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„Murienu“ vyniesli po 60-tich rokoch

» Existenciu oficiálneh folklórnej skupiny naša história nepamätá, je čas zmeniť to

S

Do obce sa vracajú tradície

Stankovská mládež sa podujala na
odvážny čin, zakladá v obci folklórnu skupinu Podšíp.
S nápadom vrátiť do obce tradície
prišli Miroslava Ivanová a Barbora
Huntatová, ktorá pôsobí aj vo folklórnom súbore v Kraľovanoch. „Nápad vznikol pri prechádzke, obe sme
sa zhodli na tom, že u nás takáto vec
chýba a bolo by pekné vrátiť Stankovanom folklór,“ vysvetľujú mladé dievčatá dôvod, pre ktorý sa rozhodli založiť a viesť skupinu. O päť
týždňov od nápadu sa skupina prvýkrát predstavila na tohtoročnej burse, za chuť a dobrý úmysel ich možno v najlepšom pochváliť.
Na prvé stretnutie prišlo veľa záujemcov a zvedavcov, počet členov sa
postupne ustaľuje. Folklórna skupina nacvičuje v troch menších podskupinách. Najmenšie deti, ktorých
je zatiaľ desať vo veku od 4 do 10
rokov, sa učia základné kroky ľudových tancov. O hudobný doprovod
sa starajú dvaja miestni harmoniká-

ri Zdeno Buliak a Jozef Pečko a spevom ich dopĺňajú stankovské ženy.
Podstatnú časť skupiny tvorí mládež
vo veku 13 až 19 rokov, ktorá tancuje v desiatich pároch. Folklórna skupina nacvičuje každú nedeľu v priestoroch obecného úradu.
Texty ľudových piesní a choreografiu ľudových tancov zaobstarávajú dievčatá samé, pomoc hľadajú
najmä u starších, ktorí ešte pamätajú čo-to z pôvodných stankovských
tradícií. Najväčší problém pre skupinu predstavujú najmä kroje, výroba ktorých je finančne veľmi náročná. Mnohí ľudia v dedine nepoznajú tradičný stankovský kroj a skupina chce tento nedostatok v obci
napraviť. „Momentálne sa venujeme otázke krojov, zháňame pôvodný dievčenský a chlapčenský, ktorý
by nám poslúžil ako vzor, podľa ktorého si dáme ušiť tie naše.“ Financovať ich výrobu chce skupina z vlastného vrecka a z „vybursovaných“

Smrtná nedeľa je dňom, kedy sa
ľudia oddávna lúčili so zimou, studeným počasím a dávali tak najavo
očakávanie jari.
O vynášanie „Murieny“ a rozlúčenie sa so zimou, sa 20. marca postarala folklórna skupina Podšíp, ktorá sa aj týmto spôsobom snaží prinavrátiť tradície do obce. V Stankovanoch táto jarná tradícia spala asi
60 rokov. „Naši starí rodičia si matne
spomínajú na tento zvyk, my sme ho
v Stankovanoch obnovili. Je to významná súčasť slovenského folklóru,“ hovoria členovia skupiny.
Ide o jeden z najstarších ľudových
rituálov, ktorý sa dodnes v niektorých obciach zachoval. Morena, na
Liptove prezývaná Muriena alebo
Marmuriena, je staroslovanská bohyňa zimy. Dva týždne pred Veľkou
nocou si mládež vyrobila jej postavu

z handier a slamy, ktorú pripevnili
na palicu. Bola oblečená ako mladá
nevesta. Za sprievodu piesní prešla
skupina od obecného úradu ku lavici. Murienu podpálili a za spevu ju
potom hodili do rieky.
Typické pre tento jarný sprievod
boli práve jedinečné rituálne piesne, pre ktoré je typický motív oslovovania Moreny a kladenie otázok.
V Stankovanoch sa počas vynášania
spievalo:

- Muriena, Muriena, kde's prebývala?
- V Škutovie doline, tam hore na
skale.
- Čo si tam robila?
- Mlieko som mútila.
- Komu si ho dala, keď si ho mútila?
- Môjmu frajerovi, čo chodieval ku
mne.
»

» Folklórna skupina Podšíp sa s Murienou rozlúčila za sprievodu priesní, potom ju odniesol Váh

pokračovanie na str.5

Sviatky jari sú tu zas,
oslávte ten krásny čas.
Maľované vajíčko,
pekný božtek na líčko,

k tomu zdravia moc
a veselú Veľkú noc!
Radostné slávenie Veľkej noci
želá redakcia vašich Stankovských zvestí
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Editorial
Nový rok 2010 naštartoval v obci
úspešne. Zdá sa, že sa medzi nás
vracia život, podujatia organizované
rôznymi skupinami (ktorých je stále viac) zažívajú rekordnú účasť. Neprebúdza sa len príroda, prebúdzame
sa našťastie aj my.
Udalosťou číslo jeden v kultúrnospoločenskom živote obce je založenie prvej folklórnej skupiny Podšíp. Vstúpili na cestu prinavrátenia pôvodných ľudových zvykov do
Stankovian a vytrvalo po nej kráčajú.
Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie
aktivity, ktoré pripravujú pre obyvateľov a nepochybne ich potešia.
Zhodou okolností venujeme v novinách veľa priestoru požiarom. Pripomíname si jednu z najväčších katastrof v obci, ktorá pred 60-timi rokmi
pripravila množstvo rodín o strechu
nad hlavou. Ďalej je to varovanie pred
nebezpečnými lesnými požiarmi,
ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy.
Paradoxne, na druhej strane vás informujeme o tom, že v Stankovanoch
takýto požiar vznikol. Toto zoskupenie náhod nás len varuje pred tým,
aby sme boli nanajvýš obozretní pri
kladení ohňa a narábaní s ním. Je
to síce dobrý služobník, no zlý pán
a nešťastie sa môže prihodiť veľmi
rýchlo.

Aktuálne sme pre vás spracovali tému vybavovania zdravotníckych pomôcok. Skutočnosť, že v obci je veľa
dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých ľudí, nás motivovala k tomu, aby sme im podrobným návodom priblížili, že získať zdravotnícku pomôcku vôbec nie je zložité. Ale
rubrika Pomocná ruka nie je tento
raz určená len chorým, ale aj rodinným príslušníkom, ktorí sa o takéhoto človeka starajú. Prečo by ste sebe
a svojmu blízkemu nemohli uľahčiť
život, keď na to máte nárok a nemusí vás to stáť ani cent?
Zároveň by som sa vám chcela v mene celej redakcie poďakovať za dôveru a uznanie, ktoré sa Stankovským
zvestiam dostali pri koncoročnom
stretnutí občanov s vedením obce.
Veľmi nás teší, že sme sa stali súčasťou vášho života a aj vďaka našej práci máme k sebe bližšie. Rovanko aj
vy ste informovaní o väčšine dôležitých udalostiach v obci. Zároveň by
sme vás chceli poprosiť o väčšiu spoluprácu pri tvorbe novín. Tešíme sa
na vaše nápady a postrehy, ktoré majú čo povedať aj ostatným. K dispozícii je vám redakčný email a schránka v budove obecného úradu. Ak preferujete osobnú komunikáciu, pokojne sa obráťte na ktoréhokoľvek člena redakcie.

v

Lubica Kubišová

Peter Lacko
Vekovo a funkčne som v Stankovanoch najstarším poslancom. Prvýkrát som bol zvolený v roku 1971
ako poslanec, čo je už takmer 40 rokov a 2/3 môjho života (17 rokov
poslanec ONV a 16 predseda MNV
a starosta obce).
Je na škodu veci, že zákon znížil
počet poslancov v obci. Na zastupiteľstve prejednávajú rôzne širokú
škálu problémov, a tak sa môže stať,
že o niečom bytostne dôležitom rozhodnú len traja poslanci. Naše obecné zastupiteľstvo funguje v počte 9
poslancov, a pri účasti piatich sa môže zasadať a rokovať. Nadpolovičná
väčšina, teda 3 hlasy, má oprávnenie
rozhodnúť aj o historicky dôležitých
veciach. Bolo by potrebné viac poslancov pre zodpovednejšie a pluralitné riadenie vecí verejných. V konečnom dôsledku je však výber po-
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slancov k rukách občanov. Tí by mali voliť na základe ich odbornej spôsobilosti, osobnostného predpokladu
a dobrej znalosti našej lokality.
Toho času pracujem aj ako člen
stavebnej komisie, ktorá má momentálne malé právomoci, rieši susedské spory (bohužiaľ len málokedy
k spokojnosti oboch strán, pravdu totiž nemôžu mať obaja a vždy sa jeden
z dotknutých bude cítiť ukrivdený),
sťažnosti a drobné stavby. Stavebné povolenia vydáva Stavebný úrad
v Ružomberku. Občania zabúdajú, že
najprv treba vybaviť povolenie, potom stavať. Ale trestaj svojho suseda, budeš bez okien...
Čo sa týka kanalizácie, budúcnosť
je kvôli pretrvávajúcim sporom hmlistá. Dodnes mi nie je jasné, prečo
sme sa nedostali medzi obce v aglomerácii a oficiálny zámer nás obchádza. No napriek tomu, ide o dôležitú investičnú akciu pre obec. Súhlasím so začatím výstavby, je to záležitosť najmä pre budúce generácie. Skôr či neskôr bude kanalizácia
v každej obci nutnosťou, legislatíva
Európskej únie nás ku tomu dotlačí.
Teraz sme v situácii, kedy nám výrazne pomôže. A ak sa raz začne, bude
sa musieť zákonite dostavať.
»
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Obecné zastupiteľstvo
Vyberáme z výpisu Uznesienia
č. 1/2010 z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Stankovanoch konaného dňa
22. januára 2010:
OZ schvaľuje plán práce hlavného
kontrolóra na I. polrok 2010 s rozšírením návrhu o účasť hlavného kontrolóra na stretnutiach, ktoré riešia
problémy celospoločenského, resp.
obecného významu.
OZ berie na vedomie informácie
starostov Ing. Andreja Kostilníka
(Švošov) a Ing. Petra Dávidíka (Ľubochňa) k riešeniu kanalizácie Hubová, Švošov, Ľubochňa a ČOV
v k.ú. Stankovany. OZ posúdi predložené informácie a návrhy starostov priľahlých obcí, vo veci spoločného záujmu pre realizáciu kanalizácie štyroch obci, vrátane Stankovian.
OZ vyhodnotí anketu ohľadom kanalizácie a ČOV v obci, zaujme svoj
názor a následne sa rozhodne pre
ďalšie riešenie danej problematiky.
OZ berie na vedomie informáciu
OR HaZZ Ružomberok z oblasti:
rozbor požiarovosti
zásahová činnosť
porovnanie výjazdov z obdobia piatich rokov
Podstatná časť diskusie je spracovaná v príspevkoch Starostovia sa
stretli, aby hľadali spoločné riešenie
a Poškodzovaniu komunikácii by
mal byť koniec na strane 4.

HLASOVANIE:
Prítomných: 7 poslancov
Za uznesenie: 7 poslancov (M. Matejík, P. Brna, J. Buliak, P. Bartoš,
V. Urban, J. Fúra, J. Vojtečeková)

Vyberáme z výpisu Uznesienia
č. 2/2010 z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Stankovanoch konaného dňa
19. marca 2010:
OZ berie na vedomie správu o hospodárení OL Stankovany s.r.o. za
rok 2009, prednesenú pracovníčkou
OL Stankovany Margitou Tatárovou. OZ schvaľuje ročnú účtovnú
závierku OL Stankovany s.r.o. bez
pripomienok
OZ berie na vedomie správu o činnosti DR pri OL Stankovany s.r.o.
prednesenú predsedom dozornej rady Milanom Strakom a nemá pripomienky ani doplňujúce návrhy.

OZ berie na vedomie uzavretie
Mandátnej zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru pri realizácii stavby Kultúrne a agroturistické
centrum Stankovany, medzi obcou
Stankovany a Ing. Antonom Brišom, Ľubochňa. OZ súhlasí s vykonávaním stavebného dozoru na
predmetnej stavbe za podmienok
uvedených v zmluve.
OZ doporučuje starostovi obce podpísať zmluvu pre stavebný dozor na
stavbe Kultúrne a agroturistické
centrum v Stankovanoch v plnom
rozsahu.
OZ berie na vedomie informáciu
starostu obce o vyhodnotení ankety ohľadom kanalizácie v obci. OZ
nemôže dať záväzné stanovisko
a akcii Kanalizácia Švošov – Hubová – Ľubochňa a ČOV s prihliadnutím na anketu, pretože ankety sa zúčastnilo len nepodstatná časť obyvateľov našej obce.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o podaní návrhu
na zápis kúpnej zmluvy – pozemky Lesová na Katastrálny úrad Žilina, Správa katastra Ružomberok.
OZ doporučuje starostovi obce vyvinúť maximálne úsilie na vysporiadanie časti parcely CKN č. 284, potrebnej pre výstavbu bytovky.
OZ berie na vedomie obsah Zmluvy
o budúcom pripojení stavby na verejnú kanalizáciu. Konštatuje neúplnosť vyplnenia zmluvy zo strany VS,
a.s. Ružomberok, a preto nesúhlasí
s jej podpisom.
OZ berie ne vedomie oznámenie
ObÚ-ŽP Ružomberok o začatí vodoprávneho konania na povolenie
stavby „Studňa úžitkovej vody“.
OZ doporučuje starostovi obce na
vodoprávnom konaní vyjadriť súhlas s navrhovaným riešením. OZ
súhlasí s návrhom o ponechaní studne úžitkovej vody po ukončení výstavby diaľnice D1 na úseku Turany
– Hubová pri dodržaní podmienok
pre ochranu zdravia, zaistenia bezpečnosti pred úrazom a zabráneniu
vniknutia do prameňa.
OZ berie na vedomie informáciu
o rokovaní so zástupcami NDS
a ZSK, ktoré sa uskutoční dňa 24.
marca 2010 ohľadom prípravných
prác na trase D1 – tunel Rojkov,
spojovací most – tunel Havran.
OZ doporučuje starostovi obce na
rokovaní pripomenúť dodržiavanie právoplatných dokladov, akými

sú Územné rozhodnutie a Stavebné
povolenie.
OZ berie na vedomie obsah žiadosti spoločnosti ADTS spol. s r.o. adresovanej obci o zvláštne užívanie
cestnej komunikácie.
Jedná sa o prekládku káblového vedenia ŽSR popod cestu.
OZ súhlasí s predneseným návrhom, jeho realizáciu však podmieňuje:
- vysporiadaním sa spoločnosti
s vlastníkmi parciel
- v mieste narušenia upraviť cestné
teleso do pôvodného stavu
- preložku káblových vedení ŽSR
vykonať navrhovaným spôsobom,
t.j. pretlakom
- k žiadosti o povolenie je potrebné doložiť situačný plán s podrobným vyznačením, nakoľko právoplatné stavebné povolenie pre odkanalizovanie obce s touto zmenou
neuvažuje.
Prekládku káblových vedení uskutočniť po obdržaní povolenia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.
DISKUSIA:
Milan Matejík s pýtal, či povolenie
na použitie lesnej cesty je potrebné
aj na turistiku (autom). L. Lovás odpovedal, že áno.
Joachim Fúra pripomenul, že občania sa pýtajú, či sa nerobí nejaká petícia na zabránenie vjazdu vozidiel v súvislosti s výstavbou diaľnice,
ktoré poškodzujú miestne komunikácie. Starosta obce uviedol, že avizované stretnutie s NDS a zástupcami ŽSK bude aj za týmto účelom.
Poslanci OZ požiadali hlavnú kontrolórku, aby vykonala kontrolu
v školskej jedálni so zameraním na
hospodárenie s potravinan1i.
Peter Bartoš vyjadril svoj názor
k ankete o kanalizácii. Uviedol, že
55 vrátených anketových lístkov je
veľmi málo na to, aby takáto anketa mala rozhodujúcu vypovedaciu hodnotu. Navrhol zvolať zástupcov elektronických médií, nakoľko
o danej problematike VS, a.s. Ružomberok nechce nanovo komunikovať s obcou o našich konkrétnych
požiadavkách.
Peter Brna sa vyjadril k orezaniu
a postupnej likvidácii poškodených
líp na cintoríne, ktoré značne ohrozujú majetok obce a občanov. Peter
Lacko navrhol, aby sa na túto činnosť podujali miestni občania, ktorí
likvidáciu uskutočnia lacnejšie.

