Lokalita Močiare sa svojou unikátnosťou
stala pýchou obce Stankovany. Okolnosti
a najmä polená hádzané do kolien zo strany
„vrchnosti“ zahnala občanov do kúta. Kedysi
sláva, dnes len jablko sváru medzi obcou
a Štátnou ochranou prírody, či Národným
parkom Malá Fatra. Územie, ktoré patrí do
k.ú Stankovany dnes smieme pozorovať len
z diaľky. O používaní bicykla, či dokonca
motorového vozidla môžeme snívať. Ešteže
tí, ktorí to zariadili, vedia lietať a natoľko
ospevované kosenie a úpravu trávnatej plochy používajú ručné kosy.
V našej obci sa nachádza ojedinelé územie
nielen slovenského a plánovaného európskeho významu. Zahŕňa 25 vzácnych druhov
rastlín, z ktorých 4 sú ohrozené. Potrebu ich
ochrany a zachovania si uvedomuje aj obec,
existuje tu morálna zodpovednosť za prírodné dedičstvo, ktorým disponujeme. Len škoda, že z občanov nik nevie, o ktoré chránené
rastliny ide. Za existencie Močiarov, nikdy
nebola podaná informácia o danostiach
v uvedenej lokalite.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.2 2008 predložili zástupcovia ŠOP Banská Bystrica a NP MF (riaditeľ NP MF Ing. Andrej Vidra, botanička NP
MF RNDr. Anna Dobošová, zoológ NP MF
Ing. Martin Hatala, botanik ŠOP Mgr. Andrej
Považan) návrh na projekt ﬁnancovaný EÚ,
ktorý by vybudoval na danom území náučný chodník. Jeho ďalším záujmom by malo
byť zveľadenie a úprava Prírodnej rezervácie
Močiar. Nie je ale možné uskutočniť projekt
bez súhlasu vlastníka a teda obce Stankovany.
Každá palica má ale dva konce. Občania obce Stankovany v petícii potvrdili, že chcú,
aby sa jazierko dalo do pôvodného stavu
a opäť bolo využívané na kúpanie pre jeho
liečivú a minerálnu vodu. Stalo sa. Teda malo sa stať. Obec však čelí niekoľko desaťtisícovej pokute za poškodenie biotopov a jazierko čaká na svoj ďalší osud.
Starosta obce na zasadnutí uviedol, že spôsob, akým bolo dotknuté územie vyhlásené za chránené, bolo v rozpore s vtedajšou
legislatívou. V roku 1986 predseda MNV podpísal súhlas s vyhlásením územia za chránené, ale podpísal ho sám, hoci aj vtedy sa
vyžadoval súhlas pléna MNV, ale ten chýba.
V roku 1993 bolo vyhlásené územie za prírodnú rezerváciu, ale znova bez súhlasu
obecného zastupiteľstva a ostatných dotknutých vlastníkov pozemkov. Vlastníctvo

Obec - vlastník bez
práva

V dnešných dňoch sa na verejnosť dostáva monograﬁa obcí Komjatná, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa. Dielo zahŕňa široké poznatky o obciach Dolného
Liptova z oblasti geograﬁe, histórie, tradícií,
špeciﬁckého nárečového slovníka, či ukážky ľudového odevu. Publikácia je doplnená
bohatou obrazovou prílohou zo súčasnosti,
ale i z minulosti. Autorský kolektív okrem
PhDr. Petra Viteka, PhDr. Slavka Churého
a iných, plnohodnotne dopĺňa aj Mgr. Vladimír Urban. Vďaka knihe si zaspomínate
na okolie, kde ste vyrastali, či zistíte veľké množstvo informácií o obci, kde bývate.
Monograﬁa má totiž svoje nenahraditeľné
miesto v domácnosti každého občana, pretože ku všeobecnému rozhľadu rozhodne
patria poznatky o svojej rodnej hrude.
Knihu je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Stankovanoch za cenu 150 Sk.

V stopách dávno odviateho času

je podľa ústavy SR nedotknuteľné a nepremlčateľné. Spôsob, akým bolo dotknuté územie vyhlásené za PR je v hrubom rozpore
s ústavou, a preto obec dá podnet na Ústavný súd, ktorý zákonnosť tohto postupu preskúma.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s ponúkaným projektom za určitých
podmienok. A to prizvanie znalca z Poľnohospodárskeho znaleckého ústavu SPU
v Nitre, ukončenie prác na jazierku a jeho
následné využite občanmi a v neposlednom
rade vyňatie územia, na ktorom sa jazierko
nachádza z Prírodnej rezervácie (viď strana 3.).
Prítomným zástupcom ŠOP, užívateľom pozemkov bez nájmu, sa možno slová tých,
ktorí pamätajú pôvodnú tvár Močiarov nezdali dôležité, či ich dokonca považovali za
smiešne. Občania, ktorí využili možnosť pre-

hovoriť a svojim svedectvom potvrdiť skutočnosť, sa zhodovali v mnohých bodoch.
Dobytok z celej dediny sa kedysi pásol na
tomto území, šarinu chodili kosiť mnohé rodiny a vodu využívali už generácie pred nami. Marica pílkatá rastie doteraz.
Poslanec Peter Bartoš otázkou týkajúcou sa
podpory, či súhlasu s vyňatím jazierka z prírodnej rezervácie, pichol do osieho hniezda.
Reakcia spôsobilých na diktovanie a nespôsobilých na zaujatie stanoviska nebola
prekvapujúca. „Nemáme na tom najmenší
záujem,“ povedal Ing. Andrej Vidra.
Kompromisné riešenie situácie je v záujme oboch strán. Žiaľ ostáva visieť na bode
mrazu. Kompetentné (aj „nekompetentné“)
orgány nemôžu v lokalite Močiar bez súhlasu a vedomia obce takmer nič podniknúť
a podnikajú. Občania Stankovian sa v jazierku nemôžu kúpať a kúpu sa.
lk

číslo 2, ročník I.,

stankovskezvesti@centrum.sk

Ľubica Kubišová
šéfredaktorka

Prihovárame sa vám po dvoch mesiacoch
od vydania prvého čísla a informácie, ktoré prinášame sú o to čerstvejšie. Osobne
mám veľkú radosť z príspevku vo Zvestiach
špeciál, ktorý sa zaoberá problematikou alternatívnych zdrojov, pretože pre charakter
obecných novín je to téma revolučná a v globálnom význame nanajvýš aktuálna. Požičiam si slová autora, ktorý verí, že „tento
článok vás minimálne naštartuje sa hlbšie
ponoriť do problematiky využívania obnoviteľných zdrojov energie a nezostanete len
pri jej teoretickej stránke, ale využívať tieto
energie budete časom aj vy sami doma.“
Rovnakú radosť mi pôsobí aj výnimočná
udalosť, plánované vydanie knihy, monograﬁe „V stopách dávno odviateho času“
o Stankovanoch, Ľubochni, Hubovej, Švošove a Komjatnej, ktorá by nemala chýbať
v osobnej knižnici každého občana. Viac ale
v príspevku Mgr. Vladimíra Urbana, ktorý
vás už tradične sprevádza históriou obce
v príslušnom seriáli.
Schránka zriadená pre vás je fungujúca. Pre
tých, ktorým ale vyhovuje elektronická komunikácia dávam na vedomie e-mailovú adresu Stankovských zvestí, kde rovnako podpísaní môžete prispievať do obsahu.
Opäť prichádzame do vašich rodín v predsviatočnom čase, preto verím, že svoje voľné
chvíle strávite aspoň zlomkom času so Stankovskými zvesťami a spoločne si pripomenieme dôležité udalosti v našej obci.
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Počiatočný strach a obavy z vydania prvého
čísla obecných novín vystriedalo nadšenie
z dobre vykonanej práce. Najväčší kritici, občania Stankovian, až na pár výnimiek, ktoré
potvrdzujú pravidlo, existenciu novín privítali
veľmi pozitívne. Špeciﬁkovať kategóriu obecných novín je obtiažne, pretože sú určené
úzkej skupine ľudí a ich čítanosť je napriek
tomu vysoká. Existuje svojská spätná väzba,
ktorá umožňuje redakčnému tímu pružne
odpovedať. Akcia a reakcia prebieha v zmysle starej pravdy „každý pozná každého.“
Stankovské zvesti sú tu pre Vás, občanov
a o Vás. Redakcia čaká na akékoľvek návrhy
a námety. Rovnako radi privítame i nových
členov ochotných prispieť ku kultúrnosti
obce. Napriek hlasom, že v obci sa nič nedeje, chceme čitateľov vyviesť z omylu tým, že
dôležité udalosti budeme pripomínať na
stránkach novín. A ako si iste každý všimne,
stále je o čom písať, je čo prinášať a o čom informovať. Akiste sú to správy pútavé a zaujímavé, pretože sa bytostne týkajú vás, milí
obyvatelia obce.
Som veľmi rada, že schránka zriadená v budove Obecného úradu, ktorá je určená na vaše pripomienky a príspevky už funguje, čoho
dôkazom sú vaše listy. Chápem ich ako povzbudenie i pre ostatných, ktorí nenašli dostatok odvahy a majú nám čo povedať. Príspevkami sa budeme zaoberať v samostatnej
rubrike Listáreň. V prípade vážnejšieho
problému ho spracujeme do témy v samotnom obsahu.

