Stankovanoch budeme krúžkovať meno jedného starostu a vyberať deväť poslancov obecného zastupiteľstva. Mená kandidátov,
teda uchádzačov o funkcie
budú známe 30. septembra,
keď musia odovzdať kandidátne listiny.
Pred každýmii predchádzajúcimi komunálnymi voľbami sme dali priestor všetkým uchádzačom o post starostu obce Stankovany aj
poslancom, aby sa predstavili svojim voličom, obyvateľom Stankovian prostredníctvom obecných novín.
Túto možnosť poskytujeme
aj tento raz.
Pravidlá pre všetkých sú
rovnaké a objektívne. Do
uzávierky najbližšieho čísla,
teda do 30. septembra nám
pošlite odpovede na tieto
štyri otázky:

1. Prečo si myslíte, že práve vy ste vhodným kandidátom na starostu obce ?
2. Čo považujete za najväčší problém obce a ako chcete
prispieť k jeho riešeniu ?
3. Čo Vás viedlo k tomu, že
budete kandidovať za poslanca
respektíve starostu
4. Prečo by mali dať občania
hlas práve vám ?
Odpoveďami na otázky dodržte rozsah 2500 písmen vrátane medzier ( je to
asi tretina novinovej strany
Stankovských zvestí).
Odpovede spolu s fotografiou pošlite na adresu
stankovskezvesti@centrrum.sk alebo lubicastancikova1@gmail.com alebo ich
odovzdajte ktorémukoľvek
členovi redakčnej rady.
Nabližšie číslo pripravíme
tak, aby vyšlo pred komunálnymi voľbami.
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Obecné
zastupiteľstvo 3-7

Spoločenská
kronika

Školu konečne zateplíme s. 3

7

Kanalizácia v obci 9

Dotácie 10
Spomienka na Ondreja
Adamca 11

Škola bez detí? 6
Potrebná kanalizácia s. 9
O kine v Stankovanoch s. 12 - 13

História kina 12-13
Futbalová sezóna 14
Zaujímavá štatistika 15

Futbalová spomienka s.11

Stankovský kotlík 16

Ľubica Stančíková
šéfredaktorka
stankovskezvesti@centrum.sk

Miestny odbor Matice slovenskej
pozýva na

Redakcia
Stankovské zvesti
Obecné noviny pre Stankovany
a Rojkov
www.stankovany.sk/zvesti
štvrťročník - šírený bezplatne
Číslo 3 ročník XI. august 2018
náklad: 400 ks
EV 3939/09
ISSN 1339-1984

Stretnutie rodákov harmonikárov,
ktoré sa uskutoční 19.08.2018 v Kultúrnom a agroturistickom
centre Stankovany so začiatkom o 14.00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Vydavateľ:
Obecný úrad Stankovany
Stankovany 133, 034 92,
IČO: 00 315 761

šéfredaktorka:
Mgr. Ľubica Stančíková.
zástupkyňa šéfredaktorky:
Ing. Mária Straková
redakcia: Vendelín Čieško,
Mgr. Pavol Škuta,
JUDr. Vladimír Urban
grafická úprava a sadzba
textu: Mgr. Ľubica Stančíková,
spolupracovali: Ing. Slávka Belková
tlačiareň: Vrábel, Dolný Kubín
kontakt na redakciu:
stankovskezvesti@centrum.sk

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

UZÁVIERKA BUDÚCEHO ČÍSLA: 15.9. 2018
Prosíme autorov textov, aby tento termín dodržali

Zvesti 3
Zvesti

Hlavná téma zastupiteľstva:
ŠKOLA
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch

Konečne sme dostali dotáciu
na kompletné zateplenie
Vyberáme z tretieho
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 26. marca 2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 15:40 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja. OZ sa
zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže
bolo uznášaniaschopné.
Zasadnutia sa nezúčastnili:
poslanec Ing. P. Tomáň z dôvodu pracovných povinností, M.
Matejík a Ľ. Malchová z dôvodu práceneschopnosti.
Samostatné zasadnutie OZ
sa venovalo problematike ZŠ
s MŠ – k zefektívneniu ekonomickej situácie, stabilizácii
a k udržaniu školy v obci, ku
ktorej vypracovala riaditeľka
školy na požiadanie starostu
obce a poslancov svoje stanovisko.
Starosta obce vyhodnotil prejednaný písomný materiál ako
objektívny, pravdivý a podnetný.
Aktivity vedenia školy
v grantových výzvach na zlepšenie vyučovania, na vylepšenie
interiéru i okolia školy a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu starosta vyhodnotil kladne a ocenil prácu pani

riaditeľky, učiteliek ako aj prácu niektorých nepedagogických
pracovníkov.
Starosta obce ďalej k tomuto
bodu poznamenal, že on osobne s hlavnou kontrolórkou obce, pracovníkmi obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva robil sedem rokov
všetko pre udržanie našej školy,
hoci obec bola vo veľmi ťažkej
finančnej situácii v rokoch 2011
až 2014, kedy obci hrozila doslova nútená správa.
Aj napriek tomu sa podarilo chod školy udržať dodnes.
A bolo by veľmi zlé, keby sa to
nepodarilo práve v tomto čase. Najväčším problémom sa
však javí nedostatok žiakov a aj
v tomto smere nemožno jednoznačne konštatovať, že obec
v tom nerobí nič, resp. málo.
Starosta obce poznamenal, že
dvakrát na stretnutí s rodičmi
vyzval rodičov detí na potrebu
zápisu ich detí v našej ZŠ s MŠ,
rodičia boli a budú informovaní o dôležitosti zachovania našej školy v Stankovských zvestiach, na rodičovských združeniach, ale aj cestou SMS, oznamov v miestnom rozhlase či emailu.
Ďalej starosta obce poznamenal, že v stanovisku a návrhu

opatrení riaditeľky školy, ktoré
sa prejednávajú, sa objavuje požiadavka, že obec bude musieť
prispieť na chod školy, musí
sa starať o technický stav školy a financovať chod materskej
školy, školskej jedálne, školskej
družiny a obci neostáva nič iné
ako finančné prostriedky nájsť.
Starosta obce konštatoval, že
s požiadavkami riaditeľky o pomoc pre školu súhlasí, ale považuje za potrebné pripomenúť
nasledovné:
- obec preposiela pre školu všetky finančné prostriedky,
ktoré obdrží od štátu a ktoré jej
patria
- obec počas uplynulých
7-ich rokov zabezpečila mnoho prác, služieb a inej pomoci pre našu školu. Ako príklad
uviedol odstránenie starej, život ohrozujúcej, drevenej budovy na školskom dvore; pomoc pri opílení a zrezaní vysokých stromov; dodávku palivového dreva; pri stavbe oplotenia; zabezpečila stavebné práce
na dopravnom ihrisku; zakúpenie a inštaláciu dvoch nových
kotlov ústredného vykurovania,
na ktoré sme vybavili financie
z Min. financií a 2 ks ohrievačov teplej úžitkovej vody; oprava, výmena a pravidelné čistenie

klampiarskych žľabov; výstavba
pieskoviska a mnoho ďalších
prác a aktivít.
Niekoľkoročný bezplatný prenájom priestorov na vyučovanie
v budove obecného úradu je tiež
pre školu veľkou pomocou zo
strany obce.
Ale najviac času a financií venovala a venuje obec do predprojektovej a projektovej prípravy prístavby materskej školy
a zatepleniu školy. V doterajších
výzvach sme však neboli bohužiaľ úspešní podobne ako škola.
Starosta konštatoval, že
štát mení neustále podmienky v opakovaných výzvach a žiadosti resp. projekty sa musia
neustále prepracovávať a dopĺňať, čo stojí veľa času, námahy a financií. Poznamenal, že
je vypracovaný projekt prístavby materskej školy, ktorý sa môže poriešiť v ďalších výzvach
a dňa 22.03.2018 bola zaslaná
po štvrtýkrát kompletná žiadosť
o financovanie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ
s MŠ Stankovany“ a v prípade,
že by sme boli úspešní, tak pripomínam, že na túto stavbu máme vybraného už aj dodávateľa
prác na základe verejného obstarávania.
POZNÁMKA: Obec dostala koncom júna výbornú správu, bola úspešná v žiadosti o
financie na kompletné zateplenie. Je to jedna z najlepších
správ posledných rokov.
Náklady na prípravu týchto
akcií predstavovali niekoľko tisíc eur, čo nie je zanedbateľné
a treba to verejne pripomenúť,
pretože nie všetci občania, rodičia, ale aj pracovníci školy
o tomto vedia.
Verím, že sa obci tejto finan
cie vrátia formou úspešnosti niektorých zo spomenutých
projektov, poznamenal starosta obce. Naviac obec v tomto období zaslala ďalšiu žiadosť
o časť zateplenia školy na Min.
financií SR.
V závere starosta obce R. Baleja navrhol obecnému zastupi-
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teľstvu a ostatným prítomným
na základe Stanoviska a návrhu
opatrení k zefektívneniu ekonomickej situácie školy, stabilizácii
školy a k udržaniu školy v obci
pomoc pre ZŠ s MŠ v Stankovanoch (v tabuľke).
Starosta obce odporučil svoje
návrhy na pomoc ZŠ s MŠ doplniť a schváliť s tým, že finančná komisia pripraví návrh Rozpočtového opatrenia na svojom
najbližšom zasadnutí za účasti hlavnej kontrolórky a starostu
obce, ktoré predloží na schválenie OZ na niektorom z najbližších zasadnutí zastupiteľstva.
Ak obec poskytne takúto pomoc, môžeme povedať, že urobila pre školu, čo bolo v jej silách. Ostatné záleží už len na
vedení ZŠ s MŠ a všetkých jej
pracovníkoch.
Následne starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej vyzval všetkých
prítomných s cieľom urobiť naozaj všetko pre to, aby bol chod
ZŠ s MŠ v Stankovanoch zachovaný natrvalo.
Do diskusie sa zapojili:
-Hlavná kontrolórka obce pripomenula, že bol zaslaný list

Rýchle oznamy
Obec Stankovany dostala v posledných dňoch výbornú správu. Konečne sme dostali dotáciu na zateplenie budovy školy. Podarilo sa tak na
štvrý raz, čo obec peniaze žiadala.
Z environmentálneho fondu sme
získali 165 471 eur, obec sa bude podieľať na financovaní piatimi percentami.
Päť obcí dolného Liptova sa pred
rokmi zoskupilo do Združenia Havran. Nedávno spoločne požiadali o dotáciu na zlepšenie podmienok
kompostovania. Obce Stankovany,
Ľubochňa, Hubová, Švošov a Komjatná spolu získali približne 160-tisíc
eur od Slovenskej agentúry životného prostredia.
Do Stankovian príde približne
500 komostérov - podľa počtu rodinných domov. Ďalšie kompostéry
pribudnú k verejným priestranstvám
so zeleňou.
„Kedy ich začneme distribuovať
do domácností zatiaľ nevieme povedať, ešte neprebehlo verejné obstarávanie na nákup kompostérov.
Ako náhle ho ale uzavrieme, budeme ľudí informovať o ďalšom postupe,“ povedal starosta Stankovian Rudolf Baleja.