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

zostavila: lk

OZNAMY
Vyhodnotenie ankety
Prostredníctvom obecných Stankovských Zvestí sa do každej domácnosti dostal jeden anketový lístok. Týchto lístkov bolo celkovo rozdaných 376. Do redakčnej schránky
sa však vrátilo len 55, čo rozhodne
nemožno považovať za dostatočne
reprezentatívnu vzorku názoru celej
obce na problematiku kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd v obci.
Ostatní, ktorí anketu odignorovali
zrejme nemajú o riešenie problému
záujem. Z tých, ktoré ste vhodili do
označeného miesta sme zhotovili
nasledovný graf:

63,6%
NEsúhlasím

36,4%
súhlasím

Hľadá sa fotografia
Hľadáme starú fotografiu z obdobia,
keď začal premávať prvý autobusový spoj do Kraľovian. Táto fotografia
zachytáva autobus na zastávke pred
našim kostolom.
Vieme, že takýto záber existuje a po
poskytnutí sa vám bez ujmy vráti.
Ide nám o zadokumentovanie tejto udalosti v Stankovských zvestiach. Privítame však aj rôzne iné staré fotografie, či novinové výstrižky,
ktoré nám pripomenú rôzne udalosti v Stankovanoch. Ďakujeme!
Redakcia

» POĎAKOVANIE

Školská jedáleň v Stankovanoch
touto cestou ďakuje Danielovi
Gašperovi za dávku vitamínov,
ktorú zabezpečil pre naše deti
v podobe výborných jabĺčok.
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Starostovia sa stretli, aby hľadali
spoločné riešenie

S

Starostovia obcí dolného Liptova, ktoré sú dotknuté plánovanou
výstavbou kanalizácie a ČOV sa
stretli v piatok 22. januára 2010 na
pôde obecného úradu v Stankovanoch. Zámerom diskusie troch starostov a poslancov obecného zastupiteľstva v Stankovanoch bolo hľadanie riešenia realizácie projektu ku spokojnosti zúčastnených
strán.
Starosta obce Švošov Ing. Andrej
Kostilník, ktorý je členom predstavenstva Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., vysvetlil genézu plánovania kanalizácie v regióne.
Pripomenul situáciu v obci Liptovská Osada, kde starosta nástojil na
tom, aby bola čistiareň vybudovaná
v jej katastri, čím sa pre ňu otvorila
možnosť čerpania dotácie z environmentálneho fondu. Kostilník uviedol, že obce Švošov a Ľubochňa sa
dobrovoľne zrieknu investičných akcií v prospech Stankovian v rokoch
2011 až 2014, ktorými ich pravidelne každý rok dotuje vodárenská
spoločnosť. Rovnako informoval
prítomných o možnosti mierneho
zvýšenia úveru pre spoločnosť, čím
by došlo k zvýšeniu počtu prípojok
v Stankovanoch. Prízvukoval závažnosť situácie a rozhodnutia, pretože
peniaze z Európskej únie do regiónu už neprídu a podobná možnosť
sa nikdy nenaskytne. Dolný Liptov
by sa takto uzavrel na niekoľko desaťročí, čím by trpeli najmä budúce
generácie. Napriek tomu, že podanie
žiadosti o dotáciu z environmentál-

neho fondu, ktorý prerozdeľuje financie z ministerstva životného prostredia, nezaručuje úspešnosť, obce
s čiastočnou kanalizáciou sú uprednostňované.
Ing. Peter Dávidík, starosta Ľubochňe a predseda Združenia obcí Dolného Liptova, vyjadril pochopenie pre sklamanie občanov Stankovian a potvrdil ochotu finančnej
pomoci. Zároveň ale uviedol dopad na celý región, ak bude chýbať
vôľa miestnych obyvateľov realizovať projekt. Hrozí tak, že o sumu
pol miliardy korún prídeme, peniaze sa presunú do iných krajín a nám
sa uzavrie možnosť čerpania financií z ministerstiev, fondov Európskej
únie a environmentálneho fondu.
Peter Bartoš sa zaujímal o počet kanalizačných prípojok, ktoré by
mohli byť vďaka finančnej pomoci ostatných obcí zriadené. Starosta Ľubochne uviedol, že výška investičných akcií pre obec v priebehu štyroch rokov predstavuje sumu
asi 4 700 000 Sk, za ktorú je možné
zrealizovať asi 24 prípojok. Približne ten istý počet sa dá zrealizovať aj
z podpory obcí Švošov a Hubová.
Jedna prípojka nebude slúžiť jednej
domácnosti, napoja sa na ňu tie rodinné domy, ktoré sú v jednom dvore. Milan Matejík položil starostom otázku, či je možné zvýšiť počet kanalizačných prípojok v Stankovanoch v prvej etape. Peter Dávidík túto možnosť pripustil a rovnako pripustil aj preplatenie 5% výšky sumy vodárenskou spoločnosťou,

Poškodzovaniu komunikácii by mal
byť koniec

S

Starostovia obcí Stankovany a Švošov iniciovali v stredu 24. marca
stretnutie so zástupcom spoločnosti
Doprastav z dôvodu ničenia miestnych komunikácií.
Portály tunela Havran sa nachádzajú v katastrálnom území týchto obcí. Cez obe prechádzajú ťažké mechanizmy za účelom prípravných prác
pre výstavbu diaľničného úseku Turany-Hubová. Zástupca spoločnosti

Doprastav Ing. Marián Mydlo sa
investora zaviazal, že po skončení
výstavby dôjde k oprave poškodených úsekov. Ťažké mechanizmy
by už nemali chodiť po uliciach popred rodinné domy, ale bude vybudovaná vlastná prístupová komunikácia (nadjazd ponad železničnú
trať), ktorá obchádza zástavbu. Taký
je prísľub zástpcu spoločnosti. Cesta cez obec by sa mala využívať len

ktorú by museli Stankovany uhradiť z vlastného rozpočtu, ak by kanalizáciu dostavali z environmentálneho fondu. Poslanec sa ďalej spýtal, či je možné znížiť počet prípojok
v ostatných obciach a presunúť ich
do Stankovian. „Nemožno meniť to,
čo odsúhlasila Únia. Ak by vznikli veľké rozdiely medzi schváleným
a zrealizovaným, Únia si môže nárokovať na vrátenie dotácie z obcí
exekúciou,“ zhodli sa obaja starostovia. Peter Brna na stretnutí predniesol návrh vybudovania troch verejných prípojok, ktoré by slúžili ako
dočasné riešenie. Tieto vpuste budú
určené tým občanom, ktorí by zatiaľ nemali kanalizáciu a mohli by tak
prečerpávať odpadovú vodu zo svojich žúmp. Andrej Kostilník prisľúbil prednesenie návrhu vodárenskej
spoločnosti.
Ing. Ján Tatár, starosta obce Stankovany, konštatoval, že ku problematike sa konali už tri stretnutia
s občanmi. Ani jedno však neviedlo k prijateľnému výsledku. Uviedol
fakt, že peniaze od obcí a z environmentálneho fondu sú neisté. Našej
obci, ako aj okolitým obciam, boli požadované finančné zdroje Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok vyškrtnuté. V roku 2013
prestane Európska únia podporovať
Slovenskú republiku a podľa jeho
slov to obmedzí aj dotácie z envirnofondu. Stankovany sa takto budú
musieť v najbližších rokoch venovať
len kanalizácii, a ďalším rozvojom
zaostanú oproti ostatným obciam.
Navrhol, aby sa poskytnutie finančných prostriedkov z obcí neriešilo
len uzneseniami obecných zastupiteľstiev, ale záväznou zmluvou s podrobným rozpisom financií a kon-

krétnym harmonogramom pre realizáciu ďalších zberačov, uličných stôk
a kanalizačných prípojok, s rovnakým termínom ukončenia ako v susedných obciach. Záväznú zmluvu
je potrebné uzavrieť medzi všetkými
dotknutými obcami spolu s Vodárenskou spoločnosťou, a.s. Ružomberok. Na pripomienky týkajúce sa
nerešpektovania stavebného povolenia uviedla spoločnosť v liste, „že
ako stavebník stavby je povinná každú stavbu realizovať len na základe
právoplatného stavebného povolenia
a podmienok stanovených v tomto povolení. Konštatujeme, že spoločnosť rešpektuje toto právoplatné
stavebné povolenie. Podľa stavebného zákona však kolaudovať je možné aj časť stavby.“ K uvedenej citácii
starosta obce povedal: „Keďže právoplatné stavebné povolenie uvažuje
s kompletným riešením kanalizácie
aj v obci Stankovany, nie je dôvod
pre jeho nesplnenie. Podiel nákladov pri uvedenej stavbe by mal byť
úmerný plánovanému počtu prípojok vo všetkých obciach. Veď nakoniec, kolaudovať je možné aj nedokončenú stavbu po vydaní rozhodnutia
o zmene stavby pred jej dokončením. Treba hľadať taký spôsob riešenia, ktorý bude prijateľný pre každú obec.
Anketové lístky priložené v predchádzajúcich obecných novinách
rozdal starosta poslancom a hlavnej
kontrolórke. Traja hlasovali za prijatie kanalizácie bez výhrad (Lacko,
Vojtečeková, Urban) a šiesti s výhradou (Balejová, Bartoš, Brna, Buljak,
Fúra, Matejík).

minimálne. Problém poškodzovania
ciest a majetku ale nie je jediný, ktorý komplikuje život miestnym obyvateľom a obciam. Spoločnosť Doprastav totiž neposkytuje informácie o plánovaných aktivitách pri výstavbe úseku. Samospráve potom
chýbajú poznatky, na základe ktorých by vedela odpovedať na otázky obyvateľov a rozptýliť tak u mnohých obavy.
Na stretnutí bolo niekoľkokrát
zdôrazňované, že jedinú prístupovú komunikáciu do obce využívajú
aj ťažké nákladné automobily. Táto cesta je podnormovaná a môžu
vzniknúť kolízne situácie. Zástupca
Doprastavu sa ale vyjadril, že o situácii vie, no na rozšírenie chýbajú financie.
Spoločnosť buduje v časti Porubiny stavebný dvor, v ktorom bude
umiestnená drvička kameniva, studňa úžitkovej vody a betonárka. „Na
stavbu tunelov a estakády sa spotrebuje približne jeden milión kubic-

kých metrov betónovej zmesi a pri
takomto množstve by bolo veľmi
neekonomické voziť betón z väčších
vzdialeností,“ hovorí Mydlo. Vhodné kamenivo sa nachádza v lome
v Bystričke. V tejto oblasti nie je
možné drviť materiál a miešať betón.
Preto sa na stavebnom dvore zriaďuje mobilná betonárka, mobilná drvička kameniva a ku tomu aj studňa úžitkovej vody, ktorá môže byť po
ukončení stavebných prác zrušená.
Po oficiálnej časti stretnutia sa zúčastnení presunuli do terénu, na cestu pred vstupom do obce. Prítomní skonštatovali, že komunikácia je
skutočne veľmi úzka. Bolo by vhodné zabezpečiť jej rozšírenie ešte pred
začiatkom výstavby. Či tento bod
právoplatného stavebného povolenia spoločnosť dodrží, ukážu až nasledujúce týždne.

text: lk

text: lk
foto: lk
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Do obce sa vracajú tradície
pokračovanie z titulnej strany
peňazí. „Zháňame šikovnú krajčírku, ktorá by nám bola ochotná pomôcť v oživení folklóru,“ dodávajú
dievčatá.
Organizovaná skupina v Stankovanch nikdy neexistovala, i keď
tu žije veľa ľudí s pozitívnym vzťahom k ľudovej hudbe a tancu. V rokoch 1962-1964 však badať ojedinelé pokusy založiť folkórnu skupinu, no tieto snahy stroskotali. Milovníci folklóru sa stretávali pri rôznych príležitostiach ako napríklad
stavanie mája, či bursa. No nikdy nevystupovali jednotne, čo chce práve
folklórna skupina Podšíp napraviť
a lásku k tradíciam miestnych ľudí
zlúčiť do jedného celku, ktorý by sa
neprezentoval len v Stankovanoch,
ale i okolitých obciach.