•EDITORIAL

Z obecného úradu

Jednou z komisií, ktoré sú zriadené
pri OZ, je aj komisia ﬁnančná, sociálna a správy obecného majetku. Jej
úlohou je okrem iného aj rozhodovanie o poskytovaní sociálnej pomoci
formou jednorázovej sociálnej dávky,
alebo o poskytovaní opatrovateľskej
služby. Toto je zahrnuté v zákone
o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.Z.
v znení neskorších predpisov.
Cieľom sociálnej pomoci je zmierniť
alebo prekonať sociálnu núdzu s aktívnou účasťou občana, zabraňovať
príčinám vzniku, prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana
a zabezpečiť integráciu občana do
spoločnosti.
Naša obec v rámci svojich originálnych
kompetencií poskytuje občanom opatrovateľskú službu a umožňuje spoločné stravovanie pre niektorých starších
občanov. Opatrovateľská služba sa
poskytuje občanom s nepriaznivým
zdravotným stavom, teda takým, ktorí
potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných
úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontakte so spoločenským
prostredím. O výške úhrady za túto
službu rozhoduje obec vo VZN. Pomoc
v podobe organizovania spoločného
stravovania je určená poberateľom
starobného dôchodku alebo iným občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav odkázaní na spoločné
stravovanie. Platí sa podľa nákladov
na stravnú jednotku. Túto možnosť
stravovania využíva asi 7- 8 občanov.
Opatrovateľská služba od svojho
vzniku v našej obci bola poskytnutá
desiatim občanom, momentálne je
poskytovaná štyrom občanom. Jednorazová dávka sociálnej pomoci bola
poskytnutá raz. Obec má obmedzené
ﬁnančné prostriedky na tento účel
a komisia musí postupovať v súlade
so zákonom. Preto si preveruje, skutočný stav priamo na mieste u žiadateľov, aby mohla posúdiť celkovú situáciu. Treba si uvedomiť, že platí zákon
o rodine, na čo mnohí žiadatelia akosi
pozabúdajú. Taktiež pri jednorazovej
dávke sociálnej pomoci komisia okrem
zákona posudzuje aj celkový spôsob
života.
Žiadosť o opatrovateľskú službu treba podať písomne na obecnom úrade,
kde občanom ešte predtým vysvetlia
čo všetko má obsahovať. Bolo to zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce.

Joachim Fúra

Slovo poslanca
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Prítomných: 8 poslancov
Za: 5 poslancov - P. Bartoš, B. Belko, P. Brna, J. Fúra, M. Matejík
Proti: 1 poslanec - P. Lacko
Zdržali sa : 2 poslanci - J. Buliak, J. Vojtečeková

Za celé Uznesenie č. 1/2008 sa hlasovalo nasledovne:

Žiadosť Júlie Gašperovej. OZ berie na vedomie žiadosť Júlie Gašperovej o udelenie výnimky pre otváracie hodiny zariadenia Hostinec pod Šípom. OZ má výhrady k udeleniu
výnimky otváracích hodín a vzhľadom k tomu, že požiadavka nespĺňa verejný záujem
obce, ani väčšiny jej obyvateľov, nedoporučuje zmenu otváracích hodín podľa predloženého návrhu.
OZ doporučuje pripraviť nové VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb s rozdelením na dve časové
obdobia - leto a zima - pri rešpektovaní zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. §49
ods. 1 písm. b).

15
16

16

Júl
September

December

OZ k výstavbe SSÚD, resp. ku koordinácii
výhľadových zámerov na západnom okraji
obce Stankovany, miestna časť Rojkov, potvrdzuje požiadavky a žiada o ich zapracovanie do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

OZ k problematike diaľnica a ohrozenie
vodného zdroja v Rojkove, trvá na pôvodných požiadavkách vyplývajúcich z pripomienok k územnému rozhodnutiu.

OZ Stankovany žiada KÚ ŽP o kompenzáciu za užívanie majetku obce na LV... 8,156
ha, za predchádzajúce obdobie ﬁnančnou
čiastku 250.000.- Sk.

OZ Stankovany žiada KÚ ŽP Žilina o kompenzáciu za užívanie majetku obce ŠOP NP
MF Varín pre budúce obdobie, vyňatím jazierka z PR Močiar, pre potreby využívania
jej občanmi.

OZ žiada ŠOP SR Banská Bystrica a SNP
MF Varín, aby návrh projektu zohľadňoval
ukončenie prác na jazierku, jeho sprístupnenie za účelom liečebných účinkov.

OZ žiada ŠOP SR Banská Bystrica a SNP
MF Varín, aby jedným z tvorcov projektu
pre PR Močiar bol Poľ‘nohospodársky znalecký ústav Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, ktorý vypracoval pre uvádzanú lokalitu Znalecký posudok a vyslovil
prognózu ďalšieho vývoja biotopov.

deň
22
19
18

mesiac
Január
Február
Marec

Vývoz separovaného odpadu

Na mimoriadnom zasadnutí OZ 22. 2. 2008 sa zúčastnilo a diskutovalo množstvo občanov. Anton Chorvát pripomína zástupcom NP MF a ŠOP stav jazierka, ako si ho pamätá on

OZ Stankovany berie na vedomie informáciu
ŠOP SR Banská Bystrica a SNP MF Varín
o možnosti vypracovania projektu na udržiavacie práce v PR Močiar, pre ktoré čerpanie ﬁnančných prostriedkov bude zabezpečované z EÚ - operačného programu
životného prostredia.

Vyberáme z výpisu uznesenia č. 2/2008
OZ nesúhlasí s prevádzkovaním výherných
z prvého mimoriadneho zasadnutia obecautomatov. OZ svoje stanovisko odôvodňuného zastupiteľstva v Stankovanoch koje sťažnosťami občanov a zápornými skúsenaného dňa 22. februára 2008.
nosťami z minulosti.

Vyberáme z výpisu Uznesenia č. 1/2008 z Diskusia a interpelácie poslancov:
prvého riadneho zasadnutia v StankovaM. Matejík navrhol neplatičov daní a ponoch konaného dňa 18. januára 2008:
platkov odanonymniť, t.j. zverejniť ich mená
OZ schvaľuje VZN obce Stankovany cestou vyhlásenia v miestnom rozhlase aleč. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej bo vypísaním v oznamovacích tabuliach
P.Bartoš navrhol využiť kovové stĺpy, ktoré
služby.
OZ ruší VZN obce Stakovany č. 4/2004 zostali z drôtového rozhlasu na zhotovenie
o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú ob- zábradlia za kostolom z dôvodu hroziaceho
pádu z výšky.
cou.
P. Bartoš v ďalšom príspevku pripomenul
OZ schvaľuje plán práce hlavného kontro- konanie akcie 1. ročník Stankovský guláš.
lóra obce na 1. polrok 2008. OZ schvaľuje Príprava by mala byť s predstihom aby sa vyplán práce komisie výstavby a územného tvorili určité korektné pravidlá a podmienky
pre súťažiacich a taktiež včasné oznámenie
plánovania na 1. polrok 2008.
termínu konania a jeho publicita. Taktiež
Správa o činnosti komisii za 2. polrok 2007. apeloval na označenie obce erbom na vhodOZ berie na vedomie správy o činnosti KOVP nom mieste ( vstup do obce, námestie).
a ŽP, KRK-ŠaŠ, KVaUP, KFS-ZaSOM pri OZ P. Lacko sa vo svojom diskusnom príspevku
Stankovany za 2. polrok 2007 a nemá k nim venoval viacerým tématickým celkom:
- Odmieta byť funkcionárom FK Sokol Stanpodstatné pripomienky.
kovany ale bude jeho rádovým členom (zdraOZ nemá výhrady k vypracovaniu hydrolo- votný stav).
gického prieskumu v lokalite Šiare, miestna - Dodržiavanie prevádzkovej doby pohostinčasť Rojkov. OZ doporučuje starostovi vy- stiev.
hľadať odbornú ﬁrmu a následne uzatvoriť - Pripomienky k obecným novinám Stankovzmluvu na vykonanie uvádzaného priesku- ské zvesti: názov, prečo „noviny pre Stankomu. OZ nemá námietky k vyčleneniu ﬁnanč- vany a Rojkov“, keď Rojkov je len miestna
nej čiastky vo výške 35 000 Sk pre účely vy- časť.
pracovania hydrologickej štúdie v uvádzanej - Športový deň detí: otázka ﬁnancovania obcou keď ide o aktivity SNS. B. Belko oponolokalite k.ú obce.
val faktom, že dotácia bola odsúhlasená poŽiadoť Júlie Gašperovej. OZ berie na vedo- slancami obce na riadnom zasadnutí OZ.
mie žiadosť Júlie Gašperovej k prevádzkova- - Nastolenie straníckej otázky zloženia reniu Slovenskej lotérie a.s. uzavretej zmluvou dakčnej rady a preferovanie príspevkov
podľa §269 ods. 2 obchodného zákonníka SNS. M. Matejík reagoval, že by uvítal aj aktivitu iných strán.
s prevádzkovateľom Slovensé lotérie a.s.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnudie OZ

4

Návšteva ministra výstavby a rozvoja bývania u nás, zľava: P. Belko, Ing. J. Tatár, J. Kliment, M. Frič, A. Demikátová, Ing. M. Janušek, A. Belková, B. Belko, M. Matejík