OPATRENIA NA POMOC ŠKOLE
- uhradiť z rozpočtu obce Stankovany náklady na školský výlet detí a žiakov ZŠ
s MŠ v Stankovanoch v šk. roku 2017/2018 vo výške do 500 eur
- uhradiť z rozpočtu obce Stankovany náklady na zakúpenie školských pomôcok pre žiakov 1. ročníka, ktorých rodičia zapíšu a žiaci nastúpia v septembri na
školskú dochádzku vo výške 150 eur na jedno dieťa
- uhradiť z rozpočtu obce Stankovany náklady na stavebný materiál na oporný
múrik na školskom dvore pri kotolni vo výške 1 500 eur s tým, že obec zabezpečí práce v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ brigádnicky za účasti poslancov OZ
a rodičov detí.

všetkým poslancom OZ, členom Rady školy, kultúrnej komisii a opýtala sa starostu obce
a riaditeľky školy, či boli zaslané k tomuto listu pripomienky.
Riaditeľka školy a starosta obce
poznamenali, že neboli zaslané
žiadne pripomienky.
Ďalej hlavná kontrolórka obce Ing. M. Straková poznamenala, že je potrebné motivovať rodičov škôlkárov a predškolákov,
aby ich deti nastúpili do tunajšej
ZŠ s MŠ. Konštatovala, že v súčasnosti je škola primerane vybavená, spĺňa podmienky fungovania, je motivačná pre deti, priestory školy sú krásne vyzdobené,
pekný je školský dvor, žiaci sú
úspešní v súťažiach a sú dostatočne pripravovaní na prechod
na II. stupeň.
- Poslanec Michal Straka poznamenal, že je za podporu školy, no je potrebné v rodičoch
vzbudiť patriotizmus ku škole
v obci. Stotožnil sa s návrhom
starostu obce na podporu školy.
- Predseda finančnej komisie a poslanec OZ Joachim Fúra
poznamenal, že vo finančnej komisii navrhli vyčleniť v rozpočte obce na vybudovanie oporného múrika čiastku 1.500,- EUR.
- Poslanec Mgr. Peter Lacko
súhlasí s návrhom starostu obce a bolo by vhodné, aby sa ešte pred diskusiou ostatných poslancov vyjadrila riaditeľka školy v tom zmysle, či bude podpora
spomínaná starostom dostatočná
k tomu, aby to stačilo na zachovanie školy.
Poznamenal tiež, že v obci nemáme iné inštitúcie okrem školy, je veľká pomoc, keď deti nemusia cestovať do školy, musíme presvedčiť rodičov, aby deti

tu v škole nechali, všetky školy
sa prebiehajú v získavaní detí do
školy, porozmýšľať ešte nad inými možnosťami a nápadmi.
- Riaditeľka školy Mgr. D. Jarošová konštatovala, že v škole robia všetko v prospech detí a rodičov a s návrhom starostu obce súhlasí, nakoľko to svedčí o tom, že obci a vedeniu školy na škole a deťoch veľmi záleží. Škola podala projekt aj na
výstavbu múrika a je možné, že
škole budú poskytnuté financie
aj z iných zdrojov,
P. riaditeľka poznamenala,
že škola má skôr problém s financovaním vnútorného chodu školy, na platy učiteľov hlavne v decembri bude chýbať
cca 6.000,- EUR. Škola podala 5 projektov, máme 10 predškolákov, z toho je reálne 8 detí do prvého ročníka, je nevyhnutné vymeniť okná, nakoľko
sú netesné a dochádza k veľkému úniku tepla, v obci je málo
detí, málo mladých ľudí. Žiaci
boli v testovaní pripravení lepšie ako v iných školách. Ďalej
p. riaditeľka poznamenala, že je
potrebné vysvetľovať rodičom,
aby viac doma pracovali s deťmi. V závere riaditeľka poznamenala, že deti sú v škole radi
a školský klub je plný.
- Starosta obce pripomenul riaditeľke školy, že jej dal
podľa názoru niektorých rodičov osobne súhlas na uzatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ pre
chorobu detí z MŠ a žiakov ZŠ,
hoci o ničom nevedel.
Rodičia si údajne zatvorenie
školy overovali u regionálnych
pracovníkov hygieny a tí nedali
podnet na uzatvorenie prevádzky školy.

Riaditeľka školy Mgr. Jarošová potvrdila, že jej starosta obce
nedal akýkoľvek súhlas na uzatvorenie prevádzky školy, ale situáciu riešila s obvodnou detskou lekárkou.
- Riaditeľka školy požiadala obec o pomoc v zabezpečení
palivového dreva. Starosta obce jej ponúkol, že suché palivové drevo na rozkurovanie jej
poskytne z obce a odporučil jej
adresovať žiadosť o poskytnutie
palivového dreva u obecných lesov a v urbáre, čo riaditeľka školy zobrala na vedomie.
- Poslanec Ján Chomist sa
opýtal, či finančné prostriedky
na výmenu okien budú vo výške
7.704,- EUR alebo vyššie. Pracovníčka OcÚ K. Králiková poznamenala, že škole budú poskytnuté finančné prostriedky
v tejto výške.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť a následne zasadnutie
o 17:15 hod. ukončil.
Vyberáme zo štvrtého
zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 26. apríla 2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja. OZ sa
zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné.
Ospravedlnili sa poslanci: Ing.
Peter Tomáň, z dôvodu pracovných povinností, JUDr. Vladimír Urban z dôvodu nástupu
na kúpeľnú liečbu a Ján Chomist zo zdravotných dôvodov.
OZ prijalo uznesenia, ktorými zobralo na vedomie:
- Správu o vyhodnotení uznesení OZ.
- Správu o výsledku vykonaných kontrol.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Záverečnému
účtu obce Stankovany za rok
2017.
Návrh Záverečného účtu obce Stankovany za rok 2017
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predniesol Joachim Fúra, predseda Komisie finančnej .....
Návrh Záverečného účtu obce Stankovany za rok 2017
bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 20.03.2018 do
03.04.2018.

Nájomné byty alebo radšej
rodinné domy?

Informácia starostu obce o príprave pozemkov na výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov a obsah Stanoviska ŽSR, OR Žilina k výstavbe rodinných a nájomných bytov v obci Stankovany zo dňa 04.04.2018:
- podanie žiadosti o určenie
minimálnej vzdialenosti stavieb v ochrannom pásme železničnej trate zo dňa 12.03.2018.
Zároveň informoval o obsahu Stanoviska ŽSR, OR Žilina k výstavbe rodinných a nájomných bytov v obci Stankovany, v ktorom ŽSR a.s. potvrdili,
že je možné uvažovať o osadení
rodinných domov a nájomných
bytov aj do menšej vzdialenosti
cca 30 m od osi koľaje, čo starosta obce považuje za úspech,
a čo umožní na ploche vytvoriť
viac stavebných pozemkov. Ďalej starosta poznamenal, že bude potrebné jednať s projektovými organizáciami, ktoré by
navrhli najvhodnejšiu zastavovaciu štúdiu na čo najlepšie využitie vykúpených pozemkov
na výstavbu nájomných bytov
a rodinných domov a taktiež je
potrebné počítať s voľnou plochou na výstavbu obecných garáží a skladových priestorov, nakoľko súčasné podmienky, ktoré
obec má sú nevyhovujúce a nedostatočné.
Starosta ďalej pripomenul, že
na základe jednania s projektantom mu bolo odporučené, že
jedným z riešení je aj odpredaj
pozemkov developerom, ktorí
by zabezpečili inžinierske siete
a takto pripravené pozemky by
boli odpredané priamo stavebníkom. Taktiež projektant obci
odporučil postaviť aspoň jednu

nájomnú bytovku, ktorá by obci
prinášala dlhodobé príjmy.
Starosta obce ďalej poznamenal, že bude potrebné v novej zastavovacej štúdii zohľadniť aj znížené ochranné pásmo
od železničnej trate.
Starosta obce aj k tomu bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa
zapojili:
- Bohuslav Belko navrhol,
aby sa v lokalite postavili rodinné domy
- Michal Straka – odporučil
developerské riešenie
- Mgr. Peter Lacko – odporučil sa poradiť v obciach, kde
majú skúsenosti s výstavbou bytoviek, napr. Lipt. Teplá.,
- Ing. M. Straková – poznamenala, že vzhľadom k tomu, že sa pozemky vybavovali takmer 18 rokov, je potrebné čo najefektívnejšie pozemky
využiť a čo najvýhodnejšie odpredať pre budúcich stavebníkov. Priklonila sa výlučne k výstavbe rodinných domov a neodporučila stavať v tejto lokalite
nájomné byty. Doporučila tento
predvolebný rok využiť na získanie čo najviac poznatkov k čo
najlepšiemu návrhu pre riešenie
tejto plochy pre bytovú výstavbu aj s využitím ankety o požiadavkách prioritne občanov
obce.,
- Michal Straka – k tejto pripomienke poznamenal, že v súčasnosti sa stavajú veľmi pekné
a vzhľadné bytové domy.,
- Bohuslav Belko – odporučil
vybudovať v lokalite na výstavbu inžinierske siete pred odpredajom pozemkov.

Kanalizácia v obci Stankovany – zberač AD

Starosta obce informoval poslancov o prípravných prácach
na dostavbu kanalizácie v obci Stankovany. Okrem iného
konštatoval, že dňa 24.04.2018
prebehlo v obci vodoprávne konanie, na základe ktorého bude vydané vodoprávne povolenie na zberač „AD“ DN 300
v projektovanej dĺžke 241,15
m a „AD1“ DN 300 v dĺžke

120,60 m a na realizáciu 19 ks
odbočení pre kanalizačné prípojky rodinných domov v časti
Záhumnie.
Starosta obce poznamenal, že
celkové rozpočtové náklady
predstavujú čiastku 99.984,EUR bez DPH. Spoluúčasť
obce predstavuje 15.000,- EUR
t.j. 15% z celkových nákladov
na výstavbu 2. etapy výstavby
kanalizácie, namiesto pôvodne
požadovaných 20.000,- EUR,
čo starosta obce hodnotí ako
ústretový krok zo strany VSR,
a.s. Ružomberok. To znamená,
že spoluúčasť obce predstavuje 15% z celkových nákladov na
výstavbu 2. etapy výstavby kanalizácie. Starosta obce oboznámil OZ s Dodatkom č. 1
k Zmluve o spolufinancovaní
a odporučil obecnému zastupiteľstvu zobrať obsah dodatku
na vedomie a jeho obsah schváliť a odporučiť starostovi obce
tento dodatok podpísať.
Starosta obce otvoril k prejednávanému bodu diskusiu,
do ktorej sa prihlásil poslanec
OZ Michal Straka, ktorý hodnotil kladne, že sa na kanalizácii v obci pokračuje, i napriek
tomu, že obec musí v súčasnom období investovať vlastné finančné prostriedky. Starosta obce súhlasil s jeho názorom a poznamenal, že je na
škodu veci, že sa kanalizácia
v našej obci nevybudovala z európskych fondov ako bolo tomu
v susedných obciach.
OZ prijalo k tejto problematike uznesenia:
- zobralo na vedomie informáciu starostu obce o prípravných prácach na dostavbu kanalizácie v obci Stankovany.,
-schválilo Dodatok č. 1
k Zmluve o spolufinancovaní
číslo a odporúča starostovi obce
tento podpísať.