V dynamickom tempe chce skupina pokračovať aj naďalej. Už teraz sa pripravujú na Veľkú noc, stavanie mája, pálenie jánskych ohňov,
no s vlastnou tanečnou choreografiou a hudbou po prvýkrát vystúpia
na súťaži vo varení guláša. ktorá sa
v Stankovanoch koná v letných mesiacoch. Členom folklórnej skupiny
môže byť každý, kto má chuť prinavrátiť ľudové obyčaje do Stankovian.
Vekovo nie je členstvo obmedzené.
Na záver sa dievčatá obracajú na
vás s prosbou, pretože hľadajú niekoho, kto by svojou hrou na husle pridal skupine ešte lepší „šmrnc“.

text: lk
foto: lk

Občania diskutovali
s vedením obce

P

Predstavitelia obce Stankovany
pozvali všetkých občanov na každoročné stretnutie v utorok 29.decembra 2009 kde sa prediskutovali
aj tie najpálčivejšie problémy.
Približne päťdesiatka obyvateľov
Stankovian diskutovala so starostom
a šiestimi poslancami o tom, čo ich
najviac trápi a zaujíma. Nevyhýbali sa ani trom najväčším investičným
akciám v obci, ktoré výrazne zasiahnu do života občanov. To, že plánovaná výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd najviac rezonuje obcou, potvrdila aj skutočnosť, že
to bola najpreberanejšia a najemotívnejšia téma diskusie a má svojich
zástancov i odporcov. Dôvod, prečo
Stankovany neboli do projektu zaradené kompletne je ten, že nie sú sú-

časťou aglomerácie obcí Ľubochňa,
Švošov, Hubová. Obec je kategorizovaná ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja ako obec mimo
pólu rastu a je teda vyradená zo
zoznamu oprávnených žiadateľov
o fondy z Európskej únie. Príčiny
takéhoto zaradenia nie sú jasné, no
môžeme sa domnievať, že úlohu zohrávajú infraštruktúra, rozvoj cestovného ruchu, možnosti ubytovacích služieb alebo kultúrne aktivity. V žilinskom samosprávnom kraji
je v rovnakej pozícií ďalších 94 obcí.
Obyvateľov Stankovian zaujala
aj výstavba kultúrneho domu, ktorá
onedlho začne. Starosta informoval
o tom, že nová budova bude slúžiť
širokým záujmom verejnosti. V jej
priestoroch plánuje zriadiť okrem

» Zľava: Betka Straková, Barbora Huntatová, Radoslav Chorvát, Marek Šišítka, Simona Gašperová

iného aj fitnescentrum, či výdajňu
stravy pre dôchodcov alebo sociálne slabých. Ako na stretnutí uviedol, o prevádzkovanie sa bude starať
osoba zmluvne zaviazaná s obecným
úradom, ktorá bude za objekt zodpovedať. Mnohých zaujímala i otázka obecnej bytovky, ktorá by uľahčila
život najmä miestnym mladým rodinám. Kapacita žiadostí na pridelenie
bytu ešte stále nie je naplnená. V sú-

» Pozvaný bol každý občan Stankovian, na stretnutie ich prišlo 50

časnosti sú projektová dokumentácia a žiadosť o nenávratný finančný príspevok podané a obec čaká na
schválenie, či neschválenie fondom
rozvoja bývania.
Medzi otázkami občanov smerujúcimi ku predstaviteľom obce zaznela aj pripomienka z úst Jozefa
Kachúta, ktorý navrhol zrušenie ostrovčeka na hlavnej ceste v Rojkove.
Odpoveďou mu bolo odporúčanie,
že rovnako ako bol na základe petície zriadený, takto sa dá i odstrániť.
Oľga Kováčiková pripomenula stále
pretrvávajúci problém s voľne sa pohybujúcimi psami na uliciach obce.
Problém spolunažívania doplnila aj
Edita Straková, ktorá upozornila na
bezohľadných motorkárov. Medzi
ostatnými vystúpil aj Anton Dubovec, ktorý poprial všetkým obyvateľom čistejšiu obec. Poukazoval tak
na neporiadok, neseparovaný odpad, divoké skládky (práčka na Repiskách, toaletný porcelán pri ceste
do Rojkova, plastové fľaše na zemi,
v kríkoch) a dodal, že poriadku je
nutné učiť človeka od detstva.

text: lk
foto: lk
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Dobrá novina vyzbierala
rekordnú sumu

D

Dobrá novina je jednou z najväčších dobrovoľných zbierok na
Slovensku počas Vianoc a v súčasnosti má za sebou už 15 rokov úspešného pôsobenia.
Organizačne ju už od počiatku zastrešuje Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí (eRko), ktoré má
pevne vybudované zázemie aj vo farnosti v Stankovanoch.
Napriek globálnej hospodárskej kríze (a možno aj vďaka nej)
sa prejavila u ľudí na Slovensku solidarita s tými najchudobnejšími
v krajinách tretieho sveta. 15. ročník Dobrej noviny lámal rekordy
vo svojej histórii vo výške vyzbieraných peňazí. Slováci prispeli na
pomoc Afrike sumou viac ako 884
- tisíc eur (čo je viac ako 26,5 milióna korún). Výsledok zbierky
v Stankovanoch svojou výškou nezaostával za slovenským úspechom,
pretože naši koledníci vyzbierali
rovnako najvyššiu sumu počas svojho pôsobenia vo farnosti. Obyvate-

lia Stankovian, Rojkova a Kraľovian
tak pomôžu chudobným hodnotou
2 144 eur (približne 65 000 korún).
Najviac vyzbierali koledníci v žilinskom kraji. Do celoslovenskej zbierky sa zapojilo takmer 27 000 detí a dobrovoľníkov, ktorí navštívili
vyše 80 000 domácnosti v sprievode
kolied od Vianoc po Troch kráľov.
17. januára 2010 pripravili vo farskom kostole členovia stankovského
eRka pre všetkých záujemcov prezentáciu pôsobenia Dobrej noviny. Premietaním fotografií z Afriky predstavili projekty, ktoré sú zo
zbierky podporované. Členovia farnosti mohli priamo z prvej ruky získať informácie o akútnej potrebe pomoci pre krajiny tretieho sveta.
Tohtoročný výťažok poputuje do
Kene, Ugandy, Južného Sudánu
a Etiópie, kde pôsobia aj dobrovoľníci zo Slovenska (jednou z nich bola aj Katarína Straková).

Takmer podpálili
les

dý deň sem tí chlapci chodia, popíjajú a pália trávu,“ hovoria nešťastní susedia, ktorí rovnako prišli pomôcť hasiť požiar s lopatami a vedrami vody.
Šťastím v nešťastí bolo, že chlapci, ktorí požiar založili nestratili rozvahu, z miesta neušli, ale začali oheň
dusiť už v počiatku, čo ale nezabránilo tomu, aby sa rozšíril do porastu.
Je paradoxné, že napriek mnohým
upozorneniam a výzvam sa nájdu takí ľudia, ktorí z nudy úmyselne zakladajú oheň. Veľmi ľahko mohlo
dôjsť k rýchlo sa šíriacemu požiaru
a situácia spred 60tich rokov by sa
mohla zopakovať, nehovoriac o škodách na vypálenom lese.

S
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anza-

Skupina mladých chlapcov si popoludní v utorok 9.3. krátila čas
vypaľovaním trávy na lúke pod horou pri ceste smerom na Polônku.
Napriek nočným mrazom a vlhkosti pôdy sa požiar rýchlo rozšíril
a začal stúpať do vyššieho borovicového lesa. Hroziacemu nešťastiu
zabránili duchaplní občania, ktorí
rýchlo skontaktovali starostu obce a ten miestny dobrovoľný hasičský zbor, ktorý okamžite zasiahol.
Keď na miesto dorazili hasiči z Ružomberka, požiar mali pod kontrolou a podarilo sa im ho uhasiť. „Kaž-

text: lk

text: lk
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» Na mieste požiaru zostalo rozsiahle zhorenisko tiahnuce sa až do lesa

M

Ľudia bez práce – nezamestnaní
Mnohé nedostatky v obci, ktoré
je potrebné riešiť fyzickou prácou,
ako napríklad poriadok na otvorených priestranstvách, cestách, pri
potokoch alebo priamo v nich,
vedľa záhrad, orezávanie a zrezávanie stromov, odstraňovanie
mnohých iných prekážok, by mala v plnom rozsahu, podľa niektorých občanov, zabezpečovať obec.
A ako ináč, prostredníctvom nezamestnaných.
Nie všetci nezamestnaní to môžu robiť a nie je to možné ani počas
celého roka. Túto podmienku spĺňajú len tí ľudia, ktorí nepracujú dlhodobo, t.j. minimálne jeden rok. Musia sa nachádzať v hmotnej núdzi, čo
znamená, že za toto obdobie nepoberali žiaden príjem okrem sociálnej
dávky, sú evidovaní a spolupracujú
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Ružomberku. Len
títo nezamestnaní občania sa môžu
uchádzať o prácu v obci, za čo dostávajú aktivačný príspevok. Uzatváranie dohôd medzi ÚPSV a R a nezamestnanými sa uskutočňuje na podnet úradu práce. Dohody sa uzatvárajú maximálne na šesť mesiacov
a podľa súčasných zákonov môže
ten istý nezamestnaný občan pracovať najviac dvakrát. Nepracuje celý
rok, ale podľa pokynov úradu práce
Tak napr. v roku 2009 nezamestnaní ukončili svoju činnosť 31. októbra. Nový cyklus začína až od 1. apríla
2010 a vzhľadom na zlú hospodársku situáciu dostávajú pre tento rok
výnimku aj tí, ktorí pracovali už dvakrát. Celkove v obci evidujeme 28
dlhodobo nezamestnaných, z ktorých podmienky v hmotnej núdzi
spĺňa 16 občanov, avšak ochotných
pracovať v službách pre obec je len 9.
Každý z nich podľa dohody uzatvorenej s ÚPSV a R odpracuje v týždni
20 hodín. Dohoda je uzatvorená na
6 mesiacov, to znamená do 30. septembra 2010. Aké podmienky, kto
a odkedy – dokedy bude môcť pracovať podľa súčasných zákonov po
tomto termíne, to dnes nevie povedať s určitosťou ani úrad práce.
Pre vytvorenie komplexnejšieho
obrazu na čo má právo nezamestnaný uvádzam:
Ľudia bez práce, riadne evidovaní
na ÚPSV a R majú právo na podporu v nezamestnanosti počas prvých
6 mesiacov po ukončení pracovného
pomeru pri splnení istých podmie-

nok. Po ukončení tejto doby, občania bez akéhokoľvek príjmu sú preradení na dávky v hmotnej núdzi:
jednotlivec 60,50 €, dvojica bez detí
105,20 €, jeden dospelý + 1 až 4 deti
115,10 €, dospelí + 1 až 4 deti 157,60
€, 1 dospelý + 5 a viac detí 168,20 €,
2 dospelí + 5 a viac detí 212,30 €,
príspevok na bývanie 1 osoba 55,80
€, viac osôb 89,20 €, aktivačný príspevok 63,07 €, príspevok na zdravotnú starostlivosť 2,- €. Maximálny príjem uchádzača o zamestnanie
(UoZ) nachádzajúceho sa v hmotnej núdzi je 181,37 €. Neumožňuje sa zvýšenie príjmov žiadnou ďalšou pracovnou činnosťou, pretože získaná finančná čiastka inou
formou sa odpočítava od celkového
príspevku. Akýkoľvek finančný príjem nad stanovený limit neumožňuje UoZ poberanie dávky v hmotnej
núdzi. Ostatní nezamestnaní, žijúci
v domácnosti so spolu posudzovanými osobami a ktorých mesačný príjem presahuje určené čiastky vypočítané zo životného minima, by museli
aktivačné práce vykonávať zadarmo.
Takýto nezamestnaní občania môžu vykonávať prácu na rôzne druhy dohôd, avšak len do výšky príjmu
136,- €. V prípade vyššieho príjmu
je nezamestnaný vyradený z evidencie. V zmysle platných zákonov
o službách zamestnanosti a o pomoci v hmotnej núdzi, UoZ stráca
možnosť aktivačných prác a stáva sa
dlhodobým poberateľom sociálnych
dávok, pokiaľ si nenájde prácu, čo je
ale pre dlhodobo nezamestnaných
veľmi náročná a ťažká situácia.

A ako nezamestnaných často vnímame my?
To sú práve tí, ktorých chceme
vždy a v pravú chvíľu práve tam, kde
sa vytvorí nejaký problém. Sú to ľudia od ktorých očakávame, že urobia všetko a častokrát už aj veci nad
ich schopnosti. Skúsme ich posudzovať ako spoluobčanov, ktorí stratili prácu, ktorí nemajú to šťastie byť
zamestnaný, aj napriek tomu, že sú
medzi nimi aj takí, ktorí nepracujú
z istej ľahostajnosti, lebo už rezignovali a prispôsobili sa podmienkam
a osudu. Neodsudzujme ich, ale ani
nezneužívajme, veď každý z nich je
jeden z nás.

text: Ing. Ján Tatár
foto: JT
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vú časť rozpočtu, ktorá predstavuje
čiastku cca 40 tis. €.
Výdavky sú rozdelené nasledovne:
1/ uhadzovanie haluziny (uvoľnenie
plochy k zalesňovaniu)
2/ pestovnú činnosť (zalesňovanie,
ochrana, výchova porastov)
3/ údržba lesných ciest a zvážnic
4/ úhrada nájmu pre obec a cirkev
5/ prevádzková a správna réžia.

Spoločenská kronika

Hospodárenie Obecných
lesov Stankovany

Hospodárenie v roku 2009: príjem
bol vo výške 33 436,00 €
- výdavky predstavovali 30008,00 €
- hospodársky výsledok + 3 428,00 €

M

Možno predpokladať, že väčšina
ľudí žijúcich v našej obci miluje
prekrásnu prírodu, ktorú nám zanechali predchádzajúce generácie.
O prírodu sa vždy starali a starajú
ľudia, ktorým je táto činnosť koníčkom, potešením a v mnohých
prípadoch aj profesiou.
Cieľom lesníka, ktorý vyštudoval strednú alebo vysokú školu je les
cieľavedome pestovať a chrániť ho,
čo v našom prípade vykonáva odborný lesný hospodár - Ing. Pavol Chyla a lesník - Ladislav Lovás, ktorý
zároveň vykonáva funkciu konateľa
spoločnosti. Činnosť na ekonomickom úseku zabezpečuje Margita Tatárová.
Na plnenie vecných úloh vyplývajúcich z Lesného hospodárskeho
plánu v nadväznosti na ekonomickú časť výrobno-hospodárskeho plánu dohliada dozorná rada pod vedením predsedu Milana Straku a ďalších štyroch členov.

