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Do leta je o zábavu postarané,
zapojiť sa môže každý

V

Pomaličky sa schyľuje ku
koncu pôstu, s ním sa ukončuje aj obdobie zimy a začína to najkrajšie obdobie roka, jar spolu s letom, plné
príjemných teplých dní a večerov.

Leto deťom

Dni sa nám začínajú predlžovať a v človeku tiež akoby sa
zobúdzal elán a radosť zo života a slnka.
Obec Stankovany si
v spolupráci s ďaľšími organizáciami a spolkami pripravili pre Vás mnohé podujatia, ktoré Vás, ako dúfame,
potešia.
Na deň Zeme 21.apríla
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany organizuje podujatie s názvom Deň Zeme v obci Stankovany, účelom ktorého je vyčistenie
verejných priestranstiev, potokov, brehov Váhu a okolitej prírody od rôznych odpadkov.

V nedeľu 20.mája si spomenieme na naše mamy, staré
mamy, krstné mamy a všetky
ženy, ktoré sa o nás v živote
starajú a dávajú nám pocit istoty aj v dospelom veku.
Podujatie sa uskutoční
v Kultúrnom a agroturistickom centre, s programom vystúpia samozrejme detičky zo
ZŠ s MŠ v Stankovanoch ale
aj deti zo stankovskej pobočky
Súkromnej základnej umeleckej školy z Ružomberka.
Začiatok júna patrí deťom, oslavujú Medzinárodný deň a my ho oslávime s nimi v areáli futbalového ihriska
v nedeľu 3.júna. Samozrejme
že detičkám bude k dispozícii
maľovanie na tvár ako aj na-

Každý dobrovoľník, ktorému nie je ľahostajné životné
prostredie a priestor, v ktorom
dennodenne trávi svoj život je
vítaný.

fukovacia šmýkačka a chystáme pre ne v spolupráci s kultúrnou komisiou aj prekvapenie.
V júni už tradične DHZ
Stankovany pripraví Jánsku
vatru spolu s tanečnou zábavou v sobotu 22.júna. Všetci dúfame, že počasie bude
aspoň také super ako minulý rok.

Tradičný kotlík
No a letné prázdniny uvítame
14.júla tradičným podujatím
obce – 11. ročníkom Stankov-

Pretože Kristov hrob je prázdny, neexistujú žiadne pochované nádeje...
Milí naši čitatelia, Stankovci, rodáci.
Prežite blížiace sa Veľkonočné sviatky v pokoji, mieri a nádeji.
redakcia Stankovských zvestí a Obecný úrad Stankovany

ského kotlíka – súťaži vo varení gulášu spolu s tradičnou tanečnou zábavou.
Uvítame všetkých vareniachtivých a veríme že sa spolu
dobre zabavíme, najeme aj vytancujeme.
Do konca roka sa chystajú ďaľšie akcie, ale o tých zasa inokedy, budeme sa tešiť na
vašu účasť, a budeme radi ak
sa zapojíte aj do prípravných
prác podujatí. Uvítame každý nápad, pomocnú ruku alebo radu.
text: red
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Sviatočné slovo pána farára
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Volal Ježiš na kríži. Na prvý pohľad je to veta zúfalstva. Sú
chvíle v našom živote, keď
mu veľmi dobre rozumieme. Aj my sa pýtame: Načo
je toto dobré? Prečo toto
všetko? Prečo je toľko zla,
utrpenia, úzkostí? Prečo
utrpenie, úzkosť, ale aj zlo
objavujeme v sebe samých?
Tento výkrik má podobu
otázky, ale aj modlitby. Sú
chvíle, keď modlitby majú
podobu bolestnej otázky.
A inokedy zas naše bolestné otázky sa stávajú modlitbami. Tieto otázky musíme tak ako Ježiš adresovať Bohu samému.
Veľkonočné tajomstvo
je Božia odpoveď na Ježišovu otázku. Tou odpoveďou je udalosť tejto noci.
Kameň je odvalený. Ježiša, ktorého ľudia odmietli a zabili, Boh sám vracia do hry. Vracia ho do života. Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi? - nehľadajme Ježiša len v minulosti! Boh nevracia Ježiša ako pomstiteľa, ale vracia ho bez triumfu, v noci,
bez svedkov. Jeho návrat,
ktorý voláme zmŕtvychvstanie, alebo vzkriesenie,
bude navždy terčom pochybnosti pre neveriacich.
Vzkriesenie nie je oživenie
v zmysle resuscitácie. Ježiš sa nevracia do starého
sveta, aby pokračoval v ži-