V Rojkove sa zosúva svah

Riešenie nebezpečnej dopravnej situácie z dôvodu zosuvu
svahu nad štátnou cestou I. triedy v miestnej časti Rojkov

Milana Matejíka
nahrádza
vo funkcii poslanca
Bohuslav Belko
Poslanec Milan Matejík sa
vzdal funkcie poslanca zo
zdravotných dôvodov ku
dňu 19.04.2018. Uviedol to
na pôde zastupiteľstva starosta obce Rudolf Baleja.
Starosta obce oboznámil
zastupiteľstvo s obsahom listu poslanca Milana Matejíka zo dňa 19.04.2018, v ktorom sa vzdáva mandátu poslanca. Na tomto základe povolal v zmysle príslušného zákona nastupujúceho náhradníka Bohuša Belku, bytom
Stankovany 458, ktorý funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v Stankovanoch prijal. Následne zložil sľub, ktorý
znie: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“.
OZ prijalo nasledovné uznesenia:
- zobralo na vedomie obsah
žiadosti Milana Matejíka zo
dňa 19.04.2018, v ktorej sa
vzdáva mandátu funkcie poslanca OZ obce Stankovany
zo zdravotných dôvodov.,
- dopĺňa za poslanca OZ Bohuslava Belku.,
- volí Bohuslava Belku za člena Komisie na ochranu verejného poriadku, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva s nástupom dňa
02.05.2018.
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Starosta obce informoval poslancov o podnete občanov
miestnej časti Rojkov, že nad
cestou I/18 sa uvoľnilo niekoľko kusov nadrozmerných
balvanov, ktoré môžu poškodiť teleso vozovky, resp. ohroziť
cestnú premávku. Na tom základe starosta obce kontaktoval príslušné zodpovedné orgány a na základe výsledkov spoločného jednania adresoval list
ministrovi životného prostredia
SR so žiadosťou o vydanie jeho
súhlasu k tomu, aby sme mohli požiadať Environmentálny
fond SR o dotáciu na financovanie prác v súvislosti so skalným rútením a na odstránenie
tohto ohrozujúceho stavu, čo
OZ obce zobralo na vedomie.
OZ v tejto veci zobralo na vedomie:
-obsah Odborného technického zhodnotenia rizík a stavu
skalného svahu, vypracovaného spoločnosťou GEOSOUL,
s.r.o. Bratislava.,
-obsah Zápisu z jednania vo
veci skalného rútenia zo svahu
nad štátnou cestou I/18 v katastri obce Stankovany, miestna
časť Rojkov.,
-obsah žiadosti adresovanej Min. život. prostredia SR
„Skalné rútenie vo svahu nad
štátnou cestou I/18 v katastri
obce Stankovany, miestna časť
Rojkov – žiadosť o vydanie súhlasu na podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond
SR“.

Rekonštrukcia koľají

„ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa rekonštrukcia koľají č.
1, 2“
Starosta obce informoval o plánovanej akcii „ŽST Kraľovany
– ŽST Ľubochňa rekonštrukcia koľají č. 1, 2“, ktorú budú
realizovať Železnice SR a ktorá sa bude týkať aj kompletnej
rekonštrukcie budovy žel. stanice a výstavby dvoch prístreškov pre cestujúcich v oboch
smeroch železničnej trate v obci Stankovany.

Čo s budovou potravín

Ukončenie nájmu v budove bývalej školy a materskej školy s.
č. 459 v miestnej časti Rojkov,
parc. č. KN-C 1752
Starosta obce informoval
o situácii ohľadom ukončenia
prenájmu budovy bývalej materskej školy s. č. 459 v miestnej časti Rojkov.
Vysvetlil poslancom podmienky ukončenia nájmu a navrhol ukončiť nájom s nájomcom Jurajom Matejíkom
v zmysle príslušných predpisov
k 30.04.2018.
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenechanie nehnuteľností vo vlastníctve obce Stankovany do nájmu
Starosta obce informoval OZ, že v zmysle prijatého
uznesenia na prvom OZ/2018
bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na internetovej stránke obce, v novinách Spoločník
a na úradnej tabuli obce Stankovany. Obhliadky objektu sa
nezúčastnil žiadny záujemca
o prenájom. Do konca lehoty
na predkladanie návrhov, nebol Obci Stankovany doručený
žiadny návrh.
Starosta obce preto odporučil
aby sa priestory bývalej materskej školy a potravín využili pre
potreby obce, napr. ako volebná
miestnosť a na iné účely z toho dôvodu, že v budove hasičskej zbrojnice je nefunkčný vodovod a kanalizácia.
Poslanci z miestnej časti Rojkov s návrhom starostu súhlasili
a ani v pléne neboli voči tomuto
návrhu pripomienky, preto starosta obce navrhol priestory vymaľovať a zabezpečiť zdroj vykurovania tak, aby sa v jeseni
v tejto budove mohli uskutočniť komunálne voľby a ďalej aby
mohli byť využívané na prenájom pre občanov a organizácie, s čím OZ súhlasilo a prijalo
príslušné uznesenia.

Žiadosť o zmenu druhu
pozemku

Starosta obce informoval poslancov OZ o vypracovaní geo-

metrického plánu vyhotoveného spoločnosťou SGI, s.r.o. na
základe poverenia OZ/2018 na
základe ktorého obec požiadala Okresný úrad Ružomberok,
pozemkový a lesný odbor o vyňatie a zápis skutočného druhu
pozemku podľa geometrického
plánu vo veci predaja novovytvorených a presne zameraných
pozemkov pod telesom cesty I.
triedy v k. ú. Stankovany a predovšetkým za účelom zverejnenia zámeru predaja týchto parciel formou osobitného zreteľa
na úradnej tabuli obce a o obsahu žiadosti o zmene druhu
pozemku, k čomu OZ prijalo
príslušné uznesenia.
Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval OZ o zaslaných
žiadostiach, ktorými sa obec
uchádza o dotácie na pripravované akcie v celkovom objeme
235.500,- EUR. Starosta obce konštatoval, že spolu s pracovníkmi plní uznesenia OZ,
v ktorých bol zaviazaný uchádzať sa v rôznych výzvach a projektoch o financie na výstavbu,
rekonštrukciu a zveľaďovanie
majetku obce.
» Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a mantinelmi
Starosta obce informoval
o pripravovanom projekte výstavby multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom a mantinelmi, zároveň informoval poslancov o tom, že na tento projekt bolo vydané stavebné povolenie.
» Žiadosť o dotáciu na projekt „Nadstavba, prístavba
a stavebné úpravy Hasičskej
zbrojnice Stankovany – Rojkov č. 425“
Starosta obce informoval
o podaní žiadosti o dotáciu na
projekt „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Hasičskej
zbrojnice Stankovany – Rojkov č. 425“, ktorú obec zaslala na Min. vnútra SR, kde sa
obec uchádza o dotáciu vo výš-

ke 30.000,- EUR, po tom, ako
bola úspešná v získaní dotácie
vo výške 5.063,50 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie na túto stavbu.
Starosta obce v tejto veci pripomenul, že sa obci podarilo po 57 rokoch vrátiť časť pozemkov v okolí hasičskej zbrojnice v Rojkove, ktoré spravoval
doteraz Slovenský pozemkový
fond. Obci bola vrátená výmera
487 m2 pozemku – trvalý trávny porast. V riešení je aj vrátenie pozemku pred budovou hasičskej zbrojnice zapísaného do
vlastníctva Min. hospodárstva
SR vo výmere 182 m2.
»Žiadosť o dotáciu na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy s materskou školou Stankovany“
Starosta obce informoval
o podaní opakovanej žiadosti o dotáciu na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy s materskou školou Stankovany“, ktorú obec zaslala na Environmentálny fond, na základe ktorej sa
obec uchádza o dotáciu vo výške 165.471,- EUR z celkových
nákladov na projekt vo výške
174.427,85 EUR.
Diskusia
- Joachim Fúra – navrhol objednať betónové tvarovky na
oporný múr pre ZŠ s MŠ, s čím
starosta obce súhlasil a tvarovky
sa môžu zakúpiť
- Bohuslav Belko – odporučil
doplniť za člena Dozornej rady Obecných lesov Stankovany, s.r.o. lesníka Michala Chomista z miestnej časti Rojkov,
na čo starosta obce poznamenal, že tento návrh bude prerokovaný na Valnom zhromaždení Obecných lesov Stankovany, s.r.o.
- Michal Straka – súhlasil
s návrhom starostu a odporučil
budovu bývalej materskej školy v Rojkove prenajímať pre potreby organizácií a občanov a na
konanie komunálnych volieb
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Vyberáme z piateho
zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo
29. mája 2018

Vyšší poplatok cez leto

Starosta obce Rudolf Baleja oboznámil Obecné zastupiteľstvo o Návrhu VZN č.
2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Zmena VZN vyvstala na základe požiadavky zamestnaných
rodičov na rodičovskom združení, ktorí mali požiadavku, aby
MŠ fungovala aj počas letných
prázdnin čo najdlhšie. Nakoľko
je potrebné prihliadať na ekonomické fungovanie s MŠ a rodičov na rodičovskom združení
dňa 13.02.2018, na ktorom rodičia súhlasili so zvýšením poplatku.
MŠ (počas letných prázdnin
je v MŠ podstatne menej detí)
pristúpilo sa k takému riešeniu
na základe dohody vedenia ZŠ

Koľko sa platí v škôlke?
(hovorí o tom VZN o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia)
- Za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou 6 €.
- Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin ( júl-august) zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 24 € za mesiac (pomerná
čiastka - týždenne na jedno dieťa
sumou 6 €)

v cene nie je zahrnutá strava

Komunálne voľby 2018

Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu vo funkčnom období
2018-2022
Starosta obce p. R. Baleja informoval, že v mesiaci november 2018 (10. novembra 2018)
sa uskutočnia voľby poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce, k čomu OZ prijalo príslušné uznesenia, ktorými
určilo:
-9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Stankovany
na celé volebné obdobie 2018
– 2022
-starostovi obce Stankovany
na celé funkčné obdobie 2018 –
2022 rozsah výkonu funkcie na
plný úväzok.
OZ obce Stankovany určilo
dva viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa v mesiaci november 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva, a to:
- viacmandátový volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov
v obci Stankovany miestna časť
Stankovany – budú sa voliť 7
poslancov
- viacmandátový volebný obvod č. 2 pre voľby poslancov
v obci Stankovany miestna časť
Rojkov – budú sa voliť 2 poslanci.
OZ obce Stankovany určuje volebný obvod č. 1 - Stankovany a určuje volebnú miestnosť:
spoločenská miestnosť prístavby budovy OcÚ, na prízemí, súp.
číslo 133
- volebný obvod č. 2 – Stankovany miestna časť Rojkov
a určuje volebnú miestnosť: bývalá budova MŠ, súp. číslo 459