Miestny spolok Slovenského červeného MO – SNS – Stankovany – Rojkov
kríža Stankovany
Miestnej konferencie, ktorá sa konala
Dňa 25.1.2008 sa uskutočnilo VZ Sloven- 26.1 2008 sa zúčastnil minister výstavby
ského červeného kríža. Na stretnutí sa zú- a rozvoja bývania Ing. Marián Janušek, ktočastnilo 27 členov a hosťom stretnutia bol rý prijal pozvanie predsedu okresnej rady
Milana Friča, predsedu miestnej organizácie
starosta obce Ing. Ján Tatár.
Po krátkom úvode, ktorý predniesla predsed- Bohuslava Belku a starostu obce Stankovany
níčka Ľudmila Bartošová, prácu organizácie Ing. Jána Tatára. Predseda uviedol, že plány
SČK kladne hodnotil starosta obce. Stretnu- a ciele organizácie na rok sú vyplnené rôznytie prebiehalo podľa vopred dohodnutých mi akciami v obci a okrese. Za najväčšiu akbodov práce. Boli odsúhlasené viaceré akcie, ciu pre SNS považujeme 100 rokov Černovktoré sa budú organizovať v priebehu roka skej tragédie za účasti J. Slotu 27.10.07.
podľa daných príležitostí a možností. Naj- Podľa platných stanov SNS bol prijatý plán
aktuálnejšia téma na VZ sa niesla v duchu práce na rok 2008 a hlasovalo sa za uznefašiangov. Po krátkej diskusii sa zhromaž- senie miestnej konferencie MO. V závere
schôdze minister Janušek poďakoval za podenie ukončilo.
Touto cestou veľmi pekne ďakujem čle- zvanie a prítomným hosťom, členom vyjadril
nom, ale aj tým, ktorí nie sú členmi MSČK uznanie za prácu v roku 2007.
Bohuslav Belko
a s radosťou sa do akcie zapojili. Taktiež
ďakujem všetkým, ktorí túto akciu podporili a dúfam, že náš zámer spríjemnil a rozveselil našich občanov v posledných dňoch Miestny spolok Jednoty dôchodcov na
fašiangov. Taktiež ďakujem OcÚ Stankova- Slovensku v Stankovanoch
ny za podporu pri organizovaní nielen tejto akcie.
Miestny spolok Jednoty dôchodcov na
Ľudmila Bartošová Slovensku v Stankovanoch bol založený
Výročná členská schôdza Dobrovoľné- 16.3.2007.V súčasnosti má 37 členov, predho hasičského zboru Stankovany
sedom spolku je Marta Fúrová, podpredseda A. Bartošová, pokladník M. Buvalová.
Organizácia DHZ v Stankovanoch má 20 čle- V minulom roku členovia uskutočnili štyri
nov, z toho 2 ženy. Hasiči v našej obci majú brigády. Pri kostole: zamerané na čistenie
dlhoročnú tradíciu – v roku 2009 oslávime kvetinových záhonov, s pomocou pracovníjubileum – 100. Výročie založenia hasičstva. kov zaradených na verejnoprospešné práVýročná členská schôdza Dobrovoľného ha- ce v obci. Upravili priestory bývalej Matersičského zboru v Stankovanoch sa uskutoč- skej školy aby boli schopné úžiť pre aktivity
nila 2.2.2008.Predseda DHZ v Stankovanoch spolku. Priestory boli dané do užívania
Ivan Ivanov po otvorení schôdze privítal 12 2.6.2007 a slávnostného otvoreni sa zúčastčlenov DHZ a 2 hostí – delegáta OV DHZ Emi- nil aj predseda okresnej organizácie Jedla Čieška a starostu obce Ing. Jána Tatára. noty dôchoov p. Bukna. Družstvo Jednoty
Po prečítaní správ o činnosti, hospodárení dôchodcov sa 14.7.2007 zúčastnilo súťaže
a správy revíznej komisie, boli najstarším „Stankovský guláš.“ Dňa 4.8.2007 zorgačlenom DHZ udelené tri „Stužky vernosti“.Za nizovali pre svojich členov posedenie pri
50 rokov členstva boli odmenení Augustín kapustnici – tradičný Annabál. Taktiež sa
Šimo a Ladislav Škuta, a za 40 rokov člen- zúčastnili na celoliptovskom Dni matiek kostva Peter Lacko. Aj takýmto spôsobom sme nanom v Liptovských Sliačoch. Vo Zvolene
sa im chceli poďakovať za ich dlhoročnú prá- boli na prehliadke ľudových súborov. Svoje
aktivity potvrdili aj 20.10.2007 počas Dňa
cu v DHZ.
Po schválení uznesenia predseda DHZ Ivan Úcty k starším.
Ivanov pozval prítomných na „kapustni- V tomto roku uskutočnili 26.1. Fašiangové
cu“, nakoľko sa Výročná členská schôdza posedenie. Výročnú členskú schôdzu plánuje miestny spolok Jednoty dôchodcov na SloDHZ konala vo „Fašiangoch“.
vensku uskutočniť dňa 29.3.2008.
Marta Fúrová
Veliteľ DHZ v Stankovanoch P. Demikát

Aktívne spolky, organizácie a politické strany v Stankovanoch

Zvesti

Druhým dopisovateľom bol Rudolf Baleja,
ktorý svoj príspevok zameral na oblasť stavebníctva. Ako sám uvádza, zákon č. 50/
1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vrátane jeho zmien a doplnkov z rokov 1990 až 2002,
je materiál veľmi rozsiahly. Z tohto dôvodu
nie je možné na stránkach ON uverejniť ani
výťah v rozsahu 7 strojom písaných strán,
pretože by to bola takmer 1/3 celkového
obsahu novín.
Riešenie:
Uvádzaný materiál v plnom znení, tak ako
ho predložil dopisovateľ je zverejnený vo vývesných skrinkách.
Pre záujemcov – stavebníkov je k nahliadnutiu na obecnom úrade kompletný stavebný zákon v rozsahu 120 strán, ktorý
nadobudol účinnosť od 1. júna 2007. Medzi obdobím 2002 až 2007 došlo 9- krát
k zmenám v stavebnom zákone, čo svedčí
o prispôsobovaní zákona k aktuálnym podmienkam.
Chceme poďakovať Ing. S. Belkovej a R. Balejovi, ako prvým dopisovateľom do Stankovských zvestí, požiadať ich, aby im aj naďalej
venovali priazeň a chceme ich potešiť za prvopisateľstvo vecným darčekom.

Prvým prispievateľom bola Ing. Slávka
Belková, ktorá v úvode príspevku vyslovuje potešenie zo vzniku ON a možností prispievať do týchto interných novín. Jadrom
obsahu jej príspevku je problém spojený
s tokom informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu, hlavne pre zamestnaných,
ktorí sa z práce vracajú v popoludňajších
až podvečerných hodinách, t.j. občanov
prichádzajúcich domov po 17.00 hodine.
Doporučuje, aby dôležité informácie boli
oznamované občanom niekoľko krát denne
a podľa možnosti aj vo večerných hodinách.
Odpovedáme:
1. dôležité oznamy sa opakujú aj viackrát,
avšak ojedinele v priebehu jedného dňa,
ale pravidelnejšie v priebehu niekoľkých
dní, pokiaľ sú poskytnuté obecnému úradu
s dostatočným časovým predstihom.
Priznávame, že problém prichádzajúcich
občanov z práce po 17.00 hod. nie je týmto
spôsobom doriešený.
2. vysielanie oznamov vo večerných hodinách nahrádzame písomnými oznamami
vo vývesných skrinkách. Napr. ohľadom
separovaného zberu boli rozdávané harmonogramy s údajom dňa odvozu na celý
rok 2008. Harmonogram je umiestnený vo
vývesných skrinkách počas celej doby jeho platnosti. Do tretice je uvedený, okrem
iných potrebných informácií aj v tom čísle
ON.

Vážený pán starosta!
Píše Vám Dáška Chovancová, momentálne žijúca v USA. Som veľmi rada, že
Stankovany majú svoju web stránku. Touto
cestou sa môžem dozvedieť novinky
o našej dedine. Pospomínať na našu prírodu. Ďakujem za všetkých, ktorí sú za
hranicami.
Dáška

• LISTÁREŇ

tu a nedeľu

vou formou

Základná a materská
škola v Stankovanoch

1. Peter Brna
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2. Peter Bartoš
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3. Mgr. Bc.
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4. Joachim Fúra
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8. Milan Matejík
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skou školou v Stankova9. Bohuslav Belko
427 - 490, 500
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školský klub detí a školská
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cov našej obce. ZriaďovateMVDr. Hrčka
158 – polícia
ľom školy je Obecný úrad
v Stankovanoch a prvo044/43 26041 – zdra- Obchody:
radou úlohou je odovzdať
044/43 76 242
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covnej dobe a So a Ne
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Obvodní lekári:
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COOP Jednota Stanko- ktoré majú. Pozornosť zameriavame na rozvoj tí, kultúry a miestom vzdelávania v oblasti
044/4391255 –
vany
MUDr. Bucha
informatiky.
osobností detí a žiakov školy.
044/43 76 235
044/4391209 –
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044/4391408 –
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MUDr. Martinková
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počas pracovnej doby
pracovať v záujmovom útvare In0800/ 159 000 – mimo pracovnej doby a počas
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pokračovanie na str. 6.

Rozdelenie obce do obvodov pre poslancov
POSLANEC
SÚPISNÉ ČÍSLA

Družstvo mladých volejbalistov zo Stankovian
a Rojkova sa 2.2 2008 zúčastnilo oblastného
turnaja vo volejbale. Športová akcia prebiehala tradične pod záštitou OR SNS v Ružomberku za účasti jedenástich ďalších tímov. Bohužiaľ sme ale neboli dostatočne zohratí, no
aj napriek viditeľnej snahe sme nestačili na
silných konkurentov. Kapitán J. Matejík ale
prisľúbil, že družstvo sa zohrá a na budúci rok
prekvapí. Umiestnenie: 1. Ružomberok,
2. Žilina, 3. Lisková
Bohuslav Belko

elektrickej energie. Rovnako pripomenul
OZ rýchlu potrebu vyčistenia potoka, ktorý tečie cez železničný podjazd a jeho vylievanie v týchto miestach. Starosta obce
pripomenul nutnosť pokračovať v oprave
a rozšírení cesty z Ľubochne do Stankovnian. Pán Vojtech Púček apeloval na rekonštrukciu priestorov hasičskej zbrojnice
v Rojkove a na opravu dreveného obloženia
Zlej vody. Pri téme kúpaliska zostal aj pán
Anton Chorvát, ktorý sa pýtal, „prečo stojíme s prácou na Močiaroch?“ Veľká pozornosť sa venovala aj práci nezamestnaným,
ktorí pomáhajú zveľaďovať obec v rámci aktivačných prác v Stankovanoch. „Nechcime
ísť do obrovských projektov a nedokončili
sme ešte to malé, čo sme si už dávno mohli
urobiť,“ povedal na margo rozoberaných diskusných príspevkov pán Anton Dubovec,
koordinátor pri nezamestnaných. Zaoberal
sa aj problémom miestneho cintorína, nevyhovujúcej vstupnej brány a kontajnera,
ktorý sa nevyužíva spôsobom pre to zriadeným, ale slúži ako miesto na odhadzovanie
stavebného a komunálneho odpadu.
Prítomní využili možnosť upozorniť na fakty, ktoré ostávajú nami nepovšimnuté. Práve
na tomto stretnutí sa redakcii Stankovských
zvestí dostalo mnoho chvál a pozitívnym
ohlasom bol ich vznik odsúhlasný aj u občanov.
lk