vote a potom znova zomrel. Ježiš otvára novú dimenziu. Novú hĺbku života. Ježiš vstáva v našom živote viery. V našom živote
viery ho stretávame ako živého a prítomného. Veľkonočnú zvesť o vzkriesení by
sme mohli vyjadriť aj takto: Ježiš nepatrí len minulosti, je našou prítomnosťou aj budúcnosťou. Stretávame sa s ním vo sviatostiach, v Božom slove,
v druhých ľuďom, v migrantoch a utečencoch.
Starí učitelia Cirkvi hovorili o Creatio continua – pokračujúce stvorenie. Sv. Augustín hovorieval: Modliť sa znamená zatvoriť si oči a uvedomiť si,
že Boh teraz tvorí svet. Resurrecio continua – pokračujúce vzkriesenie. Vzkriesenie ako čin, ktorý dokonal Boh Otec, keď svojho
Syna pozdvihol z priepasti do ktorej ho zvrhli ľudia.
Ale zo strany nás ľudí, tento príbeh stále pokračuje.
Aj v nás sa deje vzkriesenie. Pozývame ho, aby pre
nás nebol minulosťou, ale
prítomný v našom živote
a aby bol budúcnosťou , ku
ktorej s nádejou smerujeme. Aj v nás sa deje vzkriesenie. Radujme sa z toho.
Miloš Labaš,
správca farnosti
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo šiesteho
zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. 12. 2017
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril a viedol starosta obce Rudolf
Baleja, ktorý privítal všetkých
prítomných.
Zúčastnilo sa ho z celkového počtu 9 poslancov 6 poslancov, čím sa obecné zastupiteľstvo stalo uznášaniaschopným. Starosta ospravedlnil poslancov Michala Straku a Mgr.
Petra Lacku z dôvodu pracovných povinností a poslanca Milana Matejíka z dôvodu práceneschopnosti.
OZ schválilo návrh rozpočtu obce Stankovany na roky
2018-2020, ktorý bol prerokovaný v Komisii finančnej a bol
zverejnený v úradnej tabuli obce. K vypracovanému Návrhu
rozpočtu obce Stankovany neboli počas 15-tich dní podané
zo strany občanov žiadne pripomienky. K predloženému návrhu prítomní poslanci vzniesli svoje pripomienky a otázky
k jednotlivým položkám rozpočtu, ktoré boli zodpovedané.
Hlavná kontrolórka obce požiadala poslancov, aby sa na samostatnom výjazdovom zasadnutí OZ v prvom štvrťroku 2018 venovali majetku obce,
jednotlivým nehnuteľnostiam
a ich stavu a stanovila sa priorita zaradenia týchto nehnuteľností do plánu opráv a údržby.
Ďalej poslanci OZ schválili
návrh VZN obce o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018, ku ktorému
poslanci Ján Lacko a Ing. Peter
Tomáň vzniesli pripomienky.
Hlavná kontrolórka obce navrhla spolu s poslancami Jánom
Chomistom a Ing. Petrom Tomáňom zvolať samostatné ro-

kovanie OZ k problematike
ZŠ s MŠ.
OZ tiež schválilo návrh dodatku k VZN o úhradách za
krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce Stankovany.
Starosta obce informoval
o jednaní so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava
vo veci možnosti výmeny pozemkov a odpredaja spoločnosti SGI, s.r.o. Bratislava, ktorú
OZ zobralo na vedomie a ďalej v tejto veci prijalo príslušné
uznesenia a poverilo:
a) obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej
a ekonomickej stránke predaj
majetku obce
b) starostu obce, aby so žiadateľom o predaj majetku uzatvoril kúpnu zmluvu a aby zabezpečil jej zverejnenie.
Diskusia
Starosta obce umožnil prítomným diskutovať samostatne ku
každému prejednávanému bodu programu.
OZ ukončilo svoje rokovanie
o 20.30 hod.
Vyberáme z prvého
zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
ktoré sa konalo
27. 2. 2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril a viedol starosta obce Rudolf
Baleja, ktorý privítal všetkých
prítomných. OZ sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslancov Mgr. Petra Lacku, Jána Lacku a JUDr. Vladimíra Urbana z dôvodu pracovných povinností a poslanca Milana Matejíka z dôvodu práceneschopnosti.
OZ obce Stankovany schválilo za zapisovateľa Mgr. Iva-

na Zrníka, za predsedkyňu návrhovej komisie Ľudmilu Malchovú a za členov Ing. Petra
Tomáňa a Joachima Fúru a za
overovateľov zápisnice poslancov Jána Chomista a Michala
Straku.
Starosta obce podal informácie
- v rámci rozvoja športu na
rok 2018 o projekte „Výstavba
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“
- o potrebe zakúpenia príslušenstva ku kolesovému traktoru (rozmetadla, snehových reťazí, gumového britu na snehovú radlicu a výstražných majákov) pre zabezpečenie zimnej
údržby ciest, k čomu OZ prijalo príslušné uznesenia.
V bode Rôzne OZ zobralo
na vedomie informáciu starostu obce:
-ohľadom zápisu pozemkov
na výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov.,
-o výzve na podporu triedeného odpadu a o výsledku rokovania s okolitými obcami.,
- o projektovej príprave pre
vydanie stavebného povolenia
na výstavbu ďalšej vetvy kanalizácie.
O podaných žiadostiach
o dotácie na Ministerstvo financií SR na akcie:
- Zateplenie, oprava fasády
a výmena okien na budove základnej školy
- Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany
- Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove obecného úradu Stankovany“
-Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného múru v areáli miestneho cintorína
Ďalej starosta informoval
o obsahu Žiadosti o zrušenie