Rozpočet na rok 2010: príjmy sú
stanovené vo výške 41 251 ,00 €
- výdavky sú dopredu určené vo výške 41 136,00 €
- predpokladaný hospodársky výsledok + 115,00 €
Obecné lesy, Stankovany s.r.o.
boli zriadené za účelom obhospodarovania lesných porastov v majetku obce, ako 100% vlastníka. Hospodária v lesoch s celkovou výmerou 653,91 ha. V zmysle Lesného
hospodárskeho plánu (LHP), ktorý je vypracovaný na obdobie 10 rokov, zabezpečuje obnovu porastov
po ťažbe dreva, ich ďalšiu ochranu
a výchovu až do času, kedy sú porasty zrelé na ťažbu a speňaženie
drevnej hmoty. Priemerná ročná obnovná úmyselná ťažba predstavuje
908 m3 a výchovná úmyselná ťažba
(prebierky) 70 m3.
Ďalšia ťažba dreva je označovaná
za náhodilú. Sem zaraďujeme rôzne kalamity (vetrové, snehové polomy, kôrovce). Z tejto ťažby uspokojujeme občanov formou samovýroby
palivového dreva, čo ročne prestavuje 1 181 prm 1 708,33 m3..
Z vyššie uvedených činností vytvárajú Obecné lesy s. r.o. príjmo-

Pozor na lesné požiare
V jarných a letných mesiacoch,
vzhľadom na suché a teplé počasie
s minimálnymi úhrnmi zrážok, dochádza k vysušovaniu pôdneho krytu, čo spôsobuje zvýšené nebezpečenstvo rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Občania chodia
na prechádzky do lesov, robia si ohníčky, upratujú záhrady. Niektorí
dokonca upratujú tak, že vypaľujú
vysušené úhory, pretože veria v mylné mýty, že popol je hnojivo a že ide
o rýchle upratanie. Nie je to pravda.
Spálená zem je bez života a rýchlo
upratané môže byť i tak, že nezostane nič nielen na pozemku, ale napríklad v blízkosti stojacej chatky či domu, v najhoršom prípade môže prísť
sám podpaľač o život.
Už vo februári zaznamenali hasiči
niekoľko výjazdov v prírodnom pro-

stredí, najmä v dôsledku vypaľovania
suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Romantické ohnisko
sa môže zmeniť na ničivý požiar, ak
ho riadne nezabezpečíte, nebodaj ho
urobíte pod stromom, alebo uprostred pozemku s vyschnutým strniskom, alebo vo veternom počasí.
Odhadzovanie sklenených fliaš
v prírode je nielen zanášaním neporiadku, ale sklo pôsobí aj ako iniciátor ohňa, ak zostane na tráve, alebo
inom suchom podklade.
Samostatnou kapitolou sú fajčiari, a to najmä takí, ktorí bezohľadne odhadzujú ohorky alebo zápalky
na zem, na ktorej sú suché konáriky,
tráva a podobne.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje, že prijalo opatrenia a príslušníci

Rok 2010 je posledným rokom
platnosti LHP (lesný hospodársky
plán) pre Obecné lesy Stankovany
s. r.o. a Rímsko-katolícku farnosť
Stankovany. Z uvedeného dôvodu
bude rok 2010 náročnejší, najmä
v oblasti pestovnej činnosti so zameraním na výchovu mladých porastov (prerezávky a prebierky do 50
r. veku porastu).
Zároveň bude potrebné spolupracovať so zhotoviteľom nového
LHP na roky 2011 - 2020. Záverom nášho príspevku chceme občanov ubezpečiť, že les budeme využívať v prospech obce a jej občanov.
Naším snažením je cieľavedomé, trvalo udržateľné a plánovité využívanie lesov s ohľadom na rozumnú
ochranu prírody.

Vítame medzi nami
Martin Fúra » december
Nina Púčeková » február
Stella Vojtečeková » február

Opustili nás
Judita Burošová (89)
Ing. Ján Chovan (54)
Jozef Zaťko (78)
Ivan Poljak (44)
Pavol Škuta (84)

Manželstvo uzavreli
» Eva Bulková a Daniel Malcho
január
» Jana Malchová a Denis Kajda
február

pripravula Eva Straková

text: Ladislav Lovás, konateľ
foto: lk

priebežne v priestoroch, ktoré slúžia na turistiku, záhradníčenie a podobne hliadkujú a kontrolujú aktivity občanov.
Je dôležité si pripomenúť zákon
č. 134/2000 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa zakazuje zakladanie
ohňa v priestore, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovanie trávnych porastov. Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje
za priestupok na úseku ochrany pred
požiarmi. za ktorý môže byť uložená
pokuta až do výšky 332 €. Zodpovedným konaním každého z nás prispejeme k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na
lesných a poľných porastoch.

text: Ladislav Lovás

POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s
našim otcom, starým otcom a prastarým otcom Pavlom ŠKUTOM,
ktorý nás navždy opustil dňa
2.3.2010 vo veku nedožitých 85 rokov, na jeho poslednej ceste.
Osobitne sa chceme tiež poďakovať pracovníčkam školskej jedálne
v Stankovanoch ako aj ZO Hasičského zboru v Stankovanoch, ktorí
prispeli k dôstojnej rozlúčke s našim drahým zosnulým.
Smútiaca rodina
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Odpady naše každodenné

Bez toho, aby človek poznal zákony, „zdravý rozum“ káže konať tak,
aby sme svojim konaním neobťažovali iných, svoje okolie ale ani
seba samých. Jednou z oblastí kde
by mal prevládať takýto zdravý rozum, a to tým viac, že sa týka nás
všetkých, je aj oblasť ochrany životného prostredia. Nemôže nám
byť predsa jedno aký vzduch dýchame, akú vodu pijeme a koľko
neporiadku je všade okolo nás.
V našej obci to nie je ideálne, čo vidí každý normálny človek. Je smutné, keď takmer všade kam vstúpite do lesa, narazíte na sklenené ale-

A tu je kameň úrazu. Často takýto
odpad končí v popolniciach, v horšom prípade pohodený v prírode, nedajbože rovno v potoku. V mnohých
prípadoch je to aj na nevedomosti
ľudí, v druhom prípade je to rovno
bezohľadnosť niektorých jedincov.
Medzi nebezpečné vlastnosti odpadu patrí horľavosť, dráždivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť,
infekčnosť, výbušnosť, atď. Ak sa
potom takéto látky dostanú do voľnej prírody, môžu veľmi ľahko kontaminovať zdroje pitnej vody, resp.
môžu kontaminovať pôdu samotnú.
A tým sa môžu dostať do potravino-

» Eternitové škridle sú vysypané priamo v potoku pri kultúrnom dome

bo plastové fľaše, plechovice z konzerv a podobne. Na brehoch Váhu, či
potokov, ale aj popred dvory sa tvoria skládky odpadu, stavebný odpad
sa vyváža na lesné cesty. Toto všetko odráža náš vzťah k nášmu okoliu,
k našej prírode. Je to zrkadlom našej
kultúrnej „ne-vyspelosti“.
S týmto problémom úzko súvisí aj otázka zberu a separácie odpadu. Pomaly si zvykáme na triedenie plastov a skla od komunálneho
odpadu. Čo však s odpadmi, ktoré
svojim charakterom takisto nepatria
do popolníc? Vo väčšine prípadov sa
jedná už o nebezpečný odpad, ktorý
podlieha inému režimu nakladania.

vého reťazca. Následky môžu byť životu nebezpečné! O nakladaní s nebezpečným odpadom pojednáva zákon č. 223/2001, ktorý v § 18 stanovuje povinnosti právnických ako aj
fyzických osôb: „Každý je povinný
nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom. Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.“ Tu by
si mal každý položiť otázku: „Robím
to tak?“
Na tomto mieste chceme vymenovať najčastejšie druhy odpadov,
ktoré vyprodukuje bežná domácnosť, a ktoré sú už nebezpečné, tak
ako ich definuje aj zákon:

» Cesta do Škutovej doliny je značeným turistickým chodníkom. Je tu vysypaný stavebný
odpad aj so zvyškami polystyrénu. Čo si myslia o nás turisti, keď tadiaľto prechádzajú?

- odpady obsahujúce ortuť (poškodené teplomery ),
- alkalické moriace roztoky (moridlá),
- syntetické motorové, prevodové
a mazacie oleje,
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (napr. obaly od syntetických farieb, obaly od riedidiel, kyselín a pod. ),
- absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie (zaolejovaná
handra používaná v dielni je už nebezpečný odpad!),
- staré televízory, mikrovlnky, monitory od počítačov (samotné obrazovky v prípade rozbitia obsahujú nebezpečné látky! ),
- olovené batérie, niklovo–kadmiové batérie (všetky druhy tužkových
či štvorcových batérií),
- žiarivky, výbojky,
- azbest,
- farby, lepidlá, živice.
Ani jeden z týchto odpadov by nemal skončiť v popolniciach spolu
s komunálnym odpadom, a už vôbec
by nemal skončiť pohodený niekde v prírode. Čo však potom s ním?
Ako už bolo spomenuté, takýto odpad podlieha inému režimu nakladania. To znamená, že by sa mal
odovzdať na určené miesto. Takýmto, pre nás najbližším miestom je
zberný dvor v objekte Technických
služieb v Ružomberku, kde nám ho
odoberú.
Ďalšou možnosťou je odovzdať
niektoré druhy odpadu (žiarivky,
baterky, televízory, monitory k PC)
priamo v predajniach, ktoré takýto
tovar predávajú. Technické služby
vykonávajú taktiež 1x do roka priamo v obci zber „elektroodpadu“ (televízory, videá, monitory k PC, mikrovlnky, mrazničky, chladničky, rádioprijímače,...). O termíne odvozu
ako aj o možnosti zberu iných druhov odpadov bude občanov informovať obecný úrad cestou miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom
Zvestí.
Takéhoto odpadu nie je zas tak
veľa, aby sa nám kopil niekde vo
dvore, len to chce trochu zdravého
rozumu a všetko sa dá. Tak ako do
vriec triedime sklo a plasty, podobne môžeme dávať do vriec aj ostatný nebezpečný odpad ) napr.: prázdne plechovice od syntetických farieb,
baterky, žiarivky.). Tu ale platí zásada, že sa nesmú miešať spolu.
Spravme niečo pre dobrú vec
a môžeme s tým začať aj hneď! Veď
to robíme pre seba! A stačí tak málo.

text: Mgr. Pavol Škuta
foto: Mgr. Pavol Škuta, lk

Listáreň
Nedá mi neopýtať sa na poplatok
súvisiaci s odvozom komunálneho
odpadu pre fyzické osoby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce Stankovany č. 1/2009. V spomínanom dokumente v Siedmej
časti, §24 je uvedené, že sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je stanovený paušálne vo výške 0,0329 € na osobu
a kalendárny deň, čo po prepočítaní na rok predstavuje sumu 12 €. Za
túto sumu dostanem ako občan, ktorý si poplatok zaplatil, 5 ks kartičiek
na odvoz komunálneho odpadu.
Pýtam sa, čo v prípade že budem
potrebovať ďaľšie kartičky, lebo 5 ks
je na celý rok trocha málo (keďže
nespaľujem všetok odpad a popol
nevynášam nikde na čiernu skládku)? Budem musieť zaplatiť poplatok za ďalšie kartičky? Ale prečo,
keď ako občan som si zaplatil paušálny poplatok za odvoz smetí na celý rok a nikde nie je stanovený maximálny objem odpadu, ktorý za tento poplatok môžem nechať vyniesť!
Kde je potom spravodlivosť, zaplatím obci ročný poplatok a po
minutí kartičiek (lebo bez tých mi
technické služby kôš nevynesú) musím platiť znova! Ak je to takto, tak
nech obec hneď na začiatku vyčísli poplatok väčší a vydá väčší počet
kartičiek, ktoré by postačovali na celý rok a nemuseli by sme si dokupovať ďaľšie. Ak je to však tak, že poplatok za osobu a rok bol vyčíslený
obcou a zaplatený občanom, mala by
mu obec po minutí kartičiek vydať
ďaľšie bez akéhokoľvek poplatku.
Žila som v meste a tam po zaplatení poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok som mohla vynášať smeti koľko som potrebovala, a ak by som poplatok nezaplatila
mohlo mesto pristúpiť k jeho vymáhaniu. V tomto prípade sa mi zdá,
že obec si celý problém s odvozom
smetí zjednodušila, nemusí evidovať
ktorý občan poplatok zaplatil a ktorý nie, v akej výške poplatok zaplatil, ani kde dáva odpad ak si nezaplatil poplatok za odvoz odpadu. Obci
odpadol tiež problém s vymáhaním
poplatku za odvoz odpadu, nakoľko
technické služby odvezú odpad len
z tých odpadových nádob ktoré sú
označené kartičkou.
Myslím si ale, že je to všetko na
úkor tých občanov, ktorí si poplatky platia pravidelne a v plnej výške
a pri minutí kartičiek ochotne doplácajú za ďaľšie, čo je však v rozpore so Všeobecne záväzného nariadenia obce Stankovany č. 1/2009.
Belková S.
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Zber komunálneho odpadu, drobného
stavebného odpadu – poplatok za odpad
Takmer v každom čísle obecných
novín Stankovské zvesti, sa okrem
iného venujeme problematike zberu, odvozu a likvidácii odpadov.
Námatkovým výberom z predchádzajúcivh obecných novín uvádzam názvy článkov s touto tematikou: Vývoz separovaného zberu,
Starajme sa o čistotu nášho domova, Náklady na TKO, Výzva k väčšej
zodpovednosti, Prečo sa zvyšuje poplatok za TKO.
Uvedené články obecných novín poukazujú na nedostatky v starostlivosti o životné prostredie v obci, napomínajú, ale aj dávajú návod
k riešeniu, uvádzajú rozbor nákladov
a príčin úpravy poplatkov. Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch,
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (vznp) a podľa ustanovení zákona NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na týchto všeobecne záväzných nariadeniach (VZN):
VZN č. 3/2006 - o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, platné od 1.1.2007
VZN č.1/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, platné od 1.1.2010.
Obidve VZN boli v príslušnom
čase zverejnené a každé sa nachádza
v kancelárii obecného úradu a je kedykoľvek k nahliadnutiu. Uvádzané
VZN, ktoré sú platné pre rok 2010
poskytujú informácie o systéme
zberu odpadov, spôsobe nakladania
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, určujú systém prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, určujú výšku poplatku za komunálny odpad pre občanov vo výške 12 eur na osobu a rok,
pre podnikateľov a verejné inštitúcie
3,35 € za jeden vývoz.
Výška poplatku je stanovená na
základe skutočne vzniknutých nákladov v predchádzajúcom roku: vý-