Vianočné stretnutie občanov s poslancami OZ
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30.12 2007 sa v priestoroch spoločenskej sály budovy obecného úradu stretli poslanci OZ, starosta
obce a občania Stankovian
na spoločnej besede o radostiach a starostiach obce. Na
túto udalosť bol každý upozornený
prostredníctvom
vloženej strany v Stankovských zvestiach, no napriek
tomu bola účasť slabá. Hoc v malom počte,
diskutovalo sa vášnivo a horlivo. Výnimočnosť takejto besedy tkvie v tom, že každému
je rovnocenne poskytnutá možnosť vyjadriť
a hovoriť o svojom probléme, či pripomienke. Ak spĺňala normy korektnej diskusie,
adresáti sa snažili fundovane odpovedať.
Spoločne sme sumarizovali uplynulý rok,
a porovnali tvár obce, ktorá sa postupne mení. Na hlavy kompetentných spadlo mnoho
chvály, ale aj kritiky.
Pán Zdeno Buliak pozoruje zmeny v Stankovanoch, „som milo prekvapený, že s dôležitými vecami sa konečne hýbe“. Bohato sa pretriasala téma nového kultúrneho
domu a obecného bezdrôtového rozhlasu,
kedy starosta vyzval občanov k prípadným
návrhom na jeho vylepšenie. Situáciu v klube dôchodcov priblížil pán Peter Chomist,
ktorý sa posťažoval na priestory klubu bez

Volejbalový turnaj v Liptovských Sliačoch

Zvesti
pokračovanie zo str. 5.
Doba si vyžaduje aj znalosť cudzích jazykov. Chybou však je, že kladieme dôraz len
na cudzie jazyky. Prvoradý by mal byť náš
materinský jazyk – slovenský. Každý žiak po
ukončení základnej školy by mal dokonale
ovládať pravopis, vedieť správne komunikovať. Častokrát je však pravdou opak.
Pozitívne možno hodnotiť posudok školskej
inšpekcie, kvaliﬁkovaný pedagogický kolektív, možnosť vzdelávania žiakov v mieste bydliska, vybavenie školy, zabezpečenie
stravovania, aktivitu a samostatnosť žiakov
vplyvom učenia sa v triede so spojenými ročníkmi, spolupráca so špeciálnym pedagógom (logopédom).
Deti MŠ sa prezentujú na jednotlivých akciách: Stretnutie s Mikulášom, Karneval, Deň
matiek, Sviatok MDD, Rozlúčka s predškolákmi. Školský rok končíme školským výletom.
V dôsledku poklesu demograﬁckého vývoja
sa znížil počet žiakov aj na našej škole. Táto
nepriaznivá situácia sa prejavuje aj na iných
školách na Slovensku. Finančné prostriedky
sú školám prideľované podľa počtu žiakov.
Preto sa nemožno čudovať, že mnohé školy
sľubujú žiakom i rodičom nemožné. Potrebné je pamätať na cieľ. Vedomosti žiakov sú
i budú základným pilierom osobnosti. I napriek uvedenej skutočnosti škola potrebuje
zodpovedných a náročných učiteľov.
I keď demograﬁcký vývoj klesá, MŠ v Stankovanoch je kapacitne plne obsadená.
Za obdobie, kedy zriaďovateľom školy je
Obecný úrad v Stankovanoch, sa zlepšilo vnútorné vybavenie školy. V spolupráci
s OcÚ sme zakúpili nábytok do MŠ, detské
lehátka, podhlavníky, paplóniky, koberce
do MŠ a ŠKD, žiacke stoly a stoličky. Bola
prevedená oprava pece, výmena expanznej
nádrže a výmena niektorých radiátorov. Pre
deti MŠ boli prerobené sociálne zariadenia.
Každoročne, počas jarných mesiacov v rámci jarného upratovania, škola v spolupráci
s občanmi organizuje zber papiera a železného šrotu. Získané ﬁnancie boli použité
na vyplatenie faktúry za brúsenie podlahy
v triedach a cvičebniach, na zakúpenie materiálu na lakovanie podláh a zakúpenie
dlažby na chodník v školskom dvore. Lakovanie parkiet sme previedli svojpomocne.
O vybudovanie chodníka sa pričinili niektorí
rodičia.
V uplynulom roku sa zo zisku počas detského karnevalu zakúpila posteľná bielizeň pre
deti MŠ. Vzhľadom na ceny energií (elektrina, palivo, voda,...) sú prevádzkové náklady
vysoké. Ťažiskovým problémom sú ﬁnančné
zdroje a ich získavanie.
Napriek uvedeným okolnostiam pociťujeme
určité závady, ktoré sa z roka na rok stupňujú. Bolo by potrebné opraviť strechu – vymeniť krytinu, zrušiť starý sklad paliva a vybudovať nový, vymeniť podlahu v miestnosti
MŠ a previesť náter okien.
Veríme, že aj napriek ﬁnančným problémom
sa niektoré závady odstránia, nakoľko budova školy je majetkom obce a nie majetkom
štátu. Všetkým, ktorí boli a sú škole v našej
obci nápomocní patrí poďakovanie.
Mgr. Marta Gašperová

Zvesti

foto: Katarína Straková, Misia v Keni, Nairobi
2004

Peter Sraka

a len 2 % takýchto detí má prístup k základnému vzdelaniu, existuje len málo zariadení
a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zlepšením ich
životných podmienok. Projekty Dobrej noviny pomáhajú predchádzať vzniku telesného
alebo duševného postihnutia zabezpečovaním základných potrieb, ako výživu, hygienu
či lekársku starostlivosť.
V poslednom ročníku DN boli teda podporené projekty v Afrike na zabezpečenie základného vzdelania deťom, pomoc pri podnikaní
rodičom, vyškolenie dobrovoľných zdravotníkov a v neposlednom rade lekársku starostlivosť o pacientov. Projekty sú zamerané
na podporu chudobných krízových oblastí,
na podporu školstva i zdravotníctva v Keni
a v Sudáne.Od roku 2006 sa do akcie zapojilo už viac ako 1 000 farností a ﬁliálok na
Slovensku.
Tento rok sa koledovania na Slovensku
zúčastnilo viac ako 18 tis. detí, navštívili
takmer 70 tis. rodín a vyzbierali krásnych
19 mil. Sk. V našej farnosti, ktorá sa už po
4. krát zapojila do koledovania, sa do akcie
zapojilo 15 detí a vyzbieralo sa 38 500,- Sk.
Všetkým Vám ďakujeme za prijatie koledníkov a podporu rozvoja chudobných krajín.

Deti v materskej škole počas poobedného odpočinku. Na nových lehátkach a v nových perinkách sa je aj spánok oveľa sladší

Opäť k nám do rodín prichádzali koledníci, aby ohlasovali radostnú vianočnú zvesť
a stali sa symbolmi nádeje pre mnohých
ľudí v Afrike. Stali sa blízkymi cez projekty
podporované Dobrou novinou, organizované
eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí a mládeže. V duchu hlavnej témy
Výnimočný život s postihnutím si chceme
spoločne uvedomiť, že sú krajiny, v ktorých
sa majú deti omnoho horšie, ako tie naše.
Prvá Dobrá novina sa uskutočnila na Vianoce 1995. Z výťažku 1,1 mil. Sk bol podporený projekt pre deti v Nairobi – hlavnom
meste Keni. Koledníci Dobrej noviny získali
v roku 1999 ocenenie Srdce na dlani v kategórii dobrovoľný čin roka a v roku 2004
Cenu Človeka v ohrození za pomoc krízovým
oblastiam sveta.
„Dennodenne si uvedomujeme, ako veľa je
vo svete utrpenia zapríčineného rôznymi formami biedy, tak hmotnej, ako aj duchovnej
a to napriek veľkému pokroku v oblasti vedy
a techniky. Dnešná situácia si teda vyžaduje novú ochotu pomôcť blížnemu, ktorý je
v núdzi.“
(Benedikt XVI., Deus caritas est, 30)
Hoci obrovská časť ľudí s postihnutím žije práve v rozvojových krajinách (až 80 %)

13. ročník Dobrej noviny
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Šachy v Stankovanoch začali písať svoju históriu v lete v roku 1998.Pri ich zrode
stáli Ing. Emil Konkoľ, Peter Gašper a Ján
Kratochvíl st. Po náborovom turnaji poriaraka danom v požiarnej zbrojnici v Rojkove a doplnení súpisky o Maroša Haličku, Jaroslava Gašpera, Patrika Belka, Pavla Holdoša
a Michala Baleja sa klub prihlásil do V. ligy.
Ani jeden z hráčov v tej dobe nemal nijaké
šachové skúsenosti. Hlavným cieľom bolo
nadväzovať priateľstvá , zbierať skúsenosti,
hrať pre radosť a dobre reprezentovať obec
Stankovany.
Šachistov od samého začiatku podporovalo
aj Obecné zastupiteľstvo. Okrem ﬁnančnej
podpory dovolilo šachistom trénovať a hrať
majstrovské zápasy v zasadačke Obecného
úradu. Túto hraciu miestnosť nám závidia
všetci ligoví hráči.
Od roku 2000 klub stavia do súťaže družstiev dospelých dve družstvá. V „B“ družstve dostávajú príležitosť žiaci a začínajúci
šachisti. Zahrali si v ňom Mária a Viktor

KoBo Stankovany

Čo by prospelo stankovianskemu futbalu a pomohlo mu vydobyť si stabilnejšie
miesto v oblastnej súťaži?
Momentálne by sme sa mali skôr zamerať na
opätovné pritiahnutie chlapcov – futbalistov,
ale i mládež a deti na ihrisko. Dosiahnuť,
aby ich už nikto nevyháňal z ihriska, lebo
vraj ničia trávnik. Práve naopak, nech ho len
derú, veď je to ihrisko pre nich. Spomeňte si,
na akom ihrisku sme vyrastali my. 40% bolo
pokryté len pieskom, pretože nemalo šancu
zarásť pod nohami toľkých chlapcov. Práve preto sme hrávali okrem iného aj vysokú
dorasteneckú súťaž na úrovni dnešnej
4. ligy. Na ihrisku sme boli dennodenne. Netvrdím, že ho treba zničiť, treba mu venovať
starostlivosť, no načo nám je krásny trávnik,
keď na ňom nikto nehrá? Postavili nám ho

Na členskej
schôdzi 8.2
2008
bol
zvolený výbor FK Sokol
Stankovany
v nasledujúcom zložení:
Ján Buliak,
František
Zrník, František Straka,
Milan Matejík, Peter
Demikát,
Marián Laurinec, Pavol Dauda, Jaroslav Gašper a Ján
Kratochvíl. Novým vedúcim stankovianského futbalového mužstva sa stal Jaroslav
Gašper. Aj napriek tomu, že výbor vznikol
pred pár dňami a je možno predčasné hovoriť o konkrétnych krokoch, spýtali sme
sa na jeho predstavu fungovania a budúcnosti mužstva, ktoré sa kedysi držalo na
popredných miestach tabuľky 1. triedy.