nájomnej zmluvy o nebytových
priestoroch v budove bývalej
škôlky v Rojkove, ktorú predložil J. Matejík, k čomu poverilo
OcÚ zverejniť cestou miestneho rozhlasu, na webovej stránke obce, v obecných novinách
Stankovské zvesti, resp. v regionálnych novinách oznam
o možnosti prenájmu objektu
bývalej MŠ v Rojkove na predajňu potravín, resp. inej obchodnej prevádzky.
Starosta informoval o obsahu
Darovacej zmluvy o pridelení
prebytočného majetku - PRAGA PV3S POKA, o pridelení dotácie od Min. vnútra SR
– Prezídium Hasičského a záchranného zboru a o výsledku
jednania so SPF vo veci zámeny pozemku pod stavbu hasičskej zbrojnice v miestnej časti Rojkov.
Diskusia:
- poslanec OZ Ján Chomist sa
informoval o termíne obhliadky
obce a vo veci zimnej údržby lavice cez Váh,
- poslanec Ing. Peter Tomáň
diskutoval taktiež o lavici, multifunkčnom ihrisku, navrhol zakúpiť z rozpočtu obce dataprojektor pre potreby obecného zastupiteľstva, informoval o založení pašienkového spoločenstva
v obci a navrhol zasielať SMSky ohľadom zimnej údržby ciest
a odhŕňaní snehu,
- poslanec Joachim Fúra odporučil s prípadným prenajímateľom objektu bývalej MŠ
v Rojkove dojednať nájomné
podľa platných a schválených
podmienok,
- poslanec Michal Straka požadoval rekonštrukciu a opravu
ciest v Rojkove v časti Kopanie
- Ing. Peter Straka kladne
zhodnotil obecný ples, pochválil vedenie obce a pracovníkov
úradu za jeho organizáciu, vyzval poslancov na účasť a spoluprácu pri organizovaní ďalších obecných plesov, odporučil
predsedom komisií zverejňovať
v obecných novinách informá-
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cie o činnosti komisií, ponúkol
pomoc pri zabezpečovaní multifunkčného ihriska v obci, spomenul problémy v školskej jedálni.
V závere sa dotkol doriešenia
nepovolenej skládky odpadu
v Porubinách, na čom má veľký
podiel vedenie obce a Komisia
na ochranu verejného poriadku
a pre životné prostredie a iné
vecné pripomienky.
OZ ukončilo svoje rokovanie
o 20.45 hod.

privítal všetkých prítomných.
OZ sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslancov Milana Matejíka a Joachima Fúru z dôvodu práceneschopnosti.
OZ obce Stankovany prijalo uznesenie vo veci Kanalizácia obce Stankovany, 2. etapa –
žiadosť VSR a.s. Ružomberok
o záväzné stanovisko k zmene
stavby pred jej dokončením.

Vyberáme z druhého
zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo 12. 3. 2018

Diskusia
Starosta obce otvoril k prejednávanému bodu diskusiu, do
ktorej sa zapojili poslanci:
-Ing. Peter Tomáň odporučil
pri realizácii kanalizácie riešiť
aj úpravu miestnej komunikácie

Zasadnutie OZ otvoril
o 17:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf Baleja, ktorý

N

-Starosta obce a HK obce
Ing. M. Straková odpovedali na
otázku financovania výstavby
kanalizácie - ktorá má charakter verejného záujmu.,
-Starosta obce obecnému zastupiteľstvu vysvetlil a zopakoval, že v našej obci malo byť
pôvodne vybudovaných 60 domových prípojok a v prípade
realizácie tejto druhej etapy dostavby kanalizácie bude v obci napojených cca 200 rodinných domov a verejných budov,
čo považuje za úspech, ktorý bol
dosiahnutý po osobných jednaniach s novým riaditeľom VSR,
a.s. Ružomberok a poslancom
NR SR Ing. M. Mojšom. Potvrdil, že je na škodu veci, že obec
nebola odkanalizovaná tak ako
susedné obce, nakoľko v našej

Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Najdôležitejším bodom posledného vlaňajšieho rokovania obecného zastupiteľstva
bol návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
K vypracovanému návrhu, ktorý bol zverejnený v úradnej tabuli obce, neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov.
OZ schválilo návrh rozpočtu
obce na rok 2018 v tomto členení:

Bežné príjmy:
obec
431 614 eur
RO ZŠ s MŠ
6 000 eur
Finančné operácie:

R

81 000 eur
Kapitálové príjmy: 0 eur
Spolu: 518 614 eur

Bežné výdaje:
obec
288 266 eur
RO ZŠ s MŠ
129 348 eur
Finančné operácie:
15 000 eur
Kapitálové výdaje:
86.000 eu
Spolu: 518 614 eur