voz TKO: 8 265€, separovaný zber:
3 242€, veľkokapacitný kontajner:
1 810€, zberné nádoby: 550€, posyp
ciest: 545€. Spolu náklady 14 412€.
Zber sa uskutočňuje pravidelne 1x
týždenne v zimnom období a raz za
dva týždne v letnom období. O zbere sú občania informovaní miestnym
rozhlasom. Separovaný zber sa prevádza 1 x mesačne. Rozpis odvozu
je umiestnený vo vývesných skrinkách a tento získajú občania aj pri
úhrade poplatku za TKO. V prípade
zberu bez označenia nádob lístkami
(kartičkami), by Technické služby po
každom zbere fakturovali maximálny počet zberných nádob, t.j. všetky,
ktoré sa v obci nachádzajú. Teda lístky, ktoré občania obdržia bezplatne,
slúžia na označenie nádob na odvoz
a tým na určenie ich presného počtu.
Po spotrebovaní lístkov na označovanie kuka nádob pri odvoze, získajú občania v zmysle VZN č. 1/2009,
ktorý platí od 01. januára 2010, ďalšie bezplatné lístky (kartičky) podľa
potreby. Len vďaka tomuto opatreniu je obec Stankovany, ktorá je obcou s veľkým počtom prejazdených
kilometrov sa do ceny zberu musia
premietnuť, posudzovaná v rámci
okolitých obcí ako obec s nižšími finančnými nákladmi, t.j. s poplatkami len za skutočne zozbieraný, vyvezený a zlikvidovaný odpad. Ďalej
do nákladov odpadu sa započítava
aj odvoz separovaného zberu (sklo
a plasty), vývoz veľkokapacitného
kontajnera od cintorína, nákup kuka nádob a žiaľ aj likvidácia čiernych
skládok. K uvádzanej problematike
treba zdôrazniť, že pravdepodobne
ako jediná obec v okrese Ružomberok poskytujeme v rámci poplatku výmenu kuka nádoby zadarmo.
Výmena sa však uskutoční len po
splnení si zákonnej povinnosti, teda po zaplatení poplatku v zmysle
platného VZN o odpadoch. Pravidelnú evidenciu poplatkov vykonáva pracovníčka OcÚ, ktorá občanom
– neplatičom ( za rok 2009 ich bolo 5) posiela písomné upomienky na

úhradu. Kontrolu jej činnosti v tejto oblasti vykonáva hlavná kontrolórka obce. Nesplnenie si zákonnej
povinnosti u piatich občanov našej
obce je v porovnaní s inými obcami,
ale hlavne mestami, na veľmi dobrej
úrovni. A preto chcem poďakovať
všetkým poctivým občanom za ich
príkladný prístup v plnení si tejto
povinnosti a požiadať ich o zlepšenie činnosti v praktickej oblasti zberu odpadov každého druhu, hlavne
pri zbere nebezpečného odpadu, aby
sa tento nehromadil na miestach,
ktoré nie sú pre takýto účel stanovené. Obec v dostatočnom predstihu informuje občanov o zbere takéhoto odpadu a jeho nahromadení na
určené miesto.
V prípade občanov, ktorí nebudú
dodržiavať zákon o nakladaní s odpadom a budú vytvárať nelegálne
skládky, vyvodia sa voči nim postihy
v zmysle príslušných zákonov.
Tvorcom nelegálnych skládok hrozí pokuta až do výšky 16 500€. Zdá
sa, že v niektorých prípadoch ani táto hrozba neodrádza poniektor ých
ľudí od zakladania skládok s odpadmi. Pri dokazovaní nekalej činnosti potrebuje obecný úrad spoluprácu občanov, ktorí upozornia na nesprávne konanie priamo narušovateľov poriadku, alebo pracovníkov
obecného úradu. Náprava v tomto smere by nemala byť v obci, kde
sa vzájomne dobre poznáme, žiadnym problémom. Veď o koľko je situácia zložitejšia v mestách, kde je
väčšia anonymita občanov a z toho
plynúce vyššie percento neplatičov,
kde poplatky za zber odpadu sú niekoľkonásobne vyššie.
Obec má zo zákona povinnosť likvidovať nelegálne skládky, čím sa
zbytočne zvyšujú náklady na poplatok za komunálny odpad. Pri správnom nakladaní s odpadmi zabránime nielen hroziacim pokutám, ale
prispejeme aj k zlepšeniu životného
prostredia. Veď finančné prostriedky vynaložené na odstraňovanie odpadu môžeme využiť na oveľa lepší účel v obci, slúžiaci všetkým občanom.

text: Ing. Ján Tatár
foto: lk

S humorom
a zamyslením
s Antonom Chorvátom

Strýko Margolín cestoval autobusom tak troška pod parou. Dve dievčatá sa z neho smiali a posmievali sa
mu. „Strýko, ale ste si dali, ale vyzeráte!“ Strýko im odpovedal: „Áno, ja
som troška vypil, mňa to za dva dni
prejde. Ale vy ste škaredé ako ropuchy a vás to neprejde!“
Pani učiteľka skúša prváčikov z matematiky. „Ferko, koľko je 4+1?“ Ferko počíta, počíta a povie: „6!“ „Zle!
Dám ti ďalší príklad,“ vraví pani učiteľka. „Koľko je 3+2?“ Ferko počíta a vykríkne: „6 pani učiteľka!“ Pani
učiteľka prísne vraví: „Daj si tú ruku
z vrecka von!“
Technik vojenskej jednotky zavolal
vodiča motorového vozidla a hovorí:
„Vojak, tečie vám olej z prevodovky.“
Vodič odpovedá: „To je dobré, že tečie, to znamená, že tam olej ešte je!“
„Sused, počul som, že vy s manželkou nespávate, je to pravda?“
Dobre ste počuli, nespávam. A čo
robíte, keď príde na vás ťažká chvíľa?
Zapískam a ona príde.
A čo urobí, keď príde na ňu ťažká
chvíľa?
Príde k dverám a spýta sa: Lojzo, nepískal si?
Do predajne mäsa vstúpila jedna pani a na vôdzke držala strašne chlpatého psa. Predavač sa nakloní cez
pult a spýtal sa: „Pani, kde má ten
pes hlavu?“ Pani sa spýtala: „Chcete mu dať salámu?“ „Nie chcem ho
kopnúť do zadku.“
V rýchliku z Bratislavy do Košíc sedelo v kupé 8 ľudí. Jeden cestujúci
mal zložené ruky, kýval sa zo strany
na stranu a neustále opakoval: „Tiktak, tik-tak.“ Okolo Trenčína to jedného cestujúceho dopálilo, a tak sa
ho spýtal: „Pane, prečo to stále opakujete, veď mi sa z vás zbláznime!“
„Ja som budík,“ odpovedal on. „Tak
mi povedzte, koľko je hodín,“ hovorí
znepokojený cestujúci. „Je osem hodín!“ „Ale je už deväť“, nedá sa muž.
„Aha, to meškám, musím rýchlejšie.
Tik-tak-tik-tak.“
Koľko je zákrut na Slovensku? Dve,
jedna vpravo, druhá vľavo.
Kto niekto niekedy niekomu niečo
dal, a ľutuje toho, že dal, ako keby
nedal.

» V obci sa nachádzajú kontajnery na určený odpad
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Ničivý požiar v Stankovanoch
Marec je mesiac, kedy si obec Stankovany pripomenie 60 rokov od ničivého požiaru, ktorý zachvátil jej
časť v smere od terajšieho obecného úradu až po dvor Jakuba Brveníka (Kročka). Stalo sa tak presne 30.marca 1950, asi o 22.40 hod.,
keď letiace iskry z idúceho parného rušňa spôsobili vznik požiaru,
ktorý sa premenil doslova na peklo.
Šetrením sa zistilo, že požiar vypukol v spoločnom humne Ondreja
Pečku a vd.Anny Helovej. Suché
a veterné počasie spôsobilo, že tento sa neuveriteľne rýchlo rozšíril na
všetky domy aj hospodárske budovy
v dĺžke cca 200 m, počnúc domom
Červenovcov, končiac dvorom Brveníka Jakuba, ktorému zhorelo humno. Aj napriek zásahu 28 hasičských
zborov zhorelo spolu 27 drevených
a 8 murovaných obytných domov,
38 drevených stodôl a 38 drevených
maštalí. O prístrešie prišlo spolu 47
rodín, čo predstavovalo 201 ľudí,

z ktorých bolo 93 detí mladších ako
15 rokov. Našťastie, nikto neprišiel
o život, ani nebol vážnejšie poranený, ale určite táto pohroma priniesla pre nás nepredstaviteľnú tragédiu
postihnutých rodín, keď prišli doslova o všetko. Ľudia ratovali v prvom rade vlastné životy ako aj hospodárske zvieratá. Aj napriek tomu
uhorelo niekoľko prasiat a množstvo
hydiny a zajacov.
Ničivosť tohto požiaru znásobila
ešte strieľajúca munícia, ktorú mali viacerí občania poskrývanú po povalách od skončenia vojny. A tak povetrím lietali aj guľky...
O nezvyčajnosti počasia v tú noc
svedčí aj ten fakt, že veterný vír preniesol iskry až za Váh do Strakova,
kde začala horieť drevená hospodárska budova.
Pri hasení pomáhala takmer celá
obec. V tejto súvislosti hodno spomenúť aj nezištnú pomoc maďarských robotníkov pracujúcich vtedy

» Pohľad na zhorenisko v smere na Havran

pri výstavbe železnice, ktorí aj s nasadením vlastného života zachránili
mnoho vecí z horiacich domov.
Hneď na druhý deň navštívili obec zástupcovia štátnych orgánov vo veci prešetrenia tejto tragédie ako aj možnosti pomoci. Postihnutým pomohla v prvom rade najbližšia rodina, ktorá ich prichýlila na dlhé mesiace pod vlastnú strechu. Pomáhali však aj ostatní obyvatelia. Štát urýchlene poskytol šatstvo, obuv, stravu ako aj peňažnú
podporu. Solidaritu s postihnutými prejavili aj v susedných obciach,
kde sa konali zbierky šatstva, potravín ako aj peňazí.
Následné šetrenie Okresnou prokuratúrou v Ružomberku potvrdilo príčinu požiaru, pričom celkovú spôsobenú škodu vyčíslili na
8 238 000,- Kčs.
Podľa spomienok vtedajšieho
predsedu MNV v Stankovanoch,
Vendelína Malchu, výstavbu nových
domov, bývalý Okresný ako aj Krajský národný výbor paradoxne nechceli najskôr povoliť. Postihnutým
rodinám ponúkali možnosť presťa-

hovania sa do Hornej Štubne po vysťahovaných obyvateľoch nemeckej
národnosti po skončení vojny. Až
osobným jednaním vedenia miestneho zastupiteľstva sa podarilo získať tento súhlas.
Riaditeľstvo železníc v nasledujúcich mesiacoch poukázalo pre postihnuté rodiny ako odškodné finančné prostriedky vo výške spolu
7 485 664,50 Kčs.
Nakoľko väčšina postihnutých občanov boli železničiari, ČSD vyčlenili pre nich zo svojich zásob aj tehly. Pre každú rodinu sa tak ušlo cca
12.000 tehál. Ostatný stavebný materiál si už musel každý zaobstarať
sám. Tehla sa dovážala z Ružomberka vo vagónoch a vykladala sa priamo na trati hneď vedľa zhoreniska. Aj tu pomáhal kto mohol. Solidarita občanov sa prejavila aj počas samotnej výstavby, takže už v roku 1952 bola vyhorená časť obce vo
väčšej miere zastavaná.

a Ružomberka a aj haZachráneného bolo veľmi málo... zsičiRybárpola
z okolitých obcí. Požiar zasta-

za trať, kde sa začala stavať nová ulica. V tých časoch bol nedostatok
stavebného materiálu. Najmä železničiari využili možnosť lacnej dopravy z Česka, oblasti Sudetov, a priviezli rozmontované hospodárske
budovy, ktoré tam ostali po odchode
sudetských Nemcov. Okrem budov
priviezli aj poľnohospodárske stroje, ktoré boli pre miestnych roľníkov
novinkou.
Pre mladšie generácie, ktoré si to
už nemôžu pamätať, uvádzame plán
osídlenia, ako ich rodiny obývali.
pred tým, ako im požiar zobral strechu nad hlavou a všetko živobytie.
Niektoré priezviská už nič nehovoria, pretože sa už u nás nevyskytujú,
niektorým pripomenú, kde sa narodili a žili ich prarodičia.

» Požiar zobral strechu nad hlavou a skromný majetok množstvu rodín

Jeden z najväčších požiarov v obci vypukol 8. augusta 1887. Uvádza sa, že vznikol pri domoch pri potoku pri Kuc dome a šíril sa smerom
na Dolný koniec. Tam ho uhasili
pri murovanom dome rodiny Strakovcov pri bývalej materskej škôlke.
Údajne zhorelo 80 domov, nepočítajúc humná, kôlne a iné hospodárske
budovy. O život našťastie nikto neprišiel. Po viac ako troch rokoch vypukol ďalší požiar, tento raz v Rojkove a zničil 19 domov. Ďalší, ale
menší požiar bol úmyselne založený 19. januára 1892 v Rojkove, zhorelo niekoľko sýpok, ktoré boli postavené mimo obce. Toto bol podnet
pre vtedajšieho richtára Mateja Zrníka na založenie dobrovoľného hasičského spolku v obci.