Roštekovci, Lucia a Marek Gašperovci, Patrik a Adriana Kratochvílovci, Tomáš a Jakub Balejovci, Ilona , Zuzana a Nikola Konkoľové, Denis Kajda, Anton Tomáň, Tomáš
Lepíš, Miroslav Zrník, Oto Matula, Anton
Vaňuga, Jozef Herda a František Kratochvíl.
V roku 2003 sa podarilo šachistom nájsť
sponzora – ﬁrmu Kohlweg Bodo z Nového
Mesta nad Váhom, ktorej majiteľmi sú manželia Ing. Marián Hunčík, bývalý atletický
reprezentant Československa a Ing. Zuzana
Hunčíková, ktorá má korene v Hubovej (rod.
Jarošová). Od tohto roku nesie klub názov
ŠK Kohlweg Bodo Stankovany (KoBo Stankovany).
Okrem účasti na turnajoch a súťažiach poriadaných v obci sa zúčastňujeme s našimi žiakmi na Veľkých cenách SR, ktoré sa
poriadajú ako neoﬁciálne Majstrovstvá SR
štvorčlenných družstiev žiakov. Cestujeme
do Žiliny, Prešova, Liptovského Mikuláša,
Banskej Bystrice, Ružomberka, Lutiše, Nesluše...
Naši žiaci tu hrajú proti Poliakom, Maďarom, Čechom, Slovincom, Ukrajincom a to

naši otcovia, preto si zaslúžia, aby bolo plne
využité. Vzhľadom na dnešnú pretechnizovanú dobu by sme mali byť radi, že na ihrisku sú vôbec nejaké deti a nie ich odtiaľ vyháňať. Kam teda majú ísť?
Ako by ste vysvetlili príčinu súčasných
problémov a z nich vychádzajúce umiestnenie na chvoste tabuľky? Kde sa stala
chyba?
Na to neexistuje presná odpoveď. Isté ale je,
že záujem o futbal klesá, rodí sa málo detí
a akoby už nemal kto hrať. Podieľ pripisujem aj bezvládiu vo vedení klubu, ktoré pretrvávalo takmer rok, čo sa bleskovo odrazilo
na výsledkoch. Musíme si priznať, že chaos
bol na všetkých postoch. Netvrdím, že teraz
ideme robiť zázraky, ale chceme nabehnúť
na štandardný spôsob, aký je všade na okolí.
Zatiaľ sme zvolili výbor, čo je po roku pokusoch úspech. Vyžiadali sme stanovy z Ministerstva vnútra a pôjdeme podľa nich krok po
kroku. Zmení sa adresa, číslo účtu, jednoducho začneme stavať od začiatku.
Účasť alebo skôr neúčasť mládeže v FK
Sokol Stankovany je viditeľná...
Je to jedna z našich najdôležitejších úloh.
Musíme presvedčiť chlapcov, že sa tu niečo buduje, niečo nové a zdravé. Ukázať im,
že sa oplatí vrátiť sa na ihrisko a zabojovať.
No dôležité je aj to, aby to cítili aj oni a zdieľali nadšenie zo športu. Zároveň by som
chcel využiť tento priestor, aby som vyzval
všetkých, ktorí majú ešte trochu radi futbal
aby sme ho spoločným úsilím pozdvihli. Pevne verím, že takýto chlapci existujú a podarí
sa nám dokázať, že futbal v Stankovanoch
žije a bude žiť.
Čo je Váš aktuálny záujem? Budovanie
pevného kolektívu, či návrat k dobrým
výsledkom a dosahovanie úspechu?
Jedno nemôže existovať bez druhého, pretože ak je dobrý a zohratý kolektív, nepochybne sa dostavia aj úspechy. Som si vedomý
toho, že príde kríza, aj veľké kluby ju majú.

„Verím v zdravý rozum a verím aj týmto chlapcom.“

Zvesti

sú skúsenosti a zážitky na ktoré deti v živote nezabudnú. Na týchto turnajoch rozhodne
nehráme druhé husle. Skôr naopak – hráme
rovnocenné partie s oveľa skúsenejšími a vyspelejšími klubmi! Dnes už nie je prekvapením keď z týchto turnajov dovezieme aj medaile.
Naši žiaci sa v posledných rokoch pravidelne
umiestňujú na prvých miestach v okresných
a krajských kolách základných a stredných
pokračovanie na str. 8.
škôl.

No práve súdržnosť kolektívu ju dokáže prekonať a ešte viac ho zocelia. Našou úlohou je
vybudovať pevné mužstvo, hoci je to úloha
veľmi náročná, no musíme sa o to pokúsiť.
Má podľa Vášho názoru stankoviansky
futbal budúcnosť? Čo treba urobiť, aby
bola reálna?
Možno poviem niečo, čo sa mi vráti ako bumerang, no myslím si, že ak bude dobrý
a zodpovedný výbor, bude aj futbal a chlapci
začnú svedomito hrávať. Verím, že vytvoríme
seriózne podmienky.
V čom tkvie potenciál mužstva?
Uvedomujem si, že chlapci sú vo väčšine zamestnaní, chodia na týždňovky a majú dosť
starostí. Verím ale, že ak sa spojíme, dvojku zachránime. Verím tomu aj preto, lebo
máme tvrdého trénera Ferka Zrníka, ktorý
je prísny aj na seba, aj na chlapcov. Trocha
sa bojím, aby to zvládli, pretože sme si odvykli od tréningov. Som však presvedčený,
že časom opäť nabehneme na tréningový
program, chlapci to pochopia a čoskoro sa
dostavia aj výsledky. Je to základ budúceho
úspechu.
Nejaké povzbudenie? Slovo do bitky?
Doteraz to bolo akoby sme sa chceli plaviť
s loďou so samými dierami. Je logické, že
sme ďaleko nezašli a klesali sme ku dnu, čo
bola realita. Skúsme zaplátať diery na tejto
lodi „FK Sokol Stankovany“, povolať posádku a presvedčiť ju, že môžeme ísť ďalej. Ak
my, ako výbor urobíme všetko, aby sme na
trávnik vrátili život a zápal pre hru, potom
je to už v rukách samotných chlapcov. Som
presvedčený, že takýmto spôsobom sa odrazíme od dna. Verím v zdravý rozum a dôverujem v schopnosti týchto chlapcov. Tak teda poďme do toho!
Ďakujem Vám za rozhovor a prajem pevnú
vôľu na náročnej ceste. Želám úspech vo Vašej snahe, rovnako ako i ostatným členom
výboru.
lk

Ospravedlňujeme sa Miriamke Hadačovej a jej
rodičom.
V milulom čísle sme uviedli chybný mesiac narodenia, pretože sa narodila v júli 2007. Chyba
vznikla zlým prepisom z matričnej knihy.
Miriam prajeme veľa slnečných a úspešných
dní.

január 2008: Anna Lacková

Opustili nás:

Život tých, čo odišli, je uložený v pamäti
žijúcich...

Vítame medzi nami:

Vo svojich deťoch žijeme ďalej...

december 2007:
Zuzanka
Králiková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

jednotlivci - medaile z Veľkých cien na šachovniciach:
Lucia Gašperová, Tomáš Baleja, Adriana
Kratochvílová, Ján Kratochvíl, Zuzana Konkoľová
medaile z okresných kôl základných a stredných škôl :
Lucia Gašperová, Mária Rošteková, Ilona,
Zuzana a Nikola Konkoľové
medaile z krajských kôl stredných škôl:
Lucia Gašperová, Ilona a Zuzana Konkoľové
strieborná medaila z Majstrovstiev SR dievčat do 10 rokov – máj 2007:
Nikola Konkoľová
bronzová medaila z Majstrovstiev SR pedagogických pracovníkov – rok 2003:
Ing.Emil Konkoľ
Ing. Emil Konkoľ

družstvá – rok 2004:
postup „A“ družstva do lV. ligy
rok 2007:
postup „B“ družstva do lV. Ligy
11. miesto na Slovensku družstvo žiakov
v sérii Veľkých cien SR

Naše najväčšie úspechy:

Zvesti

Čo bol počiatočný impulz na vytvorenie
paintballového klubu resp. začatie s týmto športom?
Na začiatku sa nazbieralo osem ľudí, ktorí
skúsili, čo je to paintball v praxi s vypožičanými zbraňami a príslušenstvom. Zapáčilo
sa nám to, ale na to, aby sme začali sami
hrávať, nás bolo stále málo. Na druhý pokus
sa našlo desať ľudí, ktorí vyskúšali a podľahli adrenalínu, ktorý tento šport prináša.
Zozbierali sme ﬁnancie a zakúpili značkovače. To bol už len malý krôčik ku tomu, aby
mohol vznikať klub silný, úspešný s vlastnou základňou a ihriskom. No znamenalo
to najmä spojenie stankovsko-rojkovskych
chlapcov o sile desiatich členov. Mladí ľudia
sa budú moc rozvíjať v netradičnom novodobom športe nazvanom paintball.
Kto je mozgom klubu, koľko máte členov
a ako často sa stretávate?
Mozgom klubu sú všetci členovia. Čím viac
hláv, tým viac rozumu. Dôležité je, že ľudia
majú záujem a zdieľajú spoločné nadšenie.
Je to aj vidieť, náš klub sa stále vyvíja a formuje úsilím každého člena, za čo im patrí
moja vďaka.
V súčasnosti máme jedenásť členov, teda sa
pomaly rozrastáme. Pre našu komunikáciu
je asi najdôležitejší internet a webová stránka, kde sa vo fóre dohadujeme a virtuálne
stretávame. Každý z nás má vlastné povinnosti a je pracovne či študijne vyťažený, no
napriek tomu si dokážeme nájsť čas na aktívnu hru.
Vybavenie a výstroj boli ﬁnančne náročné?
Dajme si otázku, aký šport je dnes lacný?