Súčasťou rokovania o návrhu rozpočtu bolo aj schválenie
Z návrhu rozpočtu, ktorý prerozdelenia finančných proje uverejnený na internetovej striedkov pre spoločenské orgastránke obce, vyberáme kapitá- nizácie pôsobiace na území obce pre rok 2018:
lové výdaje v tomto členení:

Reakcia urbáru Stankovany
Reakcia DR pri PS Urbár
Stankovany na článok v Stankovských zvestiach č. 1 z decembra 2017 „Zmätky a nepravdy okolo nájmu lúk“
Na základe obsahu článku
uverejneného v poslednom čísle „Stankovských zvestí“, ako
aj ospravedlnenia sa, považuje

na spoluúčasť obce pri budovaní ďalšej časti kanalizácie sa
navrhuje použiť 13-tisíc €, na
vypracovanie projektovej dokumentácie na individuálnu bytovú výstavbu „Pod Jasením“
– Lesová 68-tic eur a 5-tisíc
eur na zosilnenie oceľovej konštrukcie garáže v zmysle statického posúdenia projektu ku kolaudácii stavby.

Dozorná rada tento prípad za
uzatvorený a odporúča PS Urbár, aby odosielanú poštu (listy, e-maily) vždy prekonzultovalo na svojej riadnej výborovej schôdzi.
DR pri PS Urbár
Stankovany

Máme nové logo
FSk Podšíp začína nový rok
2018 aj s novým logom.
Návrh vychádza z tradičného ľudového odevu zo Stankovian, najmä zo špecifického ženského čepca a mužského klobúka. Za jeho realizáciu ďakujeme šikovnej grafičke Anke Mihálikovej z Nolčo-

obci - miestnej časti Rojkov je
vybudovaná čistiareň odpadových vôd aj pre okolité obce, čo
súčasné vedenie obce nemohlo
ovplyvniť.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť a následne zasadnutie o 18:00 hod.
oficiálne ukončil. Po jeho skončení si obecné zastupiteľstvo
pripomenulo okrúhle životné
jubileum 60-tich rokov poslankyne p. Ľudmily Malchovej.
Úplné znenie zápisníc zo zasadnutí OZ je k dispozícii na
web-stránke obce
spracovala: Mária Straková

Dotácie:
FK SOKOL Stankovany
4.200 eur
DHZ Stankovany
400 eur
DHZ Rojkov
400 eur

Finančné príspevky
MO Matice slovenskej Stankovany 200 eur
MO Slovenského červeného
kríža 200 eur
ZO Jednoty dôchodcov Stankovany 300 eur
Folklórna skupina Podšíp
300 eur
SPOLU:
6 000 eur
text: Mária Straková

va, ktorá sa venuje okrem iného aj takýmto šikovným veciam vo svojej agentúre A.M.
ZojaART.
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Aké dane platíme obci v tomto roku?
Každý obyvateľ obce a majiteľ
nehnuteľností platí ročne poplatky. Každá obec si ich výšku
určuje sama vo všeobecne záväznom nariadení. Z nich potom zabezpečuje odvoz a ďalšie spracovanie odpadu alebo v prípade daní za nehnuteľnosti potom zabezpečuje
základnú údržbu. Obce majú právo v určitých prípadoch
poplatky za odpad znížiť, alebo úplne odpustiť.
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady schválilo zastupiteľstvo
dňa 28. 11. 2017.
Miestne dane a poplatky aj
na rok 2018 ostávajú nezmenené a zostávajú na úrovni roku 2015.

Za odpad
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovený na osobu a deň
a ostáva vo výške 0,0440 €, čo je
cca 16,06 eura na rok.

S

Za nehnuteľnosti a psa
Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných
nádob na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov a nezahŕňa náklady na zbernú nádobu
na zmesový komunálny odpad.
Povinnosť platiť poplatok za
komunálny odpad treba obecnému úradu oznámiť do mesiaca od jeho vzniku, tak ako
aj akékoľvek zmeny, prípadne
doložiť doklady, ktoré by mali vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku. Zaplatiť sa
dá v hotovosti alebo peňažným
prevodom na účet obce.

Úľavy
Poplatok za komunálny odpad
sa môže znížiť o 50% študen-

tovi, ktorý navštevuje školu na
Slovensku a občanovi, ktorý
pracuje mimo obce v turnusových, sezónnych prácach.
Poplatok za komunálny odpad sa môže znížiť o 100% poplatníkovi s trvalým alebo prechodným pobytom a to:
- ktorý je oprávnený užívať
nehnuteľnosť na území obce
a uhrádza poplatok v mieste trvalého alebo prechodného pobytu,
- študentovi, ktorý navštevuje
školu v zahraničí.,
- poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí,
- poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia

Kedy možno auto zaparkovať pred rodinným domom
So zaparkovanými autami na
obecných alebo krajských cestách majú problém viaceré liptovské obce. Stankovany nie sú
výnimkou. Problémová býva aj
prístupová krajská cesta z Ľubochne.
Majitelia rodinných domov
majú k dispozícii vlastný dvor,
napriek tomu parkujú autá na
verejných priestranstvách, teda cestách, krajniciach a chodníkoch. Komplikujú tým plynulosť premávky, bezpečnosť a v
zime bránia napríklad prejazdu
odhŕňačov. Problém môžu mať
aj záchranné zložky, komplikuje sa aj odvoz odpadu.
Zaparkované autá z oboch
strán bežne stoja po oboch stra-

obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo pobytu v inej obci.
- poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení
napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pododbne
Doklady, ktoré preukazujú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné
predkladať každoročne, do konca januára.

nách cesty v Ľubochni do Stankovian.
„Nie je to práve bezpečný
úsek, keď stoja na oboch stranách autá. Ak ide oproti auto,
nemáme sa kde vyhnúť. Stáva sa
aj to, že autá sú postavané vždy
z jednej strany, ale na striedačku, aby bol dodržaný 6-metrový
priestor a my šoféri potom robíme medzi ne slalom.“
Najviac vyhrotený býva problém cez zimu. Odhŕňače
nemôžu pracovať. „Obec Stankovany upozorňuje občanov,
majiteľov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na verejných priestranstvách, cestách,
križovatkách a v blízkosti obchodov, pohostinstiev a garáží,
nakoľko sťažujú zimnú údržbu

ciest pri ich odhŕňaní a zimnom
posype. Žiadame majiteľov áut,
aby parkovali svoje vozidlá na
svojich pozemkoch a vo dvoroch
a brali ohľad na ostatných spoluobčanov a návštevníkov obce,“
znela nedávna výzva.
O parkovaní na ceste pred rodinným domom v obci hovorí
zákon o cestnej premávke. Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a
na jednosmernej ceste vpravo i
vľavo.
„Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty, alebo zasta-

Daň z nehnuteľností zahŕňa
daň z pozemkov a daň zo stavieb.
Cintorínske poplatky sa vyberajú za hrobové miesta na pohrebisku v Stankovanoch v sume detsky hrob 6,00 €, jednohrob 10,00 € a dvojhrob 20,00
€ na 10 rokov.
Daň za psa je stanovená na
9,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
Kompletný a podrobný sadzobník k daniam a poplatkom je
uverejnený vo VZN č. 5/2015 a
je k dispozícií na OcÚ a na internetovej stránke obce.
text: Mária Straková

viť v druhom rade. Pri státí musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej tri metre
pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
tri metre pre oba smery jazdy,“
vysvetlila Jana Balogová, hovorkyňa žilinskej krajskej polície.
Dôležitá je preto šírka cesty,
ktorá zostane voľná po tom, ako
na jednej strane zaparkovalo auto. Podľa zákona môže zaparkovať na dvojpruhovej ceste, pokiaľ
zostane voľných 6 metrov.
Pokiaľ to tak nie je, na ceste nezostane dostatok miesta, aby
prešli vedľa seba dve autá. Polícia môže v takom prípade udeliť pokutu za priestupok vo výške 50 eur.
text: SZ
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Zápisy

Zostane škola bez detí?
V apríli bude v Stankovanoch zápis do základnej školy, v máji do materskej školy.
Ani sme sa nenazdali a už máme prvý polrok školského roku
2017/2018 úspešne za sebou.
Čím sme v našej škole žili?
Začiatok roka býva zväčša
náročný. Žiaci si museli zvyknúť na školský režim,
domáce úlohy, deti v MŠ na
odlúčenie od rodičov, nových
kamarátov, začali sa povinnosti.
Od októbra žiaci navštevovali rôzne krúžky, v ktorých si rozširovali vedomosti, učili zručnostiam i športovali. Vedúca krúžku ľudového
tanca nacvičila so žiakmi program, s ktorým sa predstavili, pri príležitosti mesiaca starších, v kultúrnom dome a potom aj v skanzene v Martine.
Na regionálnom krúžku si žiaci s pani Demikátovou zaspomínali na roky mladosti svojich starých rodičov, učili sa
vyšívať, spievali ľudové piesne
a venovali sa ľudovým remeslám. Krúžok anglického jazyka väčšina žiakov využívala
na doučenie sa školského učiva, ale vedomosti si rozširovali

aj elektronickou formou – cez
webovú stránku English One.
Na športovom krúžku sa deti
učili hrať futbal, ale aj volejbal,
vybíjanú i liezť na lane. O počítačový krúžok je najväčší záujem. Chlapci i dievčatá sa okrem hier učili písať všetkými
desiatimi a prvé skúsenosti už
majú aj s Wordom či PowerPointom.
Mladí výtvarníci sa zapojili
do viacerých výtvarných súťaží,
napr. Vesmír očami detí, Záchranárik. a už onedlho budeme mať v škole súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V marci sa
budeme viac venovať knihám,
ich čítaniu, ilustrovaniu a budeme súťažiť o kráľa čitateľov.
Bohatú činnosť vyvíjajú žiaci v školskom klube detí, kde
okrem prípravy na vyučovanie
učia sa slušnému správaniu,
správnemu stolovaniu, venujú sa riešeniu vzťahov, športujú i relaxujú. Len nedávno sme
sa veselili na karnevale, kde
sme tancom, súťažami a veselými hrami zakončili fašiangové obdobie.
V tomto školskom roku sme
sa zapojili do environmentálneho projektu - Zelená ško-

la, ktorým chceme deti naučiť
starať sa o svoje životné prostredie. Veríme, že po splnení všetkých úloh získame titul
Zelená škola.