Takže po viac ako 60-tich rokoch
vznikol druhý najväčší požiar, na
ktorý si ešte mnohí pamätajú. Chcem
ho trocha podrobnejšie popísať.
Keď ľudia, ktorí sa vracali z popoludňajšej zmeny z Rybárpola prichádzajúcim nočným vlakom, zbadali menšie plamienky na streche
humna rodiny Hellovej a Pečkovej,
vedeli, že je zle. Ujali sa hasenia tohto požiaru a budili ohrozené rodiny. Bolo teplo a vietor fúkal na východ. Požiar sa začal veľmi rýchlo
prenášať do šindľových striech, každý hasil s tým, čo mal po ruke. Zákon schválnosti zaúradoval, pretože
do palivovej nádrže motorovej striekačky omylom naliali naftu namiesto benzínu. Našťastie vtedy dorazili profesionálne zbory požiarnikov

vili až na murovanom dome Jakuba Sopku. Potom hasili zhorenisko,
ktoré bolo plné tlejúcich trámov. Ľudia postihnutí požiarom začali zhromažďovať, čo sa komu podarilo zachrániť. Oblečenie, dobytok, a veru
toho zachráneného bolo veľmi málo. Našťastie príbuzní obete požiaru
prichýlili do svojich domov. Nebolo výnimkou, že v jednom dome bolo zrazu aj dvadsať ľudí. Ostatní pomáhali s jedlom, financiami a oblečením. Na podnet MNV boli všetci
miestni chlapci uvoľnení zo základnej vojenskej služby a pomáhali rodinám pri odstraňovaní pozostatkov
zhorených domov.
Postupne sa začalo s rozsiahlymi
opravami a obnovou ulice. Niektoré
rodiny už nepostavili dom na pôvodnom pozemku, ale presunuli sa

text: Mgr. Pavol Škuta
foto: rodinný archív J. Lysého

text: Alojz Hello
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Rekonštrukcia umiestnenia domov a rodín, ktoré ich obývali
pred veľkým požiarom
M
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OcU
hlavná cesta
10. Tatár Ján (Bundák)
1.
Brnčalová
Žofi
11.
Balejová
Katarína
(Hronka)
1 B
l
Ž fia
11 B
l j
K
(H k )
12. Urban Jozef (Kukuč)
2. Špireng Anton
3. Buvala Alojz
13. Tavel Tomáš
4. Pečková Žofia vdova
14. Chyla Karol (Papaj)
15.Chyla Jozef
5. Pekár Ján
6. Štúr (Kulišan)
16. Mudaj Anton (Šebík)
7. Hellová Anna (vdova) 17. Malchová Mária (vdova)
8. Pečko Ondrej
18. Belko Ján
9. Zrník Ondrej (Študent) 19. Hadač Martin ( Janiga)

20. Mišík Ladislav
21. Zrník Ján (Dunaj)
22. Brežný Peter (Belko)
23. Janík Anton
24. Urban Andrej
25. Straka Jozef
26. Chorvát Alojz (Dalek)
27. Palovičová Antónia (vdova)
28. Pekár Ondrej + Ličko Jozef
29. Smoliar Jozef (Biskup)

30. Zrník Ondrej (Pavko)
31. Chomist Jozef
32. Domský Július
33. Urban Ondrej (Oplen)
34. Tatár Ján + Riečan Albín
35. Surový Ondrej
36. Hlasica Ondrej
37. Šimo Ján
38. Babala Jozef
+ Pastulka František
39. Krčma – Kročko

Stretnutie konškolákov a jubilantov

Š

Škola znamená prvú lásku,
škola znamená budúcnosť,
škola je najkrajšia spomienka na
mladosť.
Týmto mottom si dovolím vrátiť sa ešte malou spomienkou k jedinečnému stretnutiu konškolákov
a jubilantov, ktoré sa uskutočnilo
koncom augusta 2009 v našej obci.
Niekoľko bývalých spolužiakov pri
vzájomných náhodných stretnutiach už pred časom vyslovilo otázku, či by sme nemohli skúsiť, pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 60. rokov mnohých z nás, zorganizovať spoločné stretnutie konškolákov, ktorí začali chodiť do základnej školy v Stankovanoch a v Rojkove v školskom roku 1955/1956.
Napokon sa od slov pristúpilo k činom. Prvé stretnutie organizátorov sa uskutočnilo niekoľko mesiacov pred predpokladaným termínom stretnutia. Prvá úloha pred or-

ganizačným výborom bolo zozbierať adresy všetkých spolužiakov, ktorých život zavial po celom Slovensku od Bratislavy po Košice. Už prvé
kontakty so spolužiakmi napovedali, že spoločné stretnutie sa môže uskutočniť a že všetci sa na túto
chvíľu tešia. Keď sa táto úloha podarila, mohlo sa pristúpiť ku konkretizácii ďalších povinností.
Prvý ročník navštevovalo v školskom roku 1955/1956 celkom 46
žiakov, z toho v Stankovanoch 32
žiakov a v Rojkove 14 žiakov. Na
stretnutí sa zúčastnilo celkom 26
spolužiakov, keď 5 sa už tohto stretnutia nemohli zúčastniť.
V deň „D“ 22. augusta 2009 popoludní o 14.00 hod., všetkých pozvaných v spoločenských priestoroch obecného úradu vítali členovia
organizačného výboru a usádzali
ich ku krásne prestretému stolu.
Slávnostný príhovor predniesol je-

den z nás Ing. Ján Tatár, v súčasnosti starosta obce. Poinformoval prítomných o všetkom, čo sa v obci doteraz urobilo a čo obec v najbližšom
období čaká. Potom krátko každý
z prítomných zhodnotil svoju púť
doterajším životom a s čím všetkým
sa musel popasovať a vyrovnať. Po
malom občerstvení sme sa všetci vybrali na krátku prehliadku priestorov našej „Alma mater,“ v ktorej nás
privítala riaditeľka školy Mgr. Marta Gašperová. Pútavo všetkých oboznámila s históriou školy a v krátkosti porovnala obdobie, keď sme
my navštevovali školu a aká je súčasnosť. Potom nás milo prekvapili
najmladší žiačikovia s krátkym kultúrnym programom. A už nás čakala naša prvá trieda, kde nás na tabuli
vítalo motto, ktorým sa tento príspevok začína . Na veľké prekvapenie na
stole triednej učiteľky nás čakala naša prvá triedna kniha. Všetci sme sa

40. Brveník Jakub
(len strecha)
41. Sopko Jozef
poškodené humno)

LEGENDA
M

murovaný dom
hranica dvorov

so záujmom začítali do písomných
poznámok, ktoré boli v nej uvedené.
Potom sme si prezreli všetky priestory školy, ktoré už boli pripravené
na zahájenie nového školského roka. Z prehliadky školy sme sa zastavili na miestnom cintoríne, aby sme
položili kvety na hroby našich bývalých spolužiakov a spoločne sme sa
vrátili do spoločenských priestorov
obecného úradu.
Slávnostné menu pripravila naša spolužiačka Zdenka Michaleková (Bernardína Pohančeníková).
Hudobný doprovod nám zabezpečil
Zdeno Buliak. Pri tanci, speve, dobrom vínku a spoločných rozhovoroch sme mali na čo spomínať. Keď
sme sa po polnoci rozchádzali do
svojich domovov, sľúbili sme si, že
neobyčajné stretnutie zopakujeme.
Myslím, že takéto krásne stretnutie
je hodné nasledovania aj inými.

text: Ing. Mária Straková
foto: Ing. Ján Tatár
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Pomocná ruka
UŽITOČNÉ

Ako získate zdravotnícku pomôcku
Zdravotne ťažko postihnutí, či seniori často nevedia, že majú nárok
na zdravotnícku pomôcku, ktorá by
im výrazne zlepšila kvalitu života.
Niektoré z nich sú plne hradené
zdravotnou poisťovňou alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí (mechanické vozíky preplácajú momentálne v plnej výške).
Je morálnou povinnosťou ošetrujúceho lekára či rehabilitačnej sestry
upozorniť pacienta na možnosť získania pomôcky, pokiaľ to jeho zdravotný stav vyžaduje.
O pridelenie zdravotníckej pomôcky musíte požiadať svojho odborného lekára (ortopéd, neurológ,
rehabilitačný lekár, v ktorého kompetencii je prideľovanie najväčšieho množstva pomôcok) a následne vám vystaví odborné vyjadrenie
alebo lekársky poukaz. Tento poukaz má platnosť jeden mesiac. Pokiaľ žiadate o pomôcku úrad práce,
potrebujete vyjadrenie ošetrujúceho
lekára. Avšak vyšetrenia od odborného lekára musia byť aktuálne, staré najviac 6 mesiacov.
Lekársky poukaz je potrebné zaniesť na zdravotnú poisťovňu, kde

čakáte na súhlas alebo nesúhlas revízneho lekára, ktorý tak urobí spravidla na počkanie. Potvrdený zdravotný poukaz doručíte do výdajne
zdravotníckych pomôcok (lekáreň
Centrum v Ružomberku).
Ak nie ste spokojný s pružnosťou
predajne, alebo vybavujete pomôcku, ktorá je väčšia a drahšia, je lepšie
obrátiť sa telefonicky alebo osobne
na distribútora. Pri osobnom kontakte distribútorovi oznámite vaše špecifické požiadavky, alebo vám
pomôcku vystaví na mieru (vaňový
výťah, chodúľa, bicykel, polohovacia posteľ,...). Spýtajte sa, či má distribútor zmluvu s vašou zdravotnou
poisťovňou.
Ministerstvo zdravotníctva vydalo 1.1. 2010 novú kategorizáciu pomôcok, ktorá presne uvádza, na aké
pomôcky máte nárok, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa v plnej výške a ktoré treba doplatiť. Túto informáciu je vám ale zo zákona povinný
podať odborný lekár, ktorého budete
žiadať o vystavenie poukazu.
Je ešte dôležité pripomenúť, že vy
ste ten, ktorý si výrobcu, či distribútora vyberáte. Nespoliehajte sa vždy
na výber predajne, pretože ona ne-

Príklady vybraných pomôcok
(bez doplatku) podľa typu mobility

» Chodítko pomôže v lepšej mobilite

pozná vaše špecifické požiadavky.
Pokiaľ chcete vaňový výťah a vyhovuje vám ten, s hydraulickým zdvíhaním, treba to oznámiť. Môže sa
stať, že vám bude pridelená pomôcka, ktorá je pre vás ťažká na manipuláciu, alebo nebudú vyhovovať jej
rozmery, či použitý materiál.
Ak váš rodinný príslušník potrebuje zdravotnú pomôcku, pomôžte
mu skontaktovať sa s distribútormi.
Zistite u lekárov a na internete všetky potrebné informácie o jednotlivých pomôckach.

text: lk
foto: katalóg ORTOPEDIA

» Osoby s trvalým pripútaním na lôžko, imobilné a nesebestačné osoby, stav ktorý
vyžaduje sústavnú ošetrovateľskú starostlivosť:
Polohovacia posteľ
Antidekubitný matrac (môže
byť aj s kompresorom)
Polohovacie podložky, podhlavníky, vankúše, valce, kliny,
Lôžkový stolík
Invalidný vozík mechanický
Plošiny
Vaňový zdvihák
Sprchovacia stolička, či vaňová
Toaletné kreslo
WC misa, WC stolička, toaletný nadstavec
» Osoby pohybujúce sa pomocou pomôcok:
Invalidný vozík mechanický
Rôzne typy chodúľov a chodítok na kolieskach
Rôzne typy oporných palíc, bariel
Trojkolesový bicykel
Vaňový zdvihák
Sprchovacia stolička, či vaňová
WC misa, WC stolička, toaletný nadstavec
Oporné madlá, držadlá (pri pohybe v kúpeľni a na toalete)
Ortopedická obuv na mieru
Ortézy

Zoznam niektorých predajcov a distribútorov
zdravotníckych pomôcok
» Ing. Marián Hrebeňár
Priamy distribútor invalidných vozíkov Hemi Kuri
Kontakt: kury.slovakia@gmail.com
» Toaletná stolička, vaňový výťah (vpravo dole) alebo sprchová
stolička (vľavo dole, môžu výrazne zllepšiť život vašim blízkym

» Servis INVO
Distribúcia invalidných vozíkov, vaňových výťahov (kompletný kúpeľňový program), toaletných vozíkov, postelí, chodítok a bariel
Kontakt: www.servisinvo.sk
» Reha Slovakia s.r.o.
Distribúcia invalidných vozíkov, vaňových výťahov (kompletný kúpeľňový program), toaletných vozíkov, postelí, chodítok, bariel a rôznych predmetov dennej potreby
Kontakt: www.rehaslov.sk

» Ortotech Banská Bystrica
Merné miesto v Ústrednej vojenskej
nemocnici v Ružomberku
Ortopedická obuv, ortézy a protézy
Kontakt: www.ortotech.sk
» Ortoprotetika Martin
Merné miesto v Ústrednej vojenskej
nemocnici v Ružomberku
Ortopedická obuv, ortézy a protézy
Kontakt: www.ortoprotetika.sk
» www.health.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR, zverejnilo kompexný zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnou poisťovňu.
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Stankovské priezviská v 19. storočí
MALCHO – v matrike Stankovian je prvý záznam z 5. apríla 1825,
kedy je v knihe narodených zapísané, že sa narodila Mária, dcéra Matúša Malcho a Kataríny rodenej Šimo. Mária zomrela 23. marca 1892.
MATULA - v roku 1803 sa narodila Zuzana dcéra Ondreja Matulu a Kataríny Puček. Krstou mamou
bola Zuzana Chila. Podľa záznamu z 8. februára 1804, Ondrej Matula ovdovel, lebo v tento deň uzavrel manželstvo so Zuzanou Kvora.
Potom je viac záznamov, ale napríklad záznam z 22. októbra 1829 potvrdzuje, že tu žila ešte aj rodina Jána
Matulu, lebo v tento deň sa narodil
jemu a jeho manželke Katríne rodenej Buvala syn Ján. Dnes toto priezvisko po meči v Stankovanoch vymrelo. Posledný nositeľ tohto priezviska, ktorý má pôvod zo Stankovian, býva v Ružomberku.
MICHALEK – 29. marca 1809
sa narodil Ján, syn Jána Michaleka
a manželky Zuzany rodenej Štúr.
Zaujímavý je záznam v knihe narodených z 18. októbra 1858 o narodení Márie, ktorá bola dcérou Michala Michaleka alias Bulička a Anny Karas. Krstnými rodičmi boli Jakub Straka a Terézia Turbjak.
Prezývka Bulička sa dnes používa
pri priezvisku Škuta, zdá sa, že ju
zdedili po Michalekovcoch.