OZ obce Stankovany tvorí
jeden jednomandátový volebný
obvod pre voľby starostu obce,
ktoré sa budú konať v novembri
2018. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom
sa volí starosta, je zhodné s územím obce.
Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať priebežne ku každému bodu
prejednávaného programu. Do
ďalšej diskusie sa zapojili:
-poslanec Bohuslav Belko informoval, že v MŠ v Rojkove je
treba záhradu pokosiť, je zarastená, ďalej sa informoval na zariadenie v MŠ ak sa bude ďalej využívať, či sa neuvažuje nad
zakúpením nových stolov a stoličiek, resp. či nie sú k dispozícií
nejaké staré vyradené kusy inventáru, tiež uviedol, že je potrebné vyriešiť spôsob vykurovania v budove bývalej MŠ v Rojkove- starosta povedal, že záhrada bude vykosená a potrebný inventár bude zabezpečený
z obce
- poslanec Ing. Peter Tomáň
sa informoval, kedy sa začne
budovať kanalizácia na Dolnom
konci obce, p. starosta uviedol, že sú problémy s niektorými obyvateľmi, ale po právoplatnom vodoprávnom povolení sa začne na kanalizácii robiť,
že na kanalizáciu bol dovezený
do obce materiál, ďalej poznamenal, že pri realizácii kanalizácie mu prisľúbil vodohospodársky podnik opraviť vodu v časti
na Mokradskej pre 2-3 rodinné
domy v rámci stavebných prác
na kanalizácii.,
- p. Katarína Králiková - vysvetlila poslancom spôsob financovania MŠ a ZŠ, financovanie predškolákov v roku
2017- finančné prostriedky na
príspevok pre 5 ročné deti v MŠ
v sume 1.741,- EUR (knihy
506,30 EUR, všeobecný materiál 680,37 EUR, energie 554,60
EUR) dotácia bola použitá.,
- p. Michal Straka mal otázku riešenia problému ohľadom
padajúcej skaly v Rojkove - p.

Sobáše

28.4.2018 - Bc. Rastislav Križan
a Veronika Čiešková
5.5.2018 - Jozef Špireng
a Alžbeta Šiškovičová
2.6.2018 - Ing. Jozef Poloha
a Miroslava Ivanová
9.6.2018 - Marián Belko
a Mgr. Eva Olosová
9.6.2018 - Patrik Maroš
a Ivana Petreková
30.06.2018 - Michal Straka
a Lenka Kontošová
11.8.2018 - JUDr. Peter

Spoločenská kronika

Zasadnutie OZ obce Stankovany otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja. OZ sa zišlo v počte 8 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Poslanec JUDr.
Vladimír Urban sa nezúčastnil
z dôvodu pracovnej cesty v Bratislave. Ospravedlnil neúčasť
HK Ing. M. Strakovej z rodinných dôvodov.

V tomto bode boli poslanci oboznámení aj s písomnými
stanoviskami – Mgr. R. Kudličku zo Školského úradu Likavka
a Ing. JUDr. Janky Kantíkovej,
právničky pre verejnú správu.
K navrhovanej výške poplatku vzniesli pripomienku poslanci Mgr. Peter Lacko a Ľudmila Malchová. Proti navrhnutej výške poplatku boli 2 poslanci a l sa zdržal hlasovania

Malcho a Ing. Adriana Zrníková

Narodenie:
30.03.2018 - Michal Straka
13.05.2018 - Maxim Lovás
28.5.2018 - Lukáš Juríček

7.7.2018 - Dorota Belková
9.7.2018 - Lukáš Helo

19.7.2018 - Alica Križanová
20.7.2018 - Ján Vyšný

Úmrtia:
14.5.2018 František Štúr 73 r.

15.5.2018 Mária Tatárová 87 r.
starosta vysvetlil, čo sme urobili
a obec postupovala v zmysle zákona.,
- p. Ľudmila Malchová sa pýtala na projekt na multifunkčné ihrisko – starosta uviedol, že
sme v projekte neboli úspešní.,
- p. Peter Tomáň sa informoval, či sa bude robiť oporný val
a kedy- starosta informoval, že
sa čaká za vodoprávnym povolením, tak isto sa čaká za povolením a peniazmi aj vo veci rekonštrukcie železničnej trate Kraľovany - Ľubochňa, rekonštrukcie
žel. stanice, zastávok a železničného priechodu v Stankovanoch
Úplné znenie zápisníc z OZ
je k dispozícii na web-stránke
obce.
Spracovala: Mária Straková

Zvesti

8 Zvesti

Výstup bol memoriálom Lacka Chorváta
pokračovanie z titulnej strany

„Vykopal ju sám v pote a vytvoril tak bezpečnejší výstup a
zostup v hlavnom úseku Šíp –
Podšíp. Za túto značku nebolo ľahké bojovať a dnes je vyznačená v našich mapách a turistických sprievodcoch,“ povedal Jakub Chorvát.

Zo Šípu urobia okruh

Stankovianski turisti pripravujú tento rok viaceré noviny. Po dvoch rokoch sa im podarilo zariadiť všetko potrebné na vyznačenie novej zostupovej trasy zo Šípu. V mapách
sa chodník vyznačuje zo Stankovian cez Šíp, Podšíp s kon-

com v Dierovej na Orave. Samozrejme, turisti môžu ísť aj
opačne.
Problémom je, že táto trasa nie je okružná, teda ľudia
sa nevrátia tam, kde začínali. Z Podšípu vedú pritom naspäť do Stankovian hneď dve
trasy. Možno si vybrať návrat
po príjemne klesajúcej zvážnici, alebo starý chodník priamo cez les, ktorý miestni volajú Rybka. Trasy ale nie sú vyznačené v teréne ani na mapách. Tento rok by sa to malo
konečne zmeniť, Rybka bude
oficiálny turistický chodník s
turistickou značkou.

Seniori za spomienkami
a relaxom

D

Dňa 19. júna sme vyrazili na
výlet.
Prvá zastávka bola Istebné.
Navštívili sme drevený kostolík, ktorý je kultúrnou pamiat
kou. Privítal nás jeho správca
a oboznámil nás s históriou a
vzniku tohto kostolíka. Je to
veľmi pekná a historická pamiatka.
Odtiaľ sme vyrazili do Jaseňovej, kde sa narodil slávny spisovateľ Martin Kukučín. Prezreli sme si jeho rodný
dom a s celým jeho životom
od jeho narodenia nás oboznámila jeho správkyňa.

Potom sme sa dali na cestu
do Mokrade, kde sme sa zastavili pri hrobe nášho bývalého kňaza Štefana Duraja, ktorý v našej farnosti pôsobil viac
ako 19 rokov.
Uctili sme si jeho pamiatku a vydali sme sa na cestu za
relaxom do Chocholowa na
kúpalisko. V krásnom areáli
sme si užili vody dosýta. Povzbudili sme sa výbornou kávičkou a vracali sme sa s dobrou náladou a krásnymi spomienkami domov.
Text: Vlasta Huntatová

Nový chodník pre rodiny

Druhou novinkou v turistickej mape v okolí Stankovian
je úplne nový chodník. Turistov zavedie do druhej drevenej osady.
Federov, podobne ako Podšíp, bol tiež osadou patriacou
pod Stankovany, s tradičnými
drevenicami a svojským životom. Zachovali sa už iba dve
drevenice. Krásne prostredie
však zostalo.
Nový chodník sa začne tiež
v Stankovanoch pri železnič
nej stanici, turistov navedie
cez obec, lúky až do Federova. Odtiaľ povedie na Žaškov-

ské sedlo, turisticky aj historicky známe miesto, ktoré prepája Liptov a Oravu.
„Tento rok chystáme na
Žaškovskom sedle prístrešok
s oficiálnym ohniskom,“ povedal Tomáň.Chodník vedie
príjemným prostredím, nie je
náročný a na svoje si prídu aj
rodiny s deťmi. V budúcnosti
by chceli z neho Stankovanci urobiť náučný chodník, ktorý priblíži históriu obce, osady, tradičné remeslá a okolitú
prírodu.
Text: SZ

Novinka - informácie o obci e-mailom
Naši občania už viac ako dva
roky majú možnosť využívať
službu zasielania oznamov a
správ hlásených v miestnom
rozhlase formou textových
správ do mobilného telefónu.
Túto službu využíva v súčasnosti približne 130 občanov.
Zároveň môžu využívať bezplatnú aplikáciu v mobilnom
telefóne „ v Obraze“.
Teraz obec pripravila novú
možnosť ako občania a návštevníci našej obce možu byť
informovaní a to cez oficiálnu
webovú stránku obce si môžu
nechať zasielať informácie zadané na stránke priamo na svoju e-mailovú adresu.
Novinka prináša prehľad aktualít z webu obce, upozorní na

novo vložené správy, dozviete
sa včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.
Čo je potrebné ?
• mať zriadenú e-mailovú adresu a zadať ju na stránke www.
stankovany.sk ( v spodnej časti stránky). Potvrdiť overovacím kódom, dokončiť registráciu kliknutím na odkaz v správe ktorá príde do e-mailu
Veríme že si novinka si nájde
svojich fanúšikov a jej služby
bude využívať čo najviac našich
občanov.
Text: Slávka Belková
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Vyhodnotenie výstavby kanalizácie v rokoch 2010 – 2018
Účelom a funkciou stavby bolo vybudovanie splaškového
kanalizačného systému v obciach dolného Liptova s čistením splaškových odpadových
vôd v spoločnej čistiarni vybudovanej v katastrálnom území
Stankovany, miestna časť Rojkov.
Pred zahájením tejto akcie
bola odkanalizovaná len obec
Ľubochňa bez čistenia odpadových vôd vypúšťaných priamo
do rieky Váh. Ostatné obce nemali vybudovanú žiadnu kanalizačnú sieť a odpadové vody boli zhromažďované v nepriepustných, ale i priepustných žumpách, resp. boli a sú vypúšťané
často do miestnych potokov, či
rieky Váh a tým bola a je ohrozovaná kvalita podzemných
a povrchových vôd.
Líniová časť stavby kanalizácie vo všetkých obciach bola navrhnutá ako podzemná o celkovej dĺžke 30.164 m, z toho gravitačné (samospádové) potrubie
predstavuje 26.304 m a 15 vetiev výtlačného potrubia (elektročerpadlá) dosiahne dĺžku
1.068 m.
Počet prípojkových odbočení
predstavuje 1.100 kusov, dĺžka
prípojných odbočení má 7.700
m, počet čerpacích staníc je 15.
Celkovo budeme mať v obci Stankovany ku koncu roku 2018 vybudovanú kanalizáciu s možnosťou odkanalizovania 253 stavieb oproti pôvodne
plánovanému počtu 66 prípojok. Z toho bude odkanalizovaných 242 rodinných domov a 11

Kanalizácia obce Stankovany bude merať
2247 m a 323 prípojkových odbočení.
Kanalizácia obce Ľubochňa bude merať
1673 m a 259 prípojkových odbočení.
Kanalizácia obce Hubová bude merať
2156 m a 315 prípojkových odbočení.
Kanalizácia obce Švošov bude merať
1400 m a 213 prípojkových odbočení.