Čo sa chystá
V jarných mesiacoch plánujeme urobiť brigádu v záhrade školy. Chceme urobiť rez
ovocných stromov, vysadíme
bylinky v Babičkinej záhrade,
a ak nám to dovolia finančné prostriedky, resp. pomôže
zriaďovateľ, opravíme chátrajúci múrik pri školskej jedálni.
Pri spomenutých aktivitách
radi privítame šikovných rodičov. Pomoc od zriaďovateľa školy i rodičov očakávame aj pri rekonštrukcii školského dvora. Finančnú pomoc
môžeme získať aj od Nadácie
COOP Jednota, ktorá vyhlásila súťaž, do ktorej sa svojím
projektom tiež zapojíme.
Rodičia a priatelia školy nám
môžu pomôcť aj 2 % z odvedených daní. Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali vlani plánujeme kúpiť nové počítače, lebo staré nám už
dosluhujú. Tlačivo na 2% z dane môžete nájsť na webovej
stránke školy.

V apríli nás čaká zápis do prvého ročníka. Veríme, že na
zápis prídu všetci predškoláci z materskej školy, tak, ako
to prisľúbili na stretnutí rodičov detí MŠ, na ktoré prišiel aj
pán starosta. Zdôraznil, aké je
potrebné pre zachovanie školy
v obci zapísať si dieťa do našej školy.
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom,
čo treba so sebou priniesť na
zápis, máme uverejnené na
webovej stránke školy, alebo
sa rodičia môžu informovať
u učiteliek MŠ. Zápis detí do
materskej školy sa bude konať
v máji.
Rodičia by mali zvážiť, či si
zapíšu svoje dieťa do našej ZŠ
a MŠ, lebo sa môže stať, že pri
nedostatku detí bude obec nútená zrušiť základnú školu, čo
viacerým rodičom môže spôsobiť nemalé starosti. Veď vodiť deti do Ľubochne, resp. do
Ružomberka nie je maličkosť.
Stojí to čas, peniaze a predovšetkým je to starosť o bezpečnosť dieťaťa.
Mať školu v obci je veľkou
výhodou, ale viacerí občania
si to akosi neuvedomujú, alebo majú staršie deti a už im na
tom nezáleží?
Do konca školského roku
nás čaká ešte veľa práce, veríme však, že spoločným úsilím
učiteľov, detí, ale i rodičov sa
nám podarí naše plány splniť,
a že v septembri opäť otvoríme
brány našej školy s ešte väčším
počtom detí ako to bolo v minulom roku.

Oznam: Každý prváčik
dostane l. septembra pri
nástupe do Základnej školy
darček od obce.
Text: Daniela Jarošová
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Prečo je materská škola dobrá
a základná škola už nie?
Vážení mladí rodičia,
naša obec leží v nádhernom
kraji a je zaujímavá a krásna
pre turistov, návštevníkov a aj
pre tých, ktorí sa v nej narodili a ktorí sa do nej pri rôznych
príležitostiach vracajú ale hlavne pre tých, ktorí v nej žijú.
Posledné 2 – 3 roky roky od
niektorých rodičov detí však
počúvame, že svoje dieťa nezapíšu do našej základnej školy i napriek tomu, že navštevovali v obci materskú školu. Čo
je príčinou týchto rozhodnutí ?
Snáď si všetci dobre uvedomujeme, čo pre našu obec, v ktorej žijú spolu so svojimi blízkymi aj tieto deti, znamená naša škola. Myslím, že veľa. Veď
je to miesto, kde sa v komunite obce začínajú vytvárať prvé priateľstvá, ktoré môžu pretrvať až do dospelosti, miesto
doma v dedine s ľuďmi, ktorí
sa stretávajú počas celého života.
Len v tejto škole sa učia
o obci v ktorej žijú, poznávajú blízke okolie a učia sa ži-

Valné zhromaždenie PS Urbár Stankovany
V nedeľu 4. marca sa uskutočnilo v budove Kultúrneho
domu riadne Valné zhromaždenie PS Urbár Stankovany za rok 2017, na ktoré boli pozvaní všetci podielníci.
Z celkového počtu 117 pozvaných sa zhromaždenia zúčastnilo 90 podielníkov, program schválili všetci prítomní podielníci.
Program obsahoval kontrolu uznesení, prijatých na poslednom zhromaždení z marca 2017, správu o hospodárení a činnosti PS, schválenie
ročnej uzávierky za rok 2017,
schválenie rozpočtu na rok