Paintball je mladý šport, ktorý si po celom
svete získava stále viac fanúšikov. Imituje bojovú situáciu v teréne, kde hrajú proti
sebe dve družstvá s cieľom obsadiť územie,
poraziť protivníka, či sleduje iný mód. Ide
však o hru, teda zbrane nie sú skutočné,
rovnako ako strelivo. Aj v Stankovanoch sa
našla skupina hráčov, ktorí sa v súčasnosti formujú do paintballového tímu Falcon.
Márius Kajda, predseda klubu objasní hru
a ambície chlapcov, ktorí sa pravidelne stretávajú a aktívne hrajú tento adrenalínový
šport.

Hráči
FALCONu:
zľ. horný rad:
Tomáš Hadač, Martin
Vojteček,
Denis Kajda,
Martin Švábik, Márius
Kajda, Anton
Tomáň, Martin Gallo
zľ. dolný rad:
Jozef Pečko, Marián
Gašper
ďalej: Dávid
Junas, Peter
Straka ml.

Chceme hrať hokej futbal alebo lyžovať, či
bicyklovať. Vždy to bude vyžadovať nemalú
investíciu. Ale šport nie je len o peniazoch.
Áno, ani paintball nie je lacný, na jedného
hráča vychádza vstupné vybavenie na asi
10 000 Sk.
Čo všetko musí mať správny painballový
hráč?
Základ je mať značkovač - marker (hlaveň,
samostatný značkovač, zásobník a fľaša na
CO2 plyn), maska na tvár a v neposlednom
rade strelivo, čo sú guličky naplnené potravinárskym farbivom. Nezabúdajme ani na
kvalitný odev, dobrú obuv, a keďže to je tímová hra potrebné sú i rozlišovacie náramky na rukách aby sme sa vedeli rozpoznať
v teréne.
Čo plánujete v najbližšej dobe zrealizovať?
Našou hlavnou prioritou je vybudovanie
ihriska. Je to náročný cieľ a verím, že pomoc nájdeme aj u zástupcov obce. V našom
klube prebiehajú debaty o plánovaní hracej
plochy. Už teraz vieme, že sa o to budeme zo
všetkých síl snažiť.
Považuješ paintball za nebezpečný šport?
Je to šport a pri športe sa môže stať uraz.
Áno, je to možné. Opatrnosti nikdy nie je
dosť. Poučenie o bezpečnosti sa bude vykonávať fundovanou osobou na vlastný podpis
účastníka hry. Používame ochranné masky
a pevné oblečenie. Preto treba maximalizovať a nezanedbávať mieru bezpečnosti pri
tejto hre, ktorá nie je nebezpečná pokiaľ sa
dodržujú bezpečnostné opatrenia
S akými problémami sa stretávate?
Ak môžem hovoriť za seba, mal som malý problém s členom Rybárskeho zväzu
o starostlivosť o ryby vo Váhu. Ubezpečujem tento zväz, že nehrozí kontaminácia
strelivom. Nezabúdajme, jedná sa o potravinárske farbivo, prípadne môžme spracovať
certiﬁkáciu o pôvode streliva. Očakávame
spoluprácu, lebo naši členovia sú členovia
aj iných klubov ako napríklad poľovníckeho, rybárskeho, požiarnického, šachového
a aj futbalového. Preto si môžme byť všetci
nápomocní.
Ďakujem predsedovi klubu Falcon za rozhovor a čas, ktorý venoval SZ. Ďalšie informácie
nájdete na www.falcon.tym.sk.

FALCON – novovznikajúci paintballový klub
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Možno sa niekomu bude cesta oboznamovania s miestnou históriou prostredníctvom
listín zdať nezaujímavá a fádna. Na základe niektorých ohlasov, ktoré som dostal na
článok z minulého čísla, ktoré pochybovali
o tom, že kto kedy také listiny čítal a tiež
pochybovali o napísaných skutočnostiach,
rozhodol som sa oboznámiť Vás s obsahom najstarších listín. Tieto listiny skutočne existujú, skutočne ich niekto študoval
a skutočne ich niekto z latinčiny preložil do
slovenčiny.
Zatiaľ najstaršou listinou, ktorá sa viaže k osídleniu tejto časti Liptova, je listina
turčianskeho prepošta z roku 1337, ktorou
Izolda, vdova po Jánovi z Turca dala Petrovi
zo Spiša, ružomberskému mešťanovi škultéciu a právo zaľudniť akúsi osadu na svojom majetku, ktorý ležal vedľa Váhu medzi
Liptovom a Turcom. Na ktorú z dedín, či na
Stankovany, alebo Kraľovany sa táto listina
vzťahuje, sa nedá s úplnou istotou poukázať, lebo neudáva presne polohu a ani názov, spomína len akúsi osadu. No čujme čo
sa v tejto listine hovorí:
My Pavel, prepošt a konvent kláštora slávnej
Blahorečenej panny Márie Turčianskej dávame na všeobecnú známosť, chcejúc si získať
vážnosť tým, že istá šľachetná pani Izolda
zanechaná vdova po Jánovi, bratovi Mateja
z Turca, výrokom živého hlasu predložila, že
jej syn Ján, syn Jána z Transylvánie, alebo
Sedmohradska, keď odišiel a o 7 rokov sa
vrátil zistil, že jeho majetok spustol a keďže nebolo v jeho silách osadiť ľudom a pospájať svoje vlastníctvo ležiace okolo rieky
Váhu medzi Liptovom a Turcom, (...circa ﬂuvium Vaag inter Liptoviam et Turoch exisentem...) preto toto vlastníctvo zveril Petrovi zo
Spiša, občanovi Ružomberka, aby ho osadil
ľudom a rečenému Petrovi osobne prítomnému, dáva richtárstvo s právom nemeckým,
jeden pozemok v strede rečeného vlastníctva
s ľudom, jeden lán ornej zeme spolu s lesom,

Čo však z tejto listiny vyplýva? Jednoznačne
potvrdzuje,
že
už
začiatkom 14. storočia tu existovala nejaká osada s mlynom, to znamená, že toto
územie už v tomto období bolo určite obývané.
K tomuto obdobiu sa viaže ešte jedna udalosť,
ktorá by nás Liptákov mala zaujímať. Prelom
tridsiatych a štyridsiatych rokov 14. storočia, je pre nás obyvateľov Liptova významný aj tým, že sa utvorila samostatná Liptovská stolica, alebo tiež komitát či župa. Až do
r. 1339 písomné pramene označujú Liptov
ako prédium Zvolenského komitátu. Po rozpade zvolenského domínia za čias župana
Donča, vznikli samostatné šľachtické stolice
pre Turiec, Oravu a Liptov.
A ako vznikol názov Liptov? Pôvod tohto
názvu je diskutabilný a je o tom viac hypotéz.
Podľa niektorých autorov, oblasť liptovskej
kotliny dostala názov, ktorý je odvodený od
osoby šľachtica Ľupta, ktorý vlastnil Liptovský starý hrad. Iná hypotéza hovorí o nejakom, pravdepodobne staroslovienskom kmeni Ľubotov, ktorého príslušníci mali v tomto
kraji svoje osady. Pomaďarčením tohto názvu
údajne neskôr z tvaru Ľubtov, vzniklo slovo
Liptov. Tretia romantická hypotéza sa viaže k obdobiu kolonizácie na princípoch nemeckého práva, pričom názov Liptov, by mal
byť odvodený od dvoch nemeckých slov lieb
a taw, čo znamená ľúbezná rosa. To znamená
Liebtaw, je podľa tejto hypotézy krajom ľúbeznej rosy, alebo spanilej rosy. Od 14. sto-

ktorý má byť
rozmeraný, jeden malý mlyn
a všetky práva
z tohto vlastníctva s ľudom
a vecí v ňom sa
nachádzajúcich s výnimkou
troch vecí, totiž
zbehnutie, krádež, podpaľačstvo o ktorých
ako o vynímočných príčinách
nebude rozhodovať Peter, ale
budú platiť opatrenia dvoch častí
práv rečenej panej a jej dedičov.
Tretia časť práv
so všetkými hore
menovanými, teda pozemkom, malým mlynom a inými menovanými, má pripadnúť bez obyvateľov Petrovi
a jeho nástupcom do trvalého vlastníctva. Tento menovaný Peter podujal sa uvedené vlastníctvo osadiť ľudom a naopak, tá istá pani Izolda, zaviazala sa kedykoľvek sa k uvedenému
usporiadaniu vrátiť aj prostredníctvom svojho
syna, aby toto bolo potvrdené a dodržané.
Dané vo sviatok Petra apoštola roku
pána 1337.