SPOLU 7700 m a 1100 prípojkových odbočení
verejných budov (obchod Jednota, obecný úrad, fara, kostol,
žel. stanica, výrobňa syrov, sociálne zariadenia FK SOKOL
Stankovany, bývalá MŠ v Stankovanoch, predajný stánok a bývalá predajňa Jednoty v Rojkove a predajňa Čučoriedka v Rojkove.)
Môžeme konštatovať, že dosiahneme takmer 50% odkanalizovania obce, čo osobne považujem v danej situácii za úspech
a konštatujem, že sme pre to
urobili maximum čo bolo v našich silách. Verejne vyslovujem
poďakovanie súčasnému vedeniu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. za ústretovosť a pomoc za to, že sa snažili
urobiť dodatočne maximum pre
našu obec a jej obyvateľov, nakoľko veľkú časť kanalizačných
prípojok realizovali z vlastného
rozpočtu. Pripomínam, že susedné obce boli odkanalizované takmer na 100% z eurofondov a my v súčasnosti musíme
na výstavbu kanalizácie finančne prispievať. To považujem za

» Na dostavbu kanalizácie dozerá riaditeľ VSR, a.s. Ružomberok
Ing. Milan Mojš

nespravodlivé a nepochopiteľné
rozhodnutie predchodcov, nakoľko čistiareň odpadových vôd
je vybudovaná na našom území
a obec z toho nemala žiadne výhody, ale naopak musíme na to
doplácať z vlastného rozpočtu,
pretože vodárenská spoločnosť
nemá dostatok vlastných zdrojov, aby mohla budovanie kanalizácie financovať v plnom rozsahu.
Nové vedenie obce musí vyvíjať v nasledujúcich rokoch veľké
úsilie, aby zabezpečilo kanalizáciu pre druhú polovicu obyvateľov Stankovian a Rojkova, nakoľko do roku 2021 musia byť
na verejnú kanalizáciu napojené všetky rodinné domy a verejné budovy v tých obciach, kde je
už vybudovaná čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia. Pripomínam, že v roku 2022
bude potrebné napojiť na verejnú kanalizáciu aj budovu nového kultúrneho domu, nakoľko
tento má vybudovanú vlastnú
čistiareň odpadových vôd s povolenou dobou prevádzky na 10

rokov. Zákon hovorí, že v prípade vybudovania centrálne čistiarne odpadových vôd na území
obce sa musí táto stavba po 10
rokoch napojiť na verejnú kanalizáciu. Zároveň upozorňujem
tých občanov, ktorí sa do dnešného dňa na verejnú kanalizáciu
nenapojili, aby čo najskôr o napojenie zmluvne požiadali Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. Chcem sa úprimne poďakovať väčšine občanov za to,
že na celkový počet vybudovaných prípojok v jednotlivých
obciach má naša obec Stankovany najväčšie percento napojenosti, čo je chvályhodné a verejne to deklaruje na verejných
stretnutiach aj vedenie vodárenskej spoločnosti. Aj vďaka
tomuto sa buduje v Stankovanoch ďalšia vetva kanalizácie,
na ktorú sa bude môcť napojiť
čoskoro ďalších 21 rodinných
domov, nakoľko ich obyvatelia
sa jej nevedia dočkať. Je pravdou, že za pohodlie odvádzania splaškových vôd do čistiarne
odpadových vôd si ľudia budú
musieť priplatiť. Suma na faktúre bude približne dvojnásobne vyššia, k vodnému pribudne
aj poplatok za stočné. Kanalizácia však vychádza stále lacnejšie, nakoľko vývoz žumpy, ktorú
zabezpečuje certifikovaná firma
s fekálnym vozom a poplatok
za likvidáciu fekálií v čistiarni
Hrboltová niekoľkokrát v roku,
vyjde občanov omnoho viac.
Text: Rudolf Baleja

»Výstavba kanalizácie v Rojkove rok 2017
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O peniaze sa uchádzame na všetkých frontoch
Regionálny dvojtýždenník
zverejnil rozsiahly príspevok
o našej obci. Odpovedal starosta Rudolf Baleja. Z textu
vyberáme:
Čo výrazné sa pripravuje v
poslednom roku tohto volebného obdobia?
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. v súčasnosti pripravuje vodoprávne konanie na dostavbu ďalšej vetvy kanalizácie v obci v dĺžke
362 m. Bude možné napojiť
ďalších 19 rodinných domov
v Stankovanoch. Tým bude
v Stankovanoch vybudovaná kanalizácia po celej dĺžke
na hlavnej ulici popri Váhu po
železničnú trať, čo predstavuje zhruba jednu polovicu obce. Taktiež máme vybudovanú

ného múru pravého brehu rieky Váh v celkovej dĺžke 1510m
o rozpočtových nákladoch do
1,10 mil. EUR. V súčasnosti sa robia potrebné práce pre
vydanie vodoprávneho povolenia.
Dlho očakávanou stavbou
na území obce je rekonštrukcia a modernizácia železnič
nej trate na úseku Kraľovany
– Ľubochňa, ktorej súčasťou
je oprava železničnej stanice,
ktorá je kultúrnou pamiatkou,
ďalej výstavba železničných
prístreškov pre cestujúcich a
výstavba nového moderného
železničného priecestia v strede obce. V súčasnosti sa vypracúva na túto stavbu projektová dokumentácia. Investorom akcie budú Železnice
Slovenskej republiky.

- Zateplenie, oprava fasády
výmena okien na budove ZŠ
MŠ 15-tisíc eur.
Spolu: 45-tisíc eur
Keďže sa nám podarilo v
tomto roku získať z Prezídia
HaZZ dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Nadstavbu, prístavbu
a stavebné úpravy Hasičskej
zbrojnice Stankovany – Rojkov“ vo výške pribižne päťtisíc eur, neodkladne sme túto príležitosť využili projektovú dokumentáciu sme už
nielen zabezpečili, ale obratom sme podali na spomenuté
Prezídium HaZZv Bratislave
aj kompletnú žiadosť, kde sa
uchádzame o dotáciu na realizáciu tejto stavby vo výške
30-tisíc eur. Celkové rozpoč-

» Takto by mohla zbrojnica vyzerať po prestavbe

kanalizáciu v miestnej časti Rojkov, kde je vybudovaná
spoločná ČOV, a to celú pravú
stranu popri Váhu, čo predstavuje tiež zhruba jednu polovicu tejto miestnej časti Stankovian.
To bol môj cieľ pri nástupe do funkcie starostu a som
rád, že sa mi to vďaka vedeniu a hlavne riaditeľovi VSR,
a.s. Ing. Milanovi Mojšovi podarilo. Považujem to
nielen za svoj úspech, ale aj za
úspech celého obecného zastupiteľstva.
Ďalšou veľkou pripravovanou stavbou je výstavba opor-

Uchádzame sa o financie aj
v rôznych výzvach projektoch
s cieľom zveľaďovať, rozširovať a chrániť obecný majetok.
Na Ministerstvo financií SR
sme podali žiadosti o poskytnutie dotácií na:
- Vybudovanie prístupového
chodníka, dlažby a oporného
múru v areáli cintorína obci v
rozpočtových nákladoch päťtisíc eur.
- Oprava vonkajšej fasády budovy OcÚ 15-tisíc eur.
- Rekonštrukcia modernizácia
sociálnych zariadení v budove
obecného úradu 10-tisíc eur.

174 428 eur, na ktorú sa pokúšame získať financie na komplexné zateplenie tejto budovy už po štvrtýkrát. Doteraz
sme však neboli úspešní a veríme, že by sa nám to mohlo
hádam konečne podariť. Môžeme prehlásiť, že sme urobili snáď všetko pre to, aby bola obec úspešná aspoň v niektorom z projektov či výziev na
získanie dotácií a zveľadenie
majetku našej obce.
Ako postupujete v príprave
pozemov na výstavbu obecných či nájomných bytov?
Môžem konštatovať, že sa
nám to po 18-ich rokoch konečne podarilo. Na liste vlastníctva máme zavkladované
všetky pozemky, ktoré nám
vlastníci boli ochotní odpre-

» Takto vyzerá zbrojnica v Rojkove dnes

tované náklady na túto stavbu podľa projektovej rozpočtovej dokumentácie predstavujú 263 819 eur.
Uchádzame sa aj so žiadosťou na Úrade vlády SR dotáciu na výstavbu Multifunkčného ihriska 33x18 m v rozpočtovom náklade 82 848,20
eur, z toho požadovaná dotácia predstavuje 40-tisíc eur.
Obec uhradí z rozpočtu obce
42 848,20 eur.
Najväčšou pripravovanou akciou je projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti
Základnej školy s materskou
školou Stankovany vo výške

dať a nielen to, ale my sme už
všetky pozemky vlastníkom aj
skutočne vyplatili. Je na škodu
veci, že nemáme scelené všetky parcely dohromady, nakoľko boli aj takí, čo nám odmietali dlhodobo svoje podiely odpredať a obec už nemohla dlhšie čakať. Ale je dosť pozemkov a ich výmera postačuje aj na výstavbu obecných bytov i rodinných domov. Rád
konštatujem, že začiatkom
apríla bolo kladne vyhovené
našej žiadosti zo strany Železníc SR na zníženie hranice ochranného pásma zo 60 m
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Spomienka na Ondreja ADAMCA
športový profil
* 25.1.1948
† 17.1.1998

Po výmene starých okien a dverí za plastové v pôvodnej budove obecného úradu, sa nám podarilo minulý rok vymeniť okná a vchodové dvere aj na prístavbe
obecného úradu za plastové. Tým máme celú budovu obecného úradu kompletne
zateplenú s novými rozvodmi ústredného vykurovania, novými vykurovacími telesami a kotlom na spaľovanie drevných peletiek. V tejto budove sídli okrem obecného úradu prevádzka pošty, kancelária Obecných lesov Stankovany, s.r.o., hasičská zbrojnica, je tu zariadená vyučovacia trieda ZUŠ – odbor hudobný, ďalej
moderná telefónna ústredňa, spoločenská miestnosť pre rodinné oslavy, svadby
a kary, taktiež obecná knižnica a jedna trieda ZŠ s MŠ Stankovany. Táto budova
je teda maximálne a účelne využitá.