2018, správu odborného lesného hospodára, správu o činnosti lesnej stráže, plán ťažby
na rok 2018, správu DR a návrh uznesení.
V diskusii vystúpilo 15 prítomných s rôznymi príspevkami. Žiaľ, niektorí z diskutujúcich nerešpektovali rokovací poriadok a tak pre budúce rokovanie bude prijatý nový spôsob organizácie valného
zhromaždenia.
Výbor PS konštatuje, že podielníci sa predovšetkým zaujímajú len o dodávky palivového dreva, pričom sa zabúda aj na povinnosti každého podielníka týkajúce sa ma-

jetku PS a jeho starostlivosti, angažovanosti pri brigádnickej činnosti, zalesňovacích
prácach a pod..
Predseda a členovia výboru PS (až na dvoch) si za svoju prácu zaslúžia poďakovanie
a plnú dôveru.
Na záver – v priebehu mesiaca marec 2018 sa majetok
PS Urbár navýšil o kolesový traktor typu 16V 140 CL
FORTERRA ZETOR a vývoznú vlečku PALMS z Estónska.

Text: Peter Straka

sem do Stankovian? Vrátia
sa, ak tu bude obec bez školy
a s prestarlým obyvateľstvom?
Kde budú chodiť do školy
a škôlky ich deti ?
Na záver malá poznámka: aj
ja som spolu so svojimi spolužiakmi navštevovala prvé ročníky v základnej škole v našej
obci. Bolo nás v každej triede oveľa viac, ako je to dnes.
Vtedy sa vôbec našimi rodičmi neriešila otázka umiestniť
svoje dieťa do inej školy z tých
alebo iných dôvodov, a predsa si myslím, že to neubralo
na kvalite nášho života v práci ani v súkromí a dodnes sa
každý teší na kamarátske vzájomné stretnutia, ktoré majú
začiatky v spoločnej návšteve materskej a základnej školy
v našej obci.
Vážení mladí rodičia detí,
ktoré sú veselé, šikovné, múdre, zvážte svoje kroky a ťahajte
za jeden povraz pri rozhodnutí o budúcnosti našej základnej
školy. Školy, ktorá má za sebou
už viac ako 80 rokov.
Starosta obce zvolal v marci
ku problematike školy samostatné rokovanie obecného zastupiteľstva.
Mária Straková

Vtáky počas letu a za zníženej
viditeľnosti poriadne nevedia
rozoznať prekážku a narážajú
do drôtov.
Elektrické vedenie vo voľnej prírode je pre vtákov životne neNarodiliNapríklad
sa:
bezpečné.
elektrické
Michal
Hoždorakrajine
6.1. predstastĺpy
v otvorenej
vujú
preŠkuta
vtáky17.1.
atraktívne miesAdrián
to na sledovanie koristi. Väčšie
druhy vtákov pri dosadaní alebo
Úmrtia:
vzlietnutí môžu dostať smrtiaci
Agneša
Balejová,
19.12
zásah
prúdom.
Nie
sú to(87aler.)iba
samotné
ktoré(66
ohrozuVincent stožiare,
Lacko, 28.12.
r.)
jú vtáky. Nebezpečenstvo predEmil Tatár, 9.2. (62 r.)
stavuje aj samotné elektrické veVladimír Lacko, 20.2.(64 r.)
denie.
Oľga
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migračné
kov vedú hlavne ponad rieky
a pohoria. Pokiaľ ich pretínajú drôty elektrického vedenia,
môže pri zlej viditeľnosti nastať

Spoločenská kronika

V

votu rastliniek a zvierat, ktoré
sú len tu a kde žijú ich rodičia a rodina.
Deti spoločne v rámci vyučovania navštívia, zacvičia
a zahrajú si na našom krásnom
futbalovom ihrisku, vystúpia
pri mnohých podujatiach
v novovybudovanom kultúrnom dome, aby mohli ukázať,
čo všetko sa naučili. V tomto
kultúrnom dome sa nachádza aj „Malé obecné muzeum“,
kde sa deti na vlastné oči môžu
zoznámiť s nie tak dávnou históriou našej obce a s historickými predmetmi, ktoré používali predchádzajúce generácie.
Pravidelné sú návštevy žiakov na Obecnom úrade, kde
ich prijíma starosta obce so
svojimi spolupracovníkmi, aby
poznali, kto vedie obec. A tiež
poznávajú svojho duchovného
otca pri vyučovaní náboženstva, prácu ktorého vyzdvihujú aj ľudia, ktorí našu obec navštívia.
Dovolím si povedať, že o toto všetko sú ukrátené deti, kto-