MUDAJ - 20. januára 1856 sa
narodila Mária, dcéra Jána Mudaj
a Kataríny rodenej Kurnáth. 20. júla
1856 sa narodila Zuzana dcéra Jána
Mudaja alias Vanický a Anny rodenej Taraba. Krstným otcom bol Ondrej Kročko a Mária Konfors. Toto
priezvisko už v Stankovanoch vymrelo a nevyskytuje sa ani v celej
Slovenskej republike. Jeho posledným nositeľom bol Anton Mudaj,
ktorý zomrel asi pred desiatimi rokmi. Vyskytuje sa len ako prezývka
pri priezvisku Lacko.
MURÍN - 13. júna 1872 zomrela Žofia, dcéra Jána Murína a Anny Palovič. 23. júna 1873 sa narodil syn Ján, slobodnej matke Anne
Murínovej z Ružomberka. Pretože
to bola veľká potupa v tej dobe byť
slobodnou matkou, tak syn o dva dni
zomrel. Tak končilo veľa nemanželských detí slobodných kresťanských
matiek, u nich neplatilo, že deti sú
najväčším bohatstvom od Boha daným chudobnému človeku. Väčšina
nemanželských detí zomierala do
troch rokov, starostlivosť o ne bola
zrejme minimálna, resp. žiadna, preto pohľad do knihy zomrelých býva
veľmi morbídny, väčšinu záznamov
tvoria záznamy o umretí nechcených detí, ale aj manželských detí vo
viacdetných rodinách. Ďalší záznam
o tomto priezvisku je z 18. januára

PRÍDAVOK? SIDOR? Alebo HRKÚT?
Prvý záznam v knihe narodených, kedy sa toto priezvisko spomína, je z 12. júla 1849. V tento deň
sa v Stankovanoch narodil Jozef Prídavok a jeho rodičmi boli Ján Prídavok a Anna Hrkút. Nebolo to však
ich prvé dieťa, lebo v knihe zomrelých zistíme, že 13. apríla 1870 zomrel Ján Prídavok manžel Anny Hrkút a ďalší Ján Prídavok zomrel 1. novembra 1908. Ale všetkých Prídavkovcov volali Hrkútovci, takže museli mať tí dvaja Jánovia Prídavkovci niečo spoločné. A veru mali, boli to otec a syn. To znamená, že keď
Ján Prídavok a Anna Hrkút prišli
bývať do Stankovian, už museli mať
okrem Jozefa deti, ktoré sa narodili
niekde inde, ale kde? Podľa priezviska rodičov a krstných rodičov to nasvedčovalo na Švošov, alebo Gombáš. Jánovi Prídavkovi a Anne Hrkút
sa v Stankovanoch narodili tri detí
a to už spomínaný Jozef a ďalej Mária Prídavková narodila sa 25. marca 1851 a zomrela 4. 2. 1919 v Stankovanoch. Vydala sa za Ondreja Poliaka. Posledným dieťaťom bol Ondrej Prídavok, ktorý sa narodil 3. de-

cembra 1857 a zomrel 10. januára 1869.
Pátraním v matrikách obce Komjatná vyšlo najavo, že Ján Prídavok
nar. 1806 a Anna Hrkút nar. 1808
uzavreli manželstvo v roku 1834
a boli zo Švošova. Vo Švošove sa im
narodili deti Anna Prídavková v roku 1837 a Ján Prídavok v roku 1839.
S týmito deťmi prišli bývať do Stankovian. Problém bol iba v tom, že
Ján Prídavok je v Komjatskej matrike zapísaný ako Ján Sidor Prídavok. Neboli isté, či ide o tú istú osobu. Neistota sa rozplynula po nájdení záznamu v Stankovskej matrike,
že 6. 2. 1867 sa narodila Mária, ktorá bola dcérou Juraja Babalu a Anny Sidor Prídavok. Táto Anna Sidor
Prídavok bola vlastne dcérou Jána
Sidor Prídavka a Anny Hrkút, ktorá
sa im narodila ešte vo Švošove. Vidíte Babalovci, aj Vám koluje v žilách
Prídavkovská krv. V Stankovanoch
im farár už prestal písať Sidor, písal
len Prídavok, ale dnes už z neznámeho dôvodu, všetkých Prídavkovcov v Stankovanoch volali po manželke tohto prvého Jána Prídavka,

» Pri bielení plátna v Stankovanoch. Dobová fotografia
slovenského etnografa a fotografa Pavla Socháňa

1876, kedy sa narodil Jozef, syn Jána Murína a Zuzany Holupčík. Potom sa záznamy o tomto priezvisku
už nevyskytujú.
PALOVIČ – Adam Palovič sa
spomína už v zozname obyvateľov
z r. 1781. V r. 1803 sa narodila Zuzana dcéra Tomáša Palovič a Zuzany Brnčal. Krstná mama bola Eva
Ličko. V apríli 1804 sa týmto rodičom narodila ďalšia dcéra Katarína.
PEČKO - toto priezvisko sa taktiež spomína už v súpise obyvateľov
z roku 1781. Vtedy v Stankovanoch
žili tri rodiny Pečkovcov a to rodina
Matúša, Jána a Juraja Pečku. V roku 1803 sa narodil syn Juraj rodičom
Jurajovi Pečko a matke Kataríne rodenej Krupa. Zaujímavý je záznam
z 26. 5.1891 kedy sa narodil Karol,

syn Juraja Pečko alias Jurek a Anny
rodenej Zrník.
PLEŠKO - prvý záznam o tomto priezvisku je z januára 1805, vtedy uzavreli manželstvo Matej Pleško
z Gomáša a Katarína, ktorej priezvisko sa nedá prečítať, a tiež Ondrej
Pleško z Gomáša a Katarína Gavura. Ďalší záznam je zo 14. februára 1806, kedy sa narodil Ján, syn Jána Pleško a matky Kataríny, rodenej Sopko. Krstnými rodičmi boli Tomáš Buljak a Katarína Sopko.
Priezvisko Pleško a Paterko neskôr
splynuli do Pleško, lebo 23. marca 1883 je záznam, že sa narodil Jozef syn Jána Pleško Paterko a Anny
Krákorník.

a to Hrkútovci. A tak v matrikách
boli zapísaní ako Prídavkovci ale ľudia ich poznali pod priezviskom Hrkútovci. Prišlo sa na to až v štyridsiatych rokoch 20. stor. keď sa synovia a dcéry Jozefa Prídavka, ktorý bol synom Jána Prídavka a Márie Ročák, vybrali na štúdiá. Bývali
na východnom Slovensku a študovali v Prešove, ale napr. Peter Prídavok
študoval teológiu v Ríme. Tak títo
Hrkútovci, sa začali písať ako Prídavkovci. Stankovskí Prídavkovci si
písali raz Hrkút, raz Prídavok. Tento omyl sa napravil až v druhej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia kedy vyšiel zákon, že možno používať iba jedno priezvisko a štúdiom v matrikách za zistilo, že Hrkútovci sú vlastne Prídavkovci. Vtedy
väčšina Prídavkovcov v Stankovanoch, začala používať toto priezvisko. Syn Jána Prídavka Karol, ktorý
sa odsťahoval do Dolného Kubína,
zostal naďalej Hrkút. Takže potomstvo po jeho dvoch starších bratoch
Ondrejovi a Jozefovi sú Prídavkovci,
ale potomkovia Karola zostali Hrkútovci po prastarej mame.
Syn Jána Prídavka a Anny Hrkút Ján Prídavok, je priamym predkom všetkých Prídavkovcov v Stan-

kovanoch. Mal dve manželky Zuzanu Poliak, ktorá zomrela v roku
1876 a Máriu Ročákovú, ktorá zomrela v roku 1903. So Zuzanou Poliakovou mal troch synov Jána, ktorý
zomrel ako maloletý v r. 1868, ďalej
Ondreja, ktorý sa narodil v r, 1871
a zomrel v roku 1943 a ďalšieho Jána, ktorý sa narodil v roku 1873, ale
zo Stankovian niekam odišiel, lebo záznam o jeho úmrtí v matrike
nie je. Oženil sa so Zuzanou Smoliarovou a zo Stankovian asi odišli.
S druhou manželkou Máriou rodenou Ročák, mal Ján Prídavok 6 detí,
z ktorých posledné tri zomreli. Boli
to synovia Jozef Prídavok 7. decembra 1877, Karol Prídavok 13. 11. 1881
a Štefan Prídavok 1884, títo prežili, ale zo Stankovian sa odsťahovali. Matej zomrel po troch mesiacoch v roku 1887, pri tomto dieťati je záznam, že otec je Sosoensis, to
je zo Švošova, to znamená, že už nebolo pochýb odkiaľ Prídavkovci do
Stankovian prišli. V Stankovanoch
zostal bývať len syn Ondrej, ktorý
bol neskôr v Stankovanoch richtárom. Oženil sa s Teréziou Žákovič
z Pucova. Dnes ešte žije jeho najmladšia dcéra Anna, ktorá si ale po»
nechala priezvisko Hrkútová.

text: JUDr. Vladimír Urban
foto: Pavol Socháň
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Dr. h.c. Ing. Jozef Palovič, DrSc.
sa narodil 15. novembra 1919
v Kraľovanoch, teda minulý rok
sme si pripomenuli 90-te výročie
jeho narodenia.
Jeho rodičia Pavol a Zuzana rodená Škutová boli železničiari. Jozef
sa narodil ako ich prvorodený syn.
Bývali v Kraľovanoch v železničiarskom podnájme. Po tom, ako postavili nový dom, presťahovali sa do
Stankovian, kde sa im narodili ďalšie tri deti.
Najstarší Jozef chodil do základnej školy v Stankovanoch, gymnázium navštevoval v Dolnom Kubíne, kde v roku 1939 zmaturoval.
Od roku 1939 po 1943 študoval na
Slovenskej vysokej škole technickej
a v rokoch 1945-1946 pacoval na
exportnom oddelení firmy Kotva –
Bartek – Bratislava. Od roku 19451954 pracoval vo Výskumnom drevárskom ústave v Košiciach. Od roku
1952 prednášal na lesníckej fakulte a neskoršie sa stal spoluzakladateľom novej Vysokej školy lesnícko
– drevárskej vo Zvolene. Bol prvým
vedúcim katedry mechanickej technológie dreva, v tejto funkcii pôsobil od roku 1955 až do 1985. Kvality jeho činnosti boli ocenené vysokým štátnym vyznamenaním „Rad
práce“, ktorý mu v roku 1954 udelil prezident republiky.
Postupne získal za svoju činnosť
aj ďalšie vyznamenania a ocenenia.
Bol členom rôznych komisií, vedeckých rád a ústredných orgánov Vedecko-technickej spoločnosti. Pôsobil vo funkcii dekana a prodekana
pre vedecký výskum. Za spoluprácu

P

s univerzitou v Lipsku mu bol udelený čestný doktorát.
Bol jedným z prvých vedcov, ktorý
sa zaoberali vývojom a praktickým
využitím novej strešnej krytiny kanadským šindľom. Jej vlastnosti overoval na svojej chate v Demänovskej
doline. Zomrel v roku 1999 vo Zvolene, kde je aj pochovaný.
So svojou maželkou vychovávali
dvoch synov, obaja sú inžinieri. Jeho žena pochádzala z nemeckej rodiny, čo využíval na zdokonaľovanie nemeckého jazyka. Samovzdelával sa štúdiom nemeckej odbornej literatúry. Počas svojho života sa
hrdo hlásil k Liptovu a k Stankovanom, kde prežil svoje detstvo. Vždy
sa úprimne radoval, keď stretol niektorého zo svojich priateľov, či krajanov a živo sa zaujímal o dianie v obci. Nevyvyšoval sa svojím vzdelaním
a postavením. Na promóciach poslucháčov Vysokej školy lesnícko-drevárskej vo Zvolene upozornil svojich
kolegov, keď promoval študent z jeho rodného kraja. Na jeho pôsobenie
vždy v najlepšom spomínali aj kolegovia z Dreviny Turany.
Jeho výnimočný charakter a pedagogické schopnosti snáď najlepšie
vystihla známa moderátorka Alena
Heribanová. Na otázku, na ktorého
človeka okrem svojej rodiny si najradšej spomenie, jej odpoveď znela:
„Bol to môj profesor na vysokej škole Jozef Palovič, ktorý bol vzorom
svojim prístupom ku študentom.
Naučil ma, čo je zodpovedne si plniť povinnosti. A čo je najlepšie, pomohol mi dotancovať sa až do Lúčnice.“ Folklór bol totiž veľký koní-

Za dobrú prácu, dobrá pláca

Pred niekoľkými rokmi som videl
televízny film Pilot proti svojej vôli.
Ja som to troška upravil a môj príbeh
som nazval „Ako som sa opil proti
svojej vôli.“ Pokúsim sa opísať, ako
ku tomu došlo.
Práve som ukončil základnú školu a prechádzal som okolo miestnej
fary. Pri bránke stál pán farár Adamec, zavolal ma k sebe a vravel mi:
„Chceš si zarobiť nejaké peniaze?“
„Samozrejme, kto by nechcel!“ Odpovedal som. „Tak choď ku kultúrnemu domu, tam sú štyria chlapi,
medzi nimi je aj Špitko, parťák. Povedz, že ja ťa posielam, on ti povie,
čo budeš robiť.“
Urobil som ako mi pán farár kázal.
Pán Špitko sa na mňa pozrel a ho-

vorí: „Ej chlapče, to bude ťažká robota, vyzeráš byť slabý, ty toto to
nezvládneš. Budeme stavať oporný
múr od kultúrneho domu až po pekára a pracovať 12 hodín denne bez
prestávky.“ Ja som mu smelo odpovedal: „Nebojte sa, ja to zvládnem,
som naučený ťažko robiť a pred niekoľkými mesiacmi som kopal zákopy pre Nemcov.“
„No dobre, uvidím,“ povedal. „Od
zajtra rána o 6 hodine začíname.“
Na druhý deň začala naozaj ťažká robota. Kopali sme štrk z ústia
potoka a vyvážali sme ho na fúrikoch hore na cestu. Miešačku sme
nemali, prehadzovali sme ho ručne
a na čargloch nosili do mešungov.
Chcel som si niekoľko sekúnd po-

ček Jozefa Paloviča a na vysokej škole dokonca založil folklórny súbor.
Nemožno opomenúť ani jeho brata Bohuslava, ktorý sa narodil v roku
1927 v Stankovanoch. Vyštudoval na
vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinerstva v Košiciach a bol mu udelený titul poľnohospodársky inžinier. Pôsobil ako
pedagóg v Liptovskom Mikuláši,
Mošovciach a v Oravskom Podzámku. Zomrel 28. septembra 2002, pochovaný je v Liptovskej Sielnici.