na 30 m od železničnej trate,
čím získame vyššiu výmeru na
stavebné pozemky. Teraz môžeme pristúpiť k príprave zastavovacej štúdie a čo najlepšiemu využitiu týchto pozemkov, nakoľko to nebola lacná
záležitosť a stálo to obec veľa
síl, námahy a hlavne finančných prostriedkov na cestovné, kolkové známky, vypracovanie geometrických plánov a
podobne.
Čo výstavba diaľnice, o ktorej sme sa naposledy roku
2015 rozprávali?
Som rád, že po mnohých
protestoch, blokádach ciest

a jednaniach bolo definitívne rozhodnuté o výstavbe
diaľnice cez náš kataster tunelom Korbeľka. Bola tým splnená požiadavka našej obce
a jej obyvateľov pred 20-tich
rokov, kde naša obec odsúhlasila na verejnom prerokúvaní
tento variant.
Otázkou však zostáva, kedy
sa konečne začne diaľnica reálne stavať. No to už nemôžeme rozhodovať my, ale naša čiastočne upravená vláda.
Preto si všetci spoločne držme palce!
Text: RB

Obecné lesy Stankovany, s.r.o. zabezpečili ku traktoru kálačku dreva s možnosťou kálania dreva do priemeru 60 cm. V súčasnosti očakávame dodávku rozmetadla na zimný posyp ciest , gumový brit na snehovú radlicu a reťaze na predné kolesá traktora, nakoľko posledná zima nás presvedčila, že bez týchto doplnkov sa
obec nezaobíde.

V tomto roku by oslávil
okrúhle 70. narodeniny, ale
tiež v tomto roku sme si pripomenuli 20 rokov od jeho úmrtia. Nositeľ slávneho futbalového mena sa narodil ako sa hovorí s „loptou na nohe“ a patril naozaj k veľkým futbalovým talentom, akí sa nerodia každý deň. Začínal v rodných
Stankovanoch a už ako
16-ročný hrával za „A“ mužstvo. To už navštevoval banské učilište v Ostrave, kde si
všimli jeho talent a zakrátko na to ako 17 ročný hrával
1. dorasteneckú ligu za BANÍK Ostrava.
Po skončení učilišťa odchádza do Brezna, kde hrával za Mostáreň Brezno,
ktoré v tom čase hralo 3. ligu. Odtiaľ nastúpil základnú
vojenskú službu do Ružomberka, kde sa dlho neohrial a
odchádza do Dukly B.Bystrica, ktorá v tom čase hrávala 2.celoštátnu ligu. Tu spolu
hrával okrem iných aj s Lacom Petrášom, ktorý to dotiahol až do reprezentácie
ČSSR. Z Bystrice ho po čase prevelili do Dukly Hodonín, kde bol až do konca vojenskej služby.

Po vojenskej anabáze sa
ocitá v Turanoch, kde potom dlhé roky hrával krajské majstrovstvá za Drevinu, kde aj dlhé roky pracoval. Vynikal výbornou kopaciou technikou. Na začiatku
kariéry začínal v útoku, postupne ako pribúdali roky
sa posúval dozadu na miesto stopéra.
Po skončení kariéry v Turanoch odohral niekoľko
stretnutí aj za rodné Stankovany, kde aj do konca života býval. Zomrel tesne pred
svojimi 50.narodeninami po
krátkej a ťažkej chorobe.
Životospráva nebola jeho
silnou stránkou, v opačnom
prípade by sme mohli takto
písať o jeho skvostnejšej futbalovej kariére.
Text: Pavol Škuta
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65.výročie kina
v Stankovanoch

V

V tomto roku, keď si pripomíname viaceré výročia, pripomíname si tiež, a to si málokto uvedomuje, aj 65.výročie zahájenia prevádzky kina
v našej obci.
A to tým viac, že pôvodný
kultúrny dom, v ktorom sa premietalo na „strieborné plátno“
už existuje len v našich spomienkach, a na mieste ktorého
dnes stojí budova nového kultúrneho domu, alebo Kultúrneho a agtoruristického centra. Keďže história kina je úzko spätá s históriou kultúrneho domu, dovoľte preto malú
genézu tejto histórie, ako pripomenutie toho čo zapadá stále viac nánosom času a odchádza do nenávratna.

Kultúrny dom

Centrum kultúry na každej dedine, v Stankovanoch nevynímajúc. Aj keď pôvodná budova KD nemala v podstate žiadnu historickú a ani architektonickú hodnotu, predsa len bo-

la našou „kultúrou“. Bola miestom tanečných zábav, hralo
sa tam ochotnícke divadlo, v
80.rokoch sa tu hrávali stolnotenisové turnaje, ale hlavne bola kinom.
V priestoroch suterénu bola
mimo skladovacích priestorov
aj šatňa pre divadelníkov. V nej
bola v 50. a začiatkom 60.rokov
prevádzka holičstva, kde pracoval na živnosť povestný Ján
Přikryl – rodák z moravského
Kyjova, ktorý mal manželku zo
Stankovian. Tu bola počas výstavby súčasného obchodného
domu Jednoty /1962-64/ predajňa potravín, kde pracovali manželia Jurštákovci z Hrboltovej.
Neskoršie tu v rokoch 196872 pracovala ako kaderníčka aj
Tonka Mojská, rod.Pečková.
Následne tieto priestory slúžili ako klubovňa pre miestne organizácie Zväzarm a SZM.
Samotná budova KD, ktorej
poslednú podobu si ešte pamätá väčšina z nás, stála na mieste kde pôvodne stála „Erárna

» Foto z r.1936: Budova starej „erárnej“ školy v Stankovanoch postavenej v r.1804.

rímsko-katolícka ľudová škola“.
Táto „dvojtriedka“ bola zriadená ešte 5.septembra 1804.
Na začiatku 20.storočia už táto z kapacitných dôvodov nestačila, preto sa rozhodlo o výstavbe ďalšej školy na „dolnom
konci“, ktorá bola daná do užívania v roku 1911. Túto budovu, ktorá stojí doposiaľ, si pamätá väčšina z nás tiež ako materskú školu.
Po vybudovaní jestvujúcej školy za železničnou traťou v roku 1935, /vyučovanie
v nej začalo 9.12.1935/, priestory starej „erárnej“ školy začali chátrať. Keďže tento objekt
patril cirkvi, iniciatívy čo s ním,
sa následne ujal miestny farár
Pavol Adamec.

» Foto z r.1954: Pred starou budovou MNV v Stankovanoch /vedľa rod.domu Jána Lacka/.
Vľavo Joachim Švábik, v strede Jozef Krúpa – predseda MNV, vpravo Anton Kotek – tajomník MNV.

6.júna 1939 správca farnosti predložil verejnosti plán
prestavby tejto bývalej školy na
kultúrny dom, ktorý sa začal
hneď aj realizovať za výdatnej
pomoci obyvateľov obce.
25.novembra 1940 bol
Kultúrny dom slávnostnou
vysviack ou Pavlom Adamcom otvorený. Pri tejto príležitosti miestni ochotníci uviedli
hru Ferka Urbánka „Pani richtárka“, ktorú s nimi naštudoval práve Pavol Adamec, veľký
propagátor ochotníckeho divadla. Práve on bol v nasledujúcich rokoch pri zrode mnohých
divadelných predstavení, ktoré
zapĺňali KD, čo bolo aj cieľom
jeho snaženia.
Miestne kino „Máj“ zahájilo
svoju činnosť 25. apríla 1953.
Prevádzka kina v tých rokoch
plošne spadala pod Miestne osvetové strediská /MOS/,
ktoré priamo riadil Miestny
národný výbor /MNV/. Predsedom MNV /starostom/ u
nás bol v tom čase Jozef Krúpa,
predsedom MOS bol Joachim
Švábik, ktorý sa stal zároveň aj
správcom kina. Túto činnosť
vykonával po celú dobu jeho
existencie, až do r.1992!
Obdivuhodné, keď si predstavíme, že sa premietalo 3x
do týždňa. Z toho v nedeľu po
obede pre deti, v sobotu a v nedeľu pre dospelých. Pre veľký
záujem sa neskoršie začalo
premietať aj v stredu. Premie
tačom sa oficiálne stáva Anton Kottek, lístky predáva je-
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» V susedstve KD v minulosti stála aj budova hasičskej zbrojnice. Táto bola zbúraná v r.1979.
Okrem svojho pôvodného poslania slúžila v 70. rokov tiež ako šatňa pre futbalistov.

ho manželka Etela Kotteková.
Antonovi Kottekovi na začiatku vypomáhal pri premietaní
tiež Cyprián Urban.

Prvým filmom, ktorý sa premietal bol film „Olympiáda“.
V roku 1953 sa premietalo 85
krát, spolu 47 filmov. V nasledujúcom roku 1954 to už bolo celkove 212 predstavení, na
ktorých bolo spolu 14 904 návštevníkov. Priemerná návštev-

nosť vyše 70 ľudí, čo sú z dnešného pohľadu priam neuveriteľné čísla! V roku 1961 stankovské kino získalo dokonca
„honor“ za najvyššiu návštevnosť vo svojej kategórii.
V roku 1958 bola realizovaná čiastočná modernizácia interiéru sály KD. Bola vymenená podlaha, obložili sa steny, v
zadnej časti sa vybudovali vyvýšené stupne, aby návštevníci lepšie videli, zakúpili sa nové stoličky. Kúrilo sa vo veľkej
peci na tuhé palivo, ktorá stála v ľavom rohu hneď pod javiskom.

Kultové filmy

Následne sa vymenil aj premietací prístroj, ktorý bol dosť poruchový za nový MEOPTON,
vyrobený v Čechách v r.1959.
Stará dobrá klasika vážiaca 135
kg, ktorá to vydržala so všetkými „svojimi chorobami“ až do
úplného konca kina, do r.1992!