Opustená osada v kraji spanilej rosy

Z histórie obce

Mgr. Vladimír Urban

ročia je známy už ustálený tvar a výslovnosť
a v starých listinách má niekoľko transkripcií ako Liptou, Liptaw a podobne. A na záver
ešte jedna zlomyseľná hypotéza, ktorá tvrdí,
že názov Lipták je odvodený od slov zlý pták
(vták). To vraj znamená, že na tomto území
dávno pradávno žili zlí, škriepni a bojovní ľudia, možno boli aj kanibali, ktovie. Ale
ak je toto pravda, tak sme sa ani nenazdali,
koľko my Liptáci (zlý ptáci), máme na celom
svete príbuzných.
Ďalšou písomnou zmienkou, o ktorej sa
historici všeobecne domnievajú, že jednoznačne potvrdzuje založenie obce Stankovany, je donačná listina z roku 1425, ktorou
kapitán respektíve kastelán a prefekt Likavského hradu a panstva Ján Pan z Mespeth
na Morave, zvaný aj Hluk, daroval Petrovi
Byther de Zirin synovi Stanka, za jeho verné služby škultéciu na Gombáši, s jedným
slobodným lánom vo vsi Stankován ležiacim,
ako tiež iné výsady s cieľom zaľudnenia obce. Stankovskí a gombášski šoltýsi, mali už
od r. 1426 spory s oravskou Párnicou, preto
si svoje privilégiá nechali potvrdiť ešte aj v r.
1471 treťou listinou. Tretia listina, ktorá potvrdzuje obsah a výsady vyplývajúce z predchádzajúcich listín, bola vydaná Zorardom,
predstaveným kláštora Blahoslavenej Panny
Márie v Turci, a to na žiadosť Jána a Ladislava zo Stankovian. Štvrtá listina bola vydaná v roku 1590. Je jediná, ktorá sa zachovala v origináli. Vydal ju cisár Rudolf II.
Habsburgský. Táto listina je transhumpt,
to znamená, že je to odpis a obsahuje obsah
predchádzajúcich troch listín. Ešte v roku
1872 pravdepodobne musela existovať aj
listina z roku 1471, lebo jej latinsky písaný
text, ako aj text listiny z r. 1590 uverejnil
Štefan Mikuláš Hýroš farár z Liptovského
Michala, a to v časopise Letopis Matice slovenskej č. 9 z r. 1872.
Posledný raz boli dochované šoltýske listiny overené a potvrdené liptovskou nobilitou
v roku 1827 v Liptovskom svätom Mikuláši.
Dňa 26 marca 1827 na generálnej stoličnej
kongregácii liptovská nobilita, znova potvrdila výsady vyplývajúce zo šoltýskych listín.
V tomto čase je medzi šoltýsmi zapísaných
už viac priezvísk, ale ani jeden obyvateľ už
neniesol priezvisko Stankoviansky.
Ako som už uviedol, do dnešných čias sa
nám zachoval len originál listiny z roku
1590. Je akousi univerzálnou donačnou listinou, lebo je v nej prepísaný obsah aj starších donačných listín. Táto listina je vyhotovená na zvláštnom koženom papieri, žiaľ po
kráľovskej pečati dnes už na listine zostala
len diera.
Ešte mám tú česť, oznámiť Vám vážení spoluobčania, že v druhej polovici februára
r. 2008, vyjde kniha „V stopách dávno odviateho času“, ktorá je akýmsi zborníkom
k prírodným pomerom a histórií obcí Stankovany, Ľubochňa. Švošov, Hubová a Komjatná. Bude v predaji i v Stankovanoch na
obecnom úrade.
Šípska Fatra – bývalá časť Chočských vrchov, predstavuje určité „spojenie“ Malej
a Veľkej Fatry. Kým Malá Fatra (svojou Kriváňskou časťou) hraničí so Šípskou Fatrou
na juhovýchode, Veľká Fatra s ňou susedí
na severe. Rozprestiera sa na území okresov
Dolný Kubín a Ružomberok.
Šípsku Fatru rozdeľuje rieka Váh, na úseku
medzi Šútovom a Ľubochňou, na dve časti.
Južnejšie položenej dominuje Kopa (1187
m). Severnejšie položenej časti Šípskej Fatry
kraľuje Šíp (1169m).
Oblasť Šípskej Fatry je malým rajom pre
ornitológa, rovnako ako pre geológa, či botanika.Územie je budované druhohornými horninami Krížňanského a Chočského príkrovu. Typickým obrazom pohoria je
ostrorezaný reliéf s divokými a neprístupnými bralami na vápencoch a dolomitoch striedajúci sa s hladšie modelovanými povrchovými tvarmi, ktoré vznikli v menej odolných
zložkách (pieskovce, bridlice). Členitý skalnatý reliéf nachádzame najmä u dominanty
územia – v masíve Šípu. Územie je členené
hlbokými rozrezanými dolinami. V nich sú
zastúpené najrozmanitejšie povrchové formy
a krasové javy – rokliny so skalnými terasami, vyvieračky, jaskyne. Podzemné krasové
javy nájdeme po celom území, zvláštnosťou
je ľadová jaskyňa v masíve Šípu (dĺžka 29 m,
hĺbka 20 m, výskyt ľadu). Z ďalších speleologicky zaujímavých útvarov nachádzajúcich
sa v Šípskej Fatre možno spomenúť – Brloh,
jaskyňa na Šípe (10 m), jaskyňa nad Fedorovom (15 m, rozsadlinová), jaskyňa v Korbeľ-

Šípska Fatra

Prírodné krásy

Lokalita Šípskej Fatry je zaujímavá aj z pohľadu historikov.
Sú tu miesta, ktoré dýchajú
niečím tajomným. Napríklad
určité náznaky, ktoré upozorňujú na pobyt templárov
– stavby (kostolík , hrobka),
kde pobyt templárov dokazuje
otvor a svojim tvarom pripomína templársky kríž (možno
chodíme nevšímavo...). Pre vysvetlenie , templári (kedysi ich
ľudia volali červení mnísi) mali svoje kláštory a hrady aj na
Slovensku (Likava, Blatnica,
Banská Štiavnica, Eberhard,

Z hľadiska ochrany prírody je v Šípskej Fatre
niekoľko lokalít (prírodných útvarov), ktoré
si zasluhujú pozornosť obdivovateľov prírodných krás, ako aj ich zaslúženú komplexnú
a systémovú ochranu.
Sú to :
Národná prírodná rezervácia Šíp, nachádzajúca sa v katastri obcí Žaškov a Stankovany na ploche 301,5 ha. Vyhlásená bola
v roku 1980. Vytvára ju dolomitový masív
budovaný sériami Chočského a Krížňanského príkrovu, známe sú krasové útvary – jaskyne, bralá; zaujímavá je tu pôvodná výšková
stupňovitosť rastlinstva
Prírodná rezervácia Močiar sa rozkladá
na ploche 8,2 ha, založená v roku 1993, nachádzajú sa tu nevšedné travertínové útvary podmienené minerálnou vodou, miestami
porastené slatinovými druhmi rastlín
Prírodná rezervácia Korbeľka, nachádzajúca sa v katastri obcí Ľubochňa a Stankovany
na ploche 86,2 ha, založená v roku 1973, typický je tu bukový porast, miestami s tisom
obyčajným, až pralesného rázu s chránenými druhmi.
Prírodná rezervácia Rojkovské rašelinisko, rozprestierajúca sa na ploche 2,9 ha,
založená v roku 1950, nachádzajú sa tu rašeliniská
osídlené typickými druhmi
rastlín s chránenou vachtou
trojlistou, rosičkou okrúhlolistou. Na pramene minerálnych
vôd je viazaný vznik travertínov
a jazierok
Chránená prírodná pamiatka
Rojkovská travertínová kopa
(od roku 1971), 30 m, s minerálnym prameňom.

ke (5 m, výverová inaktívna,
ﬂuviokrasová), Rúrovitá jaskyňa (7 m, inaktívna, ﬂuviokrasová), Stankovianska jaskyňa
(25 m, ﬂuviokrasová). V mieste
výrazného paleogénneho zlomu nachádzame vývery minerálnych vôd i aktuálnu tvorbu
travertínových terás.
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Ján Buliak
lk

Ilava, Orava). Templári predstavovali jeden
z najmocnejších vojenských rádov stredoveku. Počas križiackych výprav v 12. a 13. sto-ročí sa vyskytovali takmer v celej Európe.
Ako bojovníci proti neveriacim a ochrancovia
pútnických miest, ktoré viedli do svätej zeme k Božiemu hrobu v Jeruzaleme, sa udomácnili nielen v susedných Čechách, ale aj
v Uhorsku.
Šípska Fatra je teda atraktívna pre široké
spektrum ľudí, a preto aj my občania obce
Stankovany, ktorá sa nachádza na jej území,
by sme sa mali správať tak, aby to „bohatstvo,“ ktoré sme dostali, uchovali nielen pre
seba, ale aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu
po nás.
Vráťme sa do minulosti nie tak dávnej, kedy
Śíp zažil veľkú slávu. Je tradíciou a miestnou legendou siahajúcou do prastarej histórie, že vrchy nášho okolia sú korunované
monumentálnymi krížmi viditeľnými z diaľok. Starosta obce sa pre Ružomberský hlas
vyjadil: „Legenda hovorí o postavení kríža
na vrchole Šípu ešte za čias pôsobenia vierozvestcov Cyrila a Metoda pri ich prechode
cez územie sútoku Váhu a Oravy. S veľkou
pravdepodobnosťou sú kríže na týchto vrchoch dôkazom a symbolom vďaky za záchranu životov počas rôznych epidémií, vojen a neúrodných rokov. Sú tiež prejavom
úcty za prežitie ťažkých chvíľ v živote mnohých ľudí z našej obce.”
Šípskeho strážcu z roku 1990 postilo pred
štyrmi rokmi nešťastie a zničila ho letná
veterná smršť. Kríž na jeho vrchol ale patrí
a rok na to, 6. júna 2005, bol za veľkej parády
pomocou helikoptéry osadený nový - vyrobený z „nesmrteľného“ červeného smreka. Aby
si plnohodnotne plnil svoju úlohu, bol vysvätený počas omše priamo pri jeho „koreni“ na
sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2005.
Všetkým, ktorí sa nemalou mierou pričinili
o to, že Stankovany a široké okolie opäť chráni mohutný kríž patrí vďaka a uznanie: Pavol
Zrník, Ján Gašper, Anton Krúpa, Milan Straka, Miroslav Gašper a František Pastulka a v
neposlednom rade i starosta obce Ján Tatár.
Každoročne sa 1. mája uskutočňuje výstup,
ktorý niektorí Stankovanci poctivo a pravidelne absolvujú. Nie je Stankovanec ten, kto
aspoň raz nevyjde na Šíp a nepokochá sa tým
najkrajším, čo mu môže skalistý vrch dať.
Výhľad na nádhernú krajinu, dedičstvo našich otcov a dedinu objatú mocnými horami.
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Solárne systémy fungujú tak, že žiarenie
dopadajúce na slnečné kolektory ohrieva
teplo nosné médium, ktoré v ňom cirkuluje. Zohriata teplo-nosná látka prenáša-

Ako funguje solárny systém?