Táto spomienka na bratov Palovičovcov, nech je príkladom pre dnešných študentov, že aj v skromných
podmienkach sa dajú vytýčiť vznešené ciele, trpezlivo ísť za nimi a nakoniec ich dosiahnúť.

stáť a chlapi už kričali, že v robote sa
nestojí. Za celých 12 hodín sme nič
nejedli, akurát sme sa napili z potoka. Prácu sme ukončili za 18 dní. Na
dvanásty deň sme porobili poriadok
na stavenisku a okolo obeda prišiel
pán farár prekontrolovať celú stavbu. Pochválil nás za kvalitnú prácu,
a že múr bol urobený nad očakávanie. Rýchlo vybral peňaženku a každému vyplatil 600 korún. Keď prišiel
ku mne spýtal sa chlapov, koľko mi
má dať. Oni odpovedali: „Tak ako
nám, veď robil ako my!“ Potom nás
zobral do krčmy na Dolný koniec,
kde bola kedysi stará pošta. Každému objednal tri deci borovičky. Prosil som ho, aby mi nič neobjednával, lebo som alkohol ešte nikdy nepil. On ma však zahriakol a vravel:
„Robil si ako chlap, tak to vypiješ!“
Nakoniec som ho poslúchol a s ob-

rovskou námahou som tú borovičku
vypil. Potom som sa z krčmy vytratil, cestičkou medzi plotmi som došiel k Váhu a padol. Asi som omdlel,
lebo som sa prebral, keď sa zvečerievalo. Prišiel som domov a moja mama zalomila rukami, keď ma videla
v takom zúboženom stave. Ja som
jej povedal, čo sa mi stalo a dal jej
600 korún. Mama bola prekvapená
a vravela: „Také peniaze! Veď otec
toľko nezarobí za dva mesiace!“
Keď teraz prechádzam okolo kultúrneho domu, pozriem sa na oporný múr, občas si spomeniem aj na
pána farára, ktorý ma tak opil a uvažujem, že či to bol jeho výchovný zámer, aby sa mi alkohol sprotivil...

text: Alojz Hello
foto: Vysoká škola lesnícko-drevárska, Zvolen
ročenka

text: Anton Chorvát
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Prečo muží šibú a ženy zdobia vajíčka
Veľkonočné sviatky, ktoré kresťania na celom svete slávia prvú
nedeľu po prvom jarnom splne
mesiaca (po 21. marci) vychádza
z pôvodného židovské sviatku pésah. V priebehu rokov sa spôsob
oslavy v rozličných krajinách sveta
vyvinul do rozličných foriem.
Pésah, znamená „preskočenie Jahveho (Boha všemohúceho)“ a židia
oslavujú tento deň ako vďaku za to,
že anjel smrti preskočil každý dom,
ktorého dvere boli označené krvou
baránka. Sviatok pripadá na deň, kedy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, vykúpil nás z hriechov a dal nádej na
večný život každému, kto v neho verí. Medzi ľuďmi boli silno zakorenené aj pohanské oslavy jari a s nimi
spojené rituály, ktoré sa tešili veľkej
obľube. Napokon ale došlo k splynutiu týchto troch tradícií, a tak najvýznamnejší sviatok kresťanov vychádza z kresťanského, židovského
a pohanského zvyku.
Množstvo symbolov, bez ktorých
si dnes nevieme Veľkú noc predstaviť má viacero významov. Polievanie
vodou, či šľahanie korbáčmi bolo
kedysi vnímané ako oslava príchodu
jari, začiatok obrábania pôdy a patrilo k najstarším pohanským magickým úkonom. Korbáče sa vyrábali sz prútia, dotyk so zelenou rastlinou mal zabezpečiť zdravie, životodarnú silu, plodnosť a šťastie. Zvykol sa máčať vo vode, aby viac štípal,
čím si máme pripomínať utrpenie
Krista, keď ho mučili za naše hriechy. Polievaniu vodou bola pripisovaná ozdravujúca a očisťujúca moc.

Keď ženy, ktoré boli pri Ježišovom
hrobe hlásili v Jeruzaleme radostnú
zvesť o jeho zmŕtvychvstaní, Rimania zvesť neprijali. Chceli rozohnať
ľudí, ktorí šírili posolstvo, a tak ich
bili korbáčmi a polievali vodou.
Na pôvode zvyku polievania vodou
a šľahania prútím môžeme vidieť
prelínanie pohanskej a kresťanskej
tradície, ktoré sa neskôr presunulo
do roviny zábavy. Mládenci, chlapci a dospelí muži chodili na Veľkonočný pondelok navštevovať slobodné dievčatá, svoje milé, alebo rodinu. Odmenou im boli krásne vyzdobené kraslice. Práve vajce symbolizovalo narodenie, znovuzrodenie jari, bolo znakom plodnosti, života a vzkriesenia. No zároveň značí
aj zatvorený hrob, z ktorého vstal Ježiš Kristus ako symbol nesmrteľnosti. Najmä v minulom storočí sa zdobené vajíčko stalo symbolom lásky,
ktorým dievča obdarilo svojho kupača. Vajíčka sa ozdobovali, čím sa
mal posilniť a podčiarknuť ich účinok. U nás sa maľovali jednofarebne
na červeno vo vode s uvarenými cibuľovými šupami. Napriek tomu, že
dnes je význam zdobenia skôr estetický (v krajinách východnej Európy
vzniklo množstvo techník), tradičné
kraslice vystriedali kupované čokoládové vajíčka a zajačikovia.
Ďalšími významnými symbolmi
sú zvieracie motívy. Zajac je znakom pokory, skromnosti a chudoby. Dokonca v Byzancii bol symbolom Ježiša. Kuriatka znamenali v pohanských náboženstvách nositeľov a ohlasovateľov jari, pretože

Veselý Veľkonočný
pondelok

V

práve v tomto období sa liahli. Výrazným symbolom Veľkej noci je baránok. Jeho posvätný pôvod je zakorenený v judaizme, pretože baránok
je obetným zvieraťom židov, a práve jeho krv zachránila mnohých, keď
ich domy obchádzal anjel smrti. Pre
kresťanov je obetný baránok Kristus, ktorého za nás ukrižovali. Tento
symbol sa objavuje na oltároch, vyšitých obrusoch na Veľkonočnú nedeľu ako znak jeho obety a vzkriesenia.
Napriek zložitému prepojeniu významov Veľkej noci sú dnes tieto sviatočné dni najmä časom, kedy
sa stretávajú najbližší príbuzní. Tradičná oblievačka pretrvala najmä na
vidieku, no mnohí využívajú Veľkú
noc na výlety do prírody.

text: lk
foto: internet

Veľkonočný pondelok je už od dávnych čias spojený s oblievaním a šibaním dievčat a žien.
Na tento deň sa už dlho pripravovali ale stále aj pripravujú v tých
domácnostiach, kde majú nežnejšie pohlavie. Zhotovujú rôzne druhy
kraslíc, maľujú vajíčka, kým chlapci zase pletú korbáče. Niektorí sú vo
svojom umení takí majstri, že výrobky prezentujú na rôznych súťažiach
a výstavách.
No vráťme sa k veselému pondelku. Dievčatá sa už skoro ráno poukrývali, aby ich kupači nenašli. Ale
robili to len tak, ako sa hovorí „na
oko.“ Mládenci ich ale poľahky našli a poďho k potoku alebo studni. Vodou sa veru nešetrilo, vedro
za vedrom sa lialo na mokré a výskajúce dievčatá. Po kúpaní sa patrilo aj voňavkou pokropiť a pohostiť
kupačov. Tým sa ale oblievačka neskončila, prišla druhá partia, tretia,
štvrtá. Dievčatá a ženy sa za jeden
deň preobliekli aj 5-7 ráz. Nikto sa
na kupačov nehneval, ba práve naopak. Nebolo konca kraja chválenia,
koľko bolo u ktorej dievčiny kupačov a možno aj jedna druhej závideli.
Aj dnes sa chodí po kúpaní, no už
nie v takej veselej atmosfére ako tomu bolo kedysi. Najviac aktívni sú
malí chlapci, ktorí si chcú zarobiť
nejakú tú korunku, no nájdu sa aj
takí, ktorí nezabudli na pôvod tohto zvyku, ktorý s peniazmi nemá veru nič spoločné.

text: Anton Chorvát

VEĽKONOČNÉ ZAMYSLENIE
Nové hľadanie

S

Nevšedné ráno
Slávenie najväčšieho kresťanského
sviatku – Zmŕtvychvstania Pána Ježiša, nás ponára do tajomstva hľadania: „V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy...., kameň našli odvalený, vošli dnu. Ale telo Pána
Ježiša nenašli. Zastali pri nich dvaja
mužovia a pýtali sa: „Prečo hľadáte
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu.
Vstal z mŕtvych...“
Možno sa nám zdá, že Vzkriesený Kristus sa skrýva. Ale nie je to
celkom tak. Ježiš nikdy nie je skrytý pred ľuďmi, ktorí ho úprimne hľadajú. Dokonca sám prichádza v ústrety hľadajúcim. Dáva sa poznať Márii Magdaléne, spoznávajú
ho učeníci na ceste do Emauz, spoznávajú ho aj ostatní apoštoli a nakoniec aj „zabudnutý“ Tomáš. Všet-

kým Kristus hovorí: „Nebojte sa! Ja
som to! Som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta.“
A tak sa aj my môžeme každé nové
ráno pobrať na cestu hľadania. Celý deň je veľkou príležitosťou nájsť
ho v blížnych. Ak začnem každé ráno úprimne hľadať Ježiša, aj mne
budú znieť anjelove slová: „Ty sa neboj! Viem, že hľadáš Ježiša. Ide pred
Tebou, uvidíš ho.“
A ak ho budem naďalej úprimne hľadať, sám mi pôjde v ústrety. Potom mi stretnutie s osláveným
Kristom prinesie do duše pravú radosť a pokoj, lebo Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad
ním už nepanuje. A čo môže byť pre
človeka viac, než ostať v jeho oslávenej prítomnosti?
Pane, daj mi každé ráno silu a odhodlanie začínať slovami žalmistu:
„Pane, ja hľadám tvoju tvár...“

Strážcovia hrobu popadali strachom na zem. Anjel však hovorí:
„Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný... Niet ho
tu!“
Kde je? Ide pred vami.... Ide pred
nami.... Chce sa nám dať spoznať. Je
celkom blízko. V každom človekovi.

A tak si spoločne zaželajme k Veľkonočným sviatkom veľa radosti
a úprimného pokoja z nového objavenia a nájdenia Vzkrieseného Ježiša Krista.

text: Pavol Pečko, kňaz
foto: internet

Zvesti
Bursovníci sa lúčili s fašiangami

16 Zvesti
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Fašiangové obdobie je typické svojimi zábavami, plesmi a veselicami. Popolcovou stredou sa fašiang
končí a nastáva obdobie pôstu.
Poslednou príležitosťou, kedy sa
ľudia môžu zabaviť je pochovávanie
basy. Keďže s Stankovanoch sa táto tradícia neudržiava, milovníci zábavy navštívili v sobotu 13. februára všetky domácnosti v obci v podobe bursového sprievodu. Koho stretli
na ulici, vyzvali ho do tanca. Odmenou im bola údená slaninka, pohárik páleného, či drobné do klobúka.
K burse neodmysliteľne patria
masky, kroje, hudba a ľudové piesne. Počas tejto obchôdzky sa po prvý

raz predstavila nová folklórna skupina v Stankovanoch, ktorá si celú akciu zobrala pod svoj patronát. Organizačne sa na nej podieľali aj členovia Červeného kríža a Dobrovoľného hasičského zboru.
Hojná účasť a originalita bola pre
miestnych milým prekvapením. Tento rok bursovalo až 50 bursovníkov
v maskách a krojoch. Spev sprievodu
dopĺňali dvaja skúsení harmonikári
zo Stankovian, Zdeno Buliak a Jozef
Pečko. Tú pravú dedinskú atmosféru
podčiarkol aj Milan Kytas, ktorý ich
druhý rok sprevádzal so svojim koňom a zapriahnutými saňami, čím si
vyslúžil všeobecnú pozornosť.

» Sprievod originálne doplnil s vyzdobeným koňom Milan Kytas

P

Mimoriadne však prekvapila nápaditosť niektorých masiek. Boli
medzi nimi dokonca aj také, ktoré
dlho zahaľovali totožnosť svojho nositeľa. A tak chodili bursovať kukanádoba, záhadná starena, zamaskované grófky, veselý klaun, či deratizátor so slonom.
V priestoroch spoločenskej miestnosti na obecnom úrade ochotné
dobrovoľníčky pripravili účastníkom
kapustnicu, kde sa všetci zabávali do
neskorých večerných hodín.

text: lk
foto: Michaela Švábiková, JT

» Folklórny súbor spieval pripravené ľudové piesne, šikovní harmonikári ho doprevádzali

Karneval prilákal množstvo detí
Po minuloročnom úspechu karnevalu na ľade sa organizátori z Červeného kríža rozhodli zopakovať
takúto zábavnú sobotu pre miestne deti.
6.2. 2010, ako informovali plagáty na informačných tabuliach, sa na

zamrznutom klzisku pri futbalovom
ihrisku zhromaždili deti každej vekovej kategórie v pestrých maskách.
To, že takéto popoludnie si deti a ich
rodičia užívajú, dokázal aj vyšší počet súťažiacich ako tomu bolo vlani.
Ľudka Bartošová deti zabávala
rôznymi súťažnými disciplínami
a podujatie súčasne moderovala. I keď sa predpokladalo, že
účastníci karnevalu na ľade
budú mať korčule, nebolo
to podmienkou, a tak sa
počet masiek príjemne
zvýšil. Diváci mohli obdivovať pestré lienky, čo
sa tešilo obľube najmä u najmenších detí, ježibaby,
princezné, medvedíkov, pirá-

» Totožnosť stareny so železničiarom na chrbte
dlho nikto neodhalil. Tajomstvo je prezradené,
Alojz Gašper takto parodoval situáciu v ŽSR

tov, a ďalších iných veselých
a nápaditých masiek.

text: lk
foto: lk