» Takto vyzeral Kultúrny dom na začiatku roka 2010 tesne pred jeho rekonštrukciou

Už len staršia generácia si
bude pamätať ako bolo kino
doslova „natrieskané“ keď sa
premietal Jánošík, Varuj, Posledná bosorka, Traja mušketieri, Vlčie diery, Angelika, Sedem statočných, Winnetou...
A plno bolo tiež, keď sa premietali francúzske či talianske kriminálky a komédie, alebo americké westerny. A „ťahákom“ v tých rokoch boli samozrejme aj filmy „pre mládež neprístupné“! V pamäti všetkých,
ktorí to zažili, určite zostanú
detské predstavenia v nedeľu o
13.00 hod. za 1 Kčs. Vstupné
na večerné filmy pre dospelých
bolo od 2 do 4 Kčs
22.4.1977 bola prevádzka kina prerušená z dôvodu celkovej rekonštrukcie KD spojená s
prístavbou vstupnej haly so sociálnym zariadením. V rámci
rekonštrukcie sa z dôvodu zavedenia elektrického vykurovania akumulačnými pecami
musela prerobiť celá elektroinštalácia, pribudli nové svietidlá, naolejovaná drevená podlaha bola vymenená za parkety
a dlažbu. Práce trvali do konca
roka 1978, následne sa činnosť
kina obnovila.
Po smrti Antona Kotteka v
r.1982 ho vo funkcii premietača nahradil Anton Chomist
st., ktorý to potom dotiahol až
do konca prevádzky kina. Príležitostne tiež premietal Pavol
Švábik, syn Joachima Švábika.
Filmy, ktoré sa točili na celuloidové pásy sa distribuova-

li v špeciálnych na to určených
prepravkách, v našich podmienkach zväčša po železnici. Jeden film podľa jeho dĺžky bol
„natočený“ na 2-3 kotúčoch,
ktoré mali priemer cca 35cm.
Premietací prístroj bol určený
na premietanie filmových kópií
35mm, filmový pás bol teda široký 35mm.
Aký to rozdiel v porovnaní
so súčasnými technológiami,
keď digitalizácia dát a obrazu
dovoľuje „umiestniť“ hneď aj
niekoľko filmov na jeden USB
kľúč.
A práve rozmach televízneho vysielania a vývoj nových
technológií na prenos obrazu
mal negatívny dopad na väčšinu dedinských kín, naše nevynímajúc. Pri klesajúcej návštevnosti sa malým kinám už neoplatilo investovať do nákupu
nových technických zariadení a tak ich rad za radom stíhal
smutný osud.
Ale to platilo aj o mestských
kinách. Do dnešných dní prežili len tie najsilnejšie, ktoré
mohli investovať do celkovej
modernizácie. Pokrok nezastavíme, ale spomienky na naše
kino s tou nenapodobiteľnou
atmosférou, ktorí sme to zažili,
zostanú v nás.
Koniec prevádzky kina v roku 1992 predznamenal aj ďalší
osud budovy KD. Ale to je už
iný príbeh.
Text: Pavol Škuta

» Foto z r.1942 : Budova Kultúrneho domu
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Aká bola futbalová sezóna 2017/2018?
Čas uteká a máme za sebou
ďalšiu futbalovú sezónu, ktorá
z nášho pohľadu určite nebola
tuctová a ani jednoduchá.
Po 7.rokoch sme sa vrátili do
II.triedy, z ktorej sme vypadli
po sezóne 2009/10. Očakávania
pred ňou neboli veľké, ale bolo tu presvedčenie, že by sme sa
mali v nej bez problémov etablovať a ukázať, že do nej patríme.
Už jeseň niečo naznačila, keď
sme sa udomácnili v strede tabuľky so slušným počtom bodov. Situácia v tabuľke predostrela viaceré skutočnosti, ktoré
takpovediac nahrávali viacerým
mužstvám v dolnej časti. Sv.Kríž
sa „udomácnil“ na samom dne
bez jediného bodu a po odhlásení Komjatnej zo súťaže na začiatku jarnej časti tu boli hneď
takpovediac istí vypadávajúci, čo
dávalo priestor /aj nám/ na „pokojné“ dohratie sezóny.
Konečné 7.miesto je asi primerané našim očakávaniam. Pritom ešte 4 kolá pred koncom to
tak vôbec nevyzeralo, ale posledné 3 zápasy priniesli 7 bodov,
ktoré nás vyniesli na spomenutý stupienok. A keby sme „nepokazili“ posledný zápas s Prosiekom /2:2/, mohli sme skončiť na
6.mieste... Získali sme spolu 32

bodov za 9 víťazstiev, 5 remíz a
10 prehier.
Hovorí sa: „koniec dobrý, všetko dobré“. Z tohto pohľadu by
sme mohli naozaj vysloviť spokojnosť s účinkovaním nášho
„Áčka“. Všetci, ktorí máme s futbalom čo do činenia však vieme,
že to nebolo až také bezbolestné. Hlavne jarná časť priniesla
viacero zápasov, keď sme museli skladať zostavu tesne pred výkopom, keď sme v Lúžnej a vo
Vavrišove dohrávali s 10.hráčmi,
keď sme na lavičke nemali žiadneho náhradníka... Čo sa samozrejme negatívne odzrkadľovalo
aj na hernom prejave. A tak tu
vyskočilo viacero otáznikov, ktoré priniesli aj zvýšené emócie v
kabíne, ale aj šomranie zo strany
fanúšikov. Oprávnene!
Isteže, bolo tu viac objektívnych faktorov, ktoré to zapríčinili. Vo viacerých prípadoch
zdravotné dôvody /Miško Hoždora, Juro Matejík, Rado Chorvát, Miro Zrník, Tomáš Pišúth/,
ale aj pracovné dôvody /Stano
Holík, Dominik Adamec, Dušan Zelienka/. Čo však asi najviac absentuje je chcenie zo strany niektorých hráčov, ktorí by aj
mohli, ale chýba chuť. A chýba tiež chuť na sebe individuálne pracovať. Absentuje aj tré-

Konečná tabuľka II.tr. po sezóne 2017/18
klub

zápasy

V

P

R

Skóre

Body

1

OFK Lipt.Lúžna

24

18

5

1

87 : 27

59

2

TJ Iľanovo

24

18

2

4

67 : 30

56

3

TJ Štart Lipt.Ján

24

17

2

5

75 : 31

53

4

TJ Sokol Beňadiková

24

17

0

7

84 : 40

51

5

ŠK TJ Iskra Hrboltová

24

13

3

8

51 : 42

42

6

TJ Liptov Vavrišovo

24

10

3

11

37 : 37

33

7

FK Sokol Stankovany

24

9

5

10

40 : 38

32

8

OFK Part.Ľupča

24

8

4

12

67 : 68

28

9

TJ Družstevník Východná

24

9

1

14

45 : 82

28

10

TJ Prosiek

24

5

8

11

36 : 57

23

11

OŠK Jamník

24

6

3

15

27 : 63

21

12

TJ Družstevník Kvačany

24

4

6

14

28 : 59

18

13

OŠK Sv.Kríž

24

0

2

22

22 : 92

2

TJ Sokol Komjatná

odstúpená zo súťaže

ningový proces. Pritom máme
aj trénera, ktorý chce trénovať,
ale nemá koho... Česť výnimkám! Pritom vytvorené podmienky sú nadštandardné. Aj napriek týmto ťažkostiam sme odohrali aj dobré zápasy. Hlavne v
stretnutiach, v ktorých sme nastúpili ako tak v plnej sile. Ale
takých nebolo veľa...
Na druhej strane treba vyzdvihnúť hráčov, bez ktorých
si našu zostavu už nevieme ani
predstaviť. Sú to hlavne Peter
Malcho, „železný muž do každého počasia“ so stabilne vysokou výkonnosťou, ktorý je príkladom oddanosti klubu. Spolu
s Jurajom Strakom, ďalším „nezničiteľným“, tvoria skutočné piliere našej obrany. Za nimi bol v
bráne najlepší brankár vo „dvojke“ Martin Chalúpka, ktorý u
nás vynikajúco odchytal dve sezóny, a ktorý má veľký podiel na
našom postupe. Martin u nás po
tejto sezóne skončil a odchádza
do materského klubu Turčianska Štiavnička, ktorý hrá 5.ligu.
Aj touto cestou sa mu chceme
za jeho výkony a prínos pre klub
poďakovať. Martin ďakujeme!
Do tejto partie musíme zahrnúť aj ďalšieho vynikajúceho
hráča Andreja Friča, piliera naše zálohy. Všetci títo dávali našej
hre tvár ako aj určitú istotu.
Je potešiteľné, že sa svojej šance chytili aj mladí, Adrián Kachút a Rišo Šimo. Osobitne treba vyzdvihnúť Mariana Gašpera, patriaceho medzi opory za jeho nezištnú pomoc klubu, ako aj
predsedu FK Mateja Fúru, ktorý
okrem hrania vykonáva množstvo „čiernej roboty“, ktorú bežný fanúšik nevidí. Bez nich by
stankovský futbal nebol tam,
kde je!
Všetci dúfame, že nastavajúca sezóna prinesie hráčom nový
impulz, novú motiváciu. V kádri sa dajú očakávať aj zmeny, ktoré by mali zvýšiť kvalitu. Hráči

ste na rade, lebo fanúšikovia sa
na novú sezónu tešia.
Mládežnícke družstvá.
Aj v práve skončenej sezóne sme so susednou TJ Havran
Ľubochňa /od novej sezóny bude niesť názov OŠK Havran
Ľubochňa/ pokračovali v spolupráci na tomto poli, na základe „Dohody o spoločnom družstve mládeže“, ktorá rieši účinkovanie mladých futbalistov zo
Stankovian v spoločnom družstve vo všetkých vekových kategóriách, od U-9 až po U-19. Na
základe tejto dohody účinkujú tieto družstvá pod hlavičkou
Ľubochne, pričom deti zo Stankovian ostávajú našimi hráčmi. Práve kategória najmladších U-9 pribudla v minulej sezóne do zoznamu družstiev, ktoré „Dohoda“ zahrňuje. Obe najmladšie kategórie U-9 a U-11
hrávali svoje domáce zápasy na
našom ihrisku, kde mali vytvorené tie najlepšie podmienky. Opäť
sa potvrdilo, že táto spolupráca
má svoje opodstatnenie, a že má
zmysel. Na základe doterajších
skúseností chcú obe strany v tejto spolupráci pokračovať.
Nová sezóna klope na dvere.
Aj vzhľadom na dohrávky sa
minulá sezóna o týždeň natiahla. Tým pádom sa letná prestávka
skrátila a nová sezóna je za dverami. Táto sa začne už 5.augusta.
Posledné jesenné kolo by sa malo odohrať 28.10. Mládežnícke
družstvá začínajú 1.septembra.
Z tohto miesta chceme upozorniť fanúšikov, že naše mužstvo bude hrať domáce zápasy
v nedeľu popoludní v úradnom
hracom čase. Už sa nebude hrať
o 10.30 hod.
Taktiež chceme všetkých upozorniť, že došlo k prečíslovaniu
súťaží. V našom prípade to znamená, že budeme hrať v 7.lige.