Slnko, ako nevyčerpateľný zdroj energie,
nám zadarmo ponúka energiu, ktorá prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva
11 000 krát. Zatiaľ najefektívnejším spôsobom zachytávania slnečného žiarenia na
zemi je inštalácia slnečných kolektorov. Dostatok tepla a hlavne ohriatej pitnej vody, je
dnes už všeobecným štandardom bývania
každého z nás. Solárne systémy na ohrev
vody a podporu vykurovania je možné 100%
využiť i v našich zemepisných podmienkach.

Využitie slnečnej energie u nás

Pre Ilustráciu: ľudstvo spotrebuje za rok také množstvo
fosílnych palív, aké príroda vyprodukuje za jeden milión rokov. Zásoby týchto palív, hlavne
ropy, sa neuveriteľným tempom
znižujú. Preto záleží na každom z nás, aký postoj k tejto
problematike zaujmeme a ako
budú na nás ďalšie generácie spomínať. Ak
sa rýchlo nespamätáme, nebudú už ďalšie
generácie čo ťažiť a z čoho vyrábať energiu.
Našťastie sú tu už ľudia, ktorí sa o túto problematiku vo veľkej miere zaujímajú a snažia
sa vyjsť v ústrety využívaniu obnoviteľných
alternatívnych zdrojov energie u nás.
Samozrejme, pri výbere a rozhodovaní aký
obnoviteľný zdroj energie môžeme a chceme
využívať, je každý z nás obmedzený prvotnými investičnými nákladmi a možnosťami realizácie. Pri niektorých nie je prvotná
investícia malá. Napriek tomu môžeme povedať, že pri každodenných stúpajúcich
cenách energií sa budete zaraďovať medzi
ľudí, ktorí nie sú závislí od dodávok energii
z verejných sietí, alebo využívajúcich fosílne
– nenahraditeľné zdroje zeme. Návratnosť
prvotných investícií týchto zariadení oproti
nárastu našej každodennej spotreby energií
každým dňom klesá.
Medzi alternatívne zdroje zaraďujeme: slnečnú energiu, geotermálnu, vodnú a veternú. Rovnako možno využiť i biomasu a bioplyn.

Sučasná výroba energie nie
je čistá

Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná
a slnečná energia), sú schopné
úplne pokryť spotrebu všetkých
druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické
a neznečisťujú prostredie.

Slnečnými kolektormi je možné dosiahnuť úspory až 75 % celkovej potreby
energie na ohrev vody celoročne. 15 až
30 % úspory energie je možné dosiahnuť pri
podpore vykurovania za predpokladu nízko-teplotného vykurovania (vykurovanie
s max. teplotou vody do 50 °C). Pre ilustráciu, v mesiacoch máj až október môžete byť
takmer úplne nezávislí na príprave teplej vody iným zdrojom ako sú slnečné kolektory.
V ostatných mesiacoch pracujú slnečné kolektory ako predohrev. Vodu ohrejú na 40°C
a kotol následne dohreje vodu na 55 °C. Optimálne navrhnutý a prevádzkovaný solárny systém dokáže ročne z 1m2 kolektorovej
plochy dostať od 450 až 550 kWh tepla. Pre
lepšiu názornosť je to asi 50 litrov teplej vody z 1m2 za hodinu s teplotou 50 až 60°C
v letných mesiacoch.
Celkové investične náklady celého systému
aj s montážou pre 4-člennú rodinu s ohrevom teplej vody celoročne nepresiahnu

Financie

ná pomocou obehového čerpadla, odovzdá
teplo v zásobníku, v ktorom je pitná voda.
Samozrejme, toto je len jednoduchý princíp fungovania všetkých solárnych systémov. Klasická solárna zostava sa skladá so
slnečných kolektorov, ich držiakov na strechu (podľa typu strechy), elektronického regulátora, obehového čerpadla, nemrznúcej
teplo-nosnej látky, súvisiacich armatúr, solárneho zásobníka a ďalších komponentov,
ktoré zabezpečujú správny chod a fungovanie celého systému. Závisí len na počte
slnečných kolektorov a požiadavke užívateľa, či so solárnymi kolektormi chce len celoročne ohrievať pitnú vodu, alebo aj dokurovať.
Solárne systémy dokážu využiť aj nepriame,
čiže difúzne žiarenie. Difúzne slnečné žiarenie znamená, že kolektor je schopný prijímať
energiu zo slnka aj pri zamračenej oblohe
a to až 300 W/m2. Naopak pri vyjasnenom
počasí je to až 1000 W/m2.
Zahanbujúca pozícia Slovenska na konci
rebríčka európskych krajín, vo využívaní
slnečnej energie, je dôsledok neexistujúcej
podpory štátu. Slovensko sa ale zaviazalo,
že by malo do roku 2020 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej potrebe zo súčasných 4% na 12%. V apríli 2007
vláda schválila dotácie na slnečné kolektory pre domácnosti vo výške 3000 Sk - na
1 m2 do plochy 8 m2 a 1500Sk nad 8 m2.
Dotácie na slnečné kolektory sa mali vyplácať z realizácií od 1. januára roku 2008. Do
30. septembra 2007 sa dopracoval postup
a podmienky vyplácania dotácií, ktorý je
v platnosti. V štátnom rozpočte na rok 2008
sa však nenašli žiadne peniaze na tieto dotácie. Keďže dohoda medzi ministerstvom
hospodárstva a ministerstvom ﬁnancií, kde
nájsť prostriedky nedospela do žiadneho výsledku a posledný rozhovor medzi ministerstvami skončil konštatovaním, že sa dohodnú kedy sa dohodnú.
Čiže pokiaľ by bola štátna dotácia schválená,
vy by ste si nainštalovali 3 ks slnečných kolektorov s celkovou plochou cca 7 m2, štát by
Vám tohto roku vrátil od 1.1.2008 - 7 x 3 000
= 21 000Sk. Tým pádom by návratnosť celého systému klesla na úroveň 7 až 10 rokov.
Len škoda, že čierneho Petra si opäť odniesol jednoduchý občan a z toľko sľubovanej
dotácie zatiaľ nedostane nič. Verím, že kompetentní sa čoskoro spamätajú a Slovensko
sa nebude zaraďovať v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energií na chvost štátov
Európskej Únie.
Íng. Peter Tomáň

Slovensko na chvoste EÚ

150 000 Sk s DPH. Takýto balík v sebe zahŕňa štandardne
2 až 3 ks plochých slnečných
kolektorov so špičkovou selektívnou vrstvou s celkovou
plochou cca 4,6 až 7,0 m2
s 300-litrovým zásobníkom na
ohrev vody, aby večer, keď už
slnko nesvieti, bola pripravená teplá voda pre celú rodinu.
Obľúbenou možnosťou je inštalácia solárnej zostavy bez
veľkých úprav so zachovaním
existujúceho systému ohrevu
vody (elektrického zásobníka,
zásobníka od kotla na pevné
palivo, prietokového ohrievača). Výhodou takéhoto riešenia sú nižšie obstarávacie náklady (využitie existujúceho
systému) a vysoké využitie slnečnej energie. Pri tomto spôsobe zapojenia
je vhodné poradiť sa s projektantom, alebo
s montážnou ﬁrmou vykurovania, ktorí vám
určite fundovane poradia.
Zvyšovanie cien energií a postupné znižovanie cien solárnych systémov skracuje návratnosť investícií na súčasných 10 až 12
rokov. Kvalitný solárny systém má pritom
životnosť viac ako 30 rokov.

Obnoviteľné (alternatívne) zdroje energie

Zvesti špeciál
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Krásnu Veľkú noc Vám praje
redakcia Stankovských zvestí

totožnosť nám zostáva záhadou.

Tradične ako doposiaľ každé roky, sa konal
v sobotu 2. februára 2008 sprievod masiek
- bursa. Je to čas poslednej zábavy pred štyridsať dňovým pôstom, ktorého význam je
pre život ako taký veľmi dôležitý. Predznamenáva ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a život večný.
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelania
a športu pri Obecnom zastupoteľstve sa rozhodla uskutočniť fašiangový sprievod v tento deň na oboch brehoch Váhu spoločne po
vyhlásení v obecnom rozhlase o 9:00 hod.
Fašiangový sprievod bol zrealizovaný pod
dohľadom predsedkyne Slovenského červeného kríža v Stankovanoch Ľudmily Bartošovej a Jána Kratochvíľa, člena VýbDHZorku v Rojkove. V bursujúcom sprievode boli
zastúpené všetky vekové kategórie, od tínedžerov až po „vytrvalých“ dôchodcov. Nála-

Stankovianská bursa 2008

Zvesti

da bola skvelá, spievalo sa, tancovalo a ani
dážď, ktorý bursovníkov zastihol, nepokazil
vynikajúcu atmosféru. Do kroku hrala harmonika pod taktovkou pána Zdena Buliaka
a Vendelína Čieška, ktorých hra nenechala
nikoho nečinne sa prizerať.
Fašiangy vníma v 21. storočí každý z nás
individuálne. V rámci unáhlenej doby zabúdame na svoj vlastný pôvod a odkaz našich
predkov. Pre životaschopnosť našej obce je
veľmi povzbudivé, že sa aj teraz nájdu ľudia,
ktorí sa nehanbia za zvyklosti, či ľudový kroj
našich starých materí a otcov.
Tohtoročná bursa v Stankovanoch dopadla
nad očakávanie všetkých. Zamyslime sa. Je
náročné spojiť rozdielne vekové kategórie do
jedného celku, ale ak majú spoločný cieľ,
a to udržať tradíciu, dokážu spolu čokoľvek. Tento cieľ je nezištne a bez nároku na
honorár pomáhať obci v jej kultúrnom rozmachu. Treba čo najskôr priniesť do tejto
obce život a fašiangový sprievod je jednou
z tehličiek v pevnom múre.
Michaela Švábiková
Milan Matejík