Text: Pavol Škuta
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Čo hovoria o Stankovanoch
čísla?
Štatistika, to sú hlavne čísla a na pohľad môžu byť nudné. Nie je
to celkom spravodlivé, štatistické údaje o nás prezrádzajú zaujímavé informácie. Napríklad akoo rýchlo Stankovany starnú, či
Stankovci majú problém nájsť si prácu, ako sú na tom so zdraví. Zozbierali sme pre vás rôzne údaje a porovnali ich za posledných dvadsať rokov
Koľko majú a mali Stankovany vlastne obyvateľov? Zaujímavé je, že vlani padol rekord a nie práve lichotivý. Stankovany mali najmenej obyvateľov za posledných 24 rokov. Najviac ľudí tu žilo v roku 1994

» POČET ĽUDÍ

Priemerný stav trvale bývajúceho obyvateľstva podľa rokov
1993
1292

1994
1295

1995
1288

1996
1275

1997
1253

1998
1255

1999 2000
1245 1227

2001
1233

2002
1232

2003 2004 2005
1233 1230 1219

2006 2007 2008
1225 1210 1230

2009
1254

2010
1238

2011
1215

2012
1210

2013
1209

2014
1202

2015
1192

2016
1191

2017
1176

Ak sa pozrieme na zloženie obyvateľov Stankovian podľa pohľavia zistíme, že ženy majú navrch. Od roku
1996, kedy máme k dispozícii štatistiku, je v dedine vždy viac žien.

» MUŽI VERZUS ŽENY

Porovnanie obyvateľstva podľa pohlavia a podľa rokov
1996
631
637

Muži
Ženy

1997
626
638

1998
619
633

1999
612
620

2000
609
625

2001
608
623

2002
605
627

2003
603
626

2004
602
627

2005
591
618

2006
601
624

2007
600
628

2008
607
630

2009
611
632

2010
611
631

2011
603
613

2012
599
608

2013
594
611

2014
588
608

2015
592
613

2016
580
599

2017
579
593

Každý rok v Sankovanoch uzavrie pár snúbencov manželstvo, vždy sú to najmenej tri svatby. Najviac sobášov sme mali v roku 2013.

» SOBÁŠE
Počet sobášov podľa rokov
1993
8

1994
3

1995
6

1996
5

1997
8

1998
7

1999
4

» ROZVODY
1994
0

1995
1

1996
0

1997
1

2001
3

2002
4

2003
9

2004
6

2005
3

2006
6

2007
5

2008
5

2009
7

2010
7

2011
5

2012
3

2013
9

2014
4

2015
3

2016
5

2017
6

Dobrou správou je, že rozvodov je v porovnaní so sobášmi výrazne menej. Dokonca je veľa rokov, kedy sa
nerozviedol nikto. Zaujímavý je rok 2016, rozviedlo sa 6 párov. Kto vie, prečo naraz a tak veľa...

Počet rozvodov podľa rokov
1993
1

2000
6

1998
1

1999
1

2000
1

2001
3

2002
6

2003
1

2004
1

2005
0

2006
0

2007
1

2008
1

2009
1

2010
0

2011
2

2012
1

2013
0

2014
2

2015
2

2016
6

2017
2

To, že sa rodí málo detí nie je trendom posledných rokov. Najmenej, iba tri deti sa v Stankovanoch narodili
v roku 1999. Naopak najviac za posledných 24 rokov to bolo v roku 1994

» NOVORODENCI

Počet novorodencov v Stankovanoch podľa rokov
1993
17

1994
22

1995
15

1996
11

1997
13

1998
11

1999
3

2000
15

2001
6

2002
11

2003
10

2004
7

2005
8

2006
11

2007
12

2008
11

2009
18

2010
14

2011
11

2012
10

2013
12

2014
9

2015
14

2016
5

2017
7

2011
17

2012
11

2013
16

2014
13

2015
19

2016
20

2017
15

Viac ľudí zomiera, ako sa rodí. Nie je to iba problém Stankovian

» ZOMRETÍ

Počet novorodencov v Stankovanoch podľa rokov
1993
13

1994
18

1995
25

1996
17

1997
18

1998
19

1999
13

2000
15

2001
12

2002
12

2003
7

2004
21

2005
13

2006
15

2007
16

2008
10

2009
13

2010
12

Na štatistike pekne vidieť, že Stankovany starnú. Kým pred 24 rokmi mal priemerný Stankovec 37 rokov,
vlani mal 42 rokov

» PRIEMERNÝ VEK

Priemerný vek obyvateľov Stankovian podľa rokov
1996
36,99

1997
37,06

1998
37,26

1999
38,03

2000
38,18

2001
38,32

2002
38,59

2003
38,99

2004
39

2005
39,48

2006
39,54

2007
39,62

2008
39,85

2009
40,02

2010
40,33

2011
40,35

2012
40,91

2013
41,11

2014
41,62

2015
41,59

2016
41,93

2017
42,27

Koľko Stankovcov je bez práce? Vlani ich bolo iba 36, čo je absolútny rekord od roku 1996.
Naopak, najviac nezamestnaných sme mali v roku 1999

» PRÁCA

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa rokov
1996 1997
78
82

1998
105

1999
136

2000
129

2001
129

2002
125

2003
129

2004
114

2005 2006
82
53

2007 2008 2009 2010 2011
44
50
64
73
81

2012 2013
94
102

2014
82

2015
68

2016
47

2017
36
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Skvelá sobota v Stankovanoch
Mesiac júl je v Stankovanoch
vždy v znamení súťaže vo varení guľášu, tento rok to bol už
11. ročník Stankovského kotlíka pod patronátom obce Stankovany, ktorý sa uskutočnil v
sobotu 14.7.2018 v areáli futbalového ihriska v Stankovanoch.
V úvode sa všetkým prihovoril starosta obce Rudolf Baleja,
ktorý následne odovzdal slovo
p. Ľudmile Malchovej-poslankyni OZ, ktorá akciu úspešne
od rána až do jej konca moderovala. Na začiatku o 10.hodine
hodine sa zaregistrovalo až 11
družstiev s odhodlaním ukázať
všetkým ostatným ako má chutiť ten najlepší guľáš. Po štyroch hodinách krájania, varenia,
miešania a ochutnávania boli
vyhlásení najlepší kuchári s najlepším guľášom. Najviac porote
chutil guľáš od družstva Jednoty dôchodcov v Stankovanoch,
druhý v poradí skočilo družstvo
NEXnet a tretie miesto si od-

S

nieslo spojené družstvo Matice
slovenskej a Červeného kríža v
Stankovanoch.
Pri varení nechýbala dobrá nálada a kopec smiechu. Celé podujatie bolo spojené s preloženou akciou „Deň detí“, takže o 13,00 hod sa začal aj raj pre
deti. Boli pre nich pripravené
rôzne súťaže s množstvom prekvapení a darčekov.
O zábavu pre deti sa postarali členovia kultúrnej komisie, za čo im patrí veľké uznanie a vďaka. Deti sa v priebehu
dňa mohli zabaviť aj na veľkom
šmýkacom nafukovacom hrade, ktorému nedokázali odolať
aj niektorí odvážni „dospeláci“.
K dispozícii bolo deťom maľovanie na tvár, kde p. Malíková
neúnavne kreslila až takmer do
20.hodiny. Hasiči zasa ponúkli
pre všetkých, ale najmä deťom
„kúpanie v pene“ ktoré príjemne osviežilo.
Pre návštevníkov sa o občerstvenie postarali dievčatá „v šenku“ a o plné bruchá zas Poľovné

združenie Stankovany, ktoré pre
organizátorov a hostí navarilo úžasnú kapustnicu. O 17.hodine bola losovaná hodnotná
tombola s 29 cenami, za čo organizátori aj touto cestou ďakujú všetkým sponzorom, ktorí do
nej prispeli. Po vyhlásení tomboly, začala tanečná zábava pod
holým nebom so skupinou Karamel, v ktorej spieva naša rodáčka p. Katarína Schoberová.
Starosta obce vyslovuje všetkým, ktorý sa na tejto vydarenej akcii podieľali a tiež prispeli
hodnotnými cenami do bohatej
tomboly veľké a úprimné poďakovanie. Zvlášť ďakuje pracovníkom obecného úradu, poľovníkom , aktivačným pracovní-

kom, komisii mládeže kultúry a
športu, dobrovoľným hasičom.
Menovite patrí poďakovanie pracovníčke obecného úradu Ing. Slávke Belkovej, poslancom obecného zastupiteľstva
Mgr. Petrovi Lackovi, JUDr.
Vladimírovi Urbanovi, p. Ľudmile Malchovej, p. Joachimovi
Fúrovi, funkcionárovi FK Sokol
Stankovany Mgr. Pavlovi Škutovi a veliteľovi DHZ Stankovany JUDr. Petrovi Malchovi. Patrí sa poďakovať aj organizátorom detských súťaží Mgr.
Stanislave Luckej, Ing. Adamovi Brukovi a Anne Demikátovej
text: SB

Deň matiek v Stankovanoch spolu so stavaním májov

Sviatok matiek sme toho roku
oslávili trocha neskôr, ale o to
srdečnejšie
V nedeľu 20. mája bol v kultúrnom dome pre mamičky a
staré mamky pripravený bohatý kultúrny program. Podujatie
otvoril príhovorom starosta obce Rudolf Baleja. Spomenul v
ňom, čo všetko pre človeka znamená matka, aká je pre každého

dôležitá a nenahraditeľná. Poďakoval sa mamám za ich oddanosť, neúnavnosť a lásku ktorú
venujú výchove a starostlivosti o
deti. Pripomenul tiež spomienky na tie mamy, ktoré už sledujú
svoje deti z „druhej strany“. Po
príhovore starostu sa slova ujala
p. Mária Zbaviteľová, riaditeľka
súkromnej umeleckej školy v
Ružomberku, aby uviedla pro-

gram detí navštevujúcich umeleckú školu. Po krásnom a pútavom programe umeleckej školy
kde sa deti predviedli recitáciou,
hrou na klavír a gitaru, ich vystriedali deti zo školy a škôlky
v Stankovanoch pod vedením
svojich pedagógov. V úvode sa
prihovorila návštevníkov p. učiteľka Ľubica Světlíková a potom už prebiehal hodinový kultúrny program plný tanca, spevu, smiechu a radosti venovaný
mamám. Program ukončili svojim vystúpením Folklórna skupina Podšíp a folklórny krúžok
detí zo základnej školy pod vedením Miroslavy Ivanovej, ktorý predviedol sériu piesní a tancov s jarnou tematikou. Počas
tohto krásneho podujatia boli
všetky zúčastnené mamy a sta-

ré mamy obdarované kvietkom
a malým darčekom.
Po ukončení programu mali možnosť návštevníci vniesť
sa trochu do tradícii a sledovať zdobenie a stavanie mája v
Stankovanoch. Tie sa v Stankovanoch vždy stavali na Turíce a
tak tomu nebolo ináč ani v túto
nedeľu. O hudbu a spev sa postarala FS Podšíp spolu s p. Jozefom Pečkom, ktorý ich doprevádzal na harmonike. Postavenie májky si vzali na starosť urastení chlapci a chlapi z
DHZ a Poľovníckeho združenia v obci. Počasie prialo, bolo
slnečné popoludnie a májka sa
hrdo týčila až ku kostolnej veži.
Bolo to opäť ďaľšie krásne podujatie v Stankovanoch.
text: SB