rých rodičia sa rozhodli a rozhodujú o ich návšteve školy v inej obci alebo v meste.
Títo rodičia v domnienke, že
umiestnením svojho dieťaťa
v inej škole im dávajú viac, ich
v skutočnosti pripravujú o to
najdôležitejšie – o ich identitu
a spolužitie so svojimi rovesníkmi, s našou komunitou.
Deti nemusia cestovať, nemať okolo seba rovesníkov zo
svojej obce a tak zažívať stresy a rodičia zas nemusia hľadať
finančné prostriedky na zabezpečenie cestovania a dopravy
svojich detí a ktoré tento čas
môžu využiť iným vhodným
spôsobom napr. pomôcť svojim rodičom pri rôznych činnostiach.
Úroveň vzdelávania, technická vybavenosť a pedagógovia aj v našej obci vedia pripraviť deti tak, aby ich zaradenie do vyšších ročníkov v iných
školách a porovnanie s vedomosťami nových spolužiakov
im nespôsobovalo žiadne problémy.
Ďalšou otázkou ohľadom
školy je, čo zostane z tejto obce, ak v nej už nebude škola? Chceme, aby sa naše deti v dospelosti vrátili zo škôl
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Seniori majú za sebou desať rokov aktívnej činnosti
Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Stankovanoch spolu pripravili pri príležitosti 10. výročia svojho založenia
pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Stankovian na 6. januára – sviatok Troch kráľov,
kultúrny program pod názvom
„Od adventu do Troch kráľov“
v priestoroch kultúrneho domu, ktorý sa zaplnil sviatočne
naladenými divákmi do posledného miesta.

Veľký potlesk
Na toto výročie prijali pozvanie starosta obce, miestny
pán farár, predsedovia krajskej
a okresnej organizácie JDS,
poslanec NR SR Milan Mojš
a predsedníčky ZO JDS susedných obcí.
V kultúrnom programe vystúpili ženská spevácka skupina Hradisko z Vrútok s pásmom Vianočné koledy od Lucie až po Troch kráľov o vianočných zvyklostiach. Všetci prítomní veľkým potleskom

odmenili krásny umelecký zážitok.
V druhej časti programu
vystúpil talentovaný 13-ročný heligonkár Matúš Hodás
z Kysuckého Lieskovca s pásmom Hlas mojej heligónky.
Krásne vystúpenie mladého
umelca uchvátilo všetkých prítomných.
Všetci účinkujúci a hostia
dostali na pamiatku od starostu Stankovian Rudolfa Baleju, kalendár obce a monografiu obce „V stopách dávno odviateho času“.
Záverečné slovo patrilo predsedníčke ZO JDS pani Jolane Malchovej, ktorá poďakovala moderátorovi Petrovi Strakovi, všetkým hosťom,
účinkujúcim a prítomným za
vytvorenie krásnej atmosféry
počas celého podujatia.

1500 členov v okrese
26. februára sa uskutočnila výročná schôdza ZO JDS, ktorá
má v súčasnosti 33 členov, za
prítomnosti predsedu okresnej
organizácie S. Ižu, keď staros-

ta obce p. R. Baleja svoju neúčasť ospravedlnil.
Všetkých prítomných srdečne privítal moderátor Peter Straka. Predsedníčka Jolana Malchová vo svojom vystúpení zhodnotila celoročnú
prácu organizácie a jej všetkých členov, ktorí sa svojim
pričinením zaslúžili o dosiahnuté výsledky, reprezentáciu
a pomoc pri obecných aktivitách a pri skrášľovaní verejných priestranstiev.
Osobitne poďakovala tým
členom, ktorý vzorne reprezentovali organizáciu a obec
na športových hrách seniorov,
ako Peter Straka a Mária Tatárová. Ocenenie si zaslúžil aj
p. Vladimír Krúpa, ktorý bol
pri zakladaní našej organizácie a za svoje pôsobenie obdržal vyzname. Stanislav Ižo prítomných oboznámil s činnosťou okresnej organizácie, ktorá
má celkom 1 500 členov. Vysoko ocenil prácu, aktivity a reprezentáciu členov našej základnej organizácie v Stankovanoch..

Prítomní sa oboznámili
s návrhom plánu činnosti na
rok 2018, ktorý je pestrý a dáva veľa možností pre svojich
členov na rôzne aktivity počas
celého roka.

Voľby
Na tejto výročnej schôdzi sa
uskutočnili aj voľby nového
výboru a revíznej komisie. Pre
nové funkčné obdobie sa stala staronovou predsedníčkou
p. Jolana Malchová a predsedom revíznej komisie p. Antón Tomáň.
Záver schôdze patril družnej debate všetkých prítomných pri malom občerstvení,
ktoré pripravili členky ZO.
Text: Straka Peter
a Vlasta Huntatová

V minulom čísle nám šarapatil tlačiarenský škriatok. Pri autoroch textu
zo života našich seniorov sme omylom
uviedli zlé meno autorov, správne malo
byť Jolana Malchová a Vlasta Huntatová. Za chybu sa ospravedlňujeme

Chceli by vytvoriť skupinu
opatrovateliek

V

Výročná členská schôdza
Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Stankovany bola 17.3.2018.
Za pomerne hojnej účasti
členov sme prijali troch nových
členov do našich radov. Oboznámili sme sa s činnosťou za
rok 2017 a aj to ako sme hospodárili.
Síce nie všetky úlohy sa nám
podarilo splniť, ale veríme, že
Plán činnosti na rok 2018, ktorý sme si schválili, sa nám spoločnými silami podarí splniť.
Chceli by sme pokračovať
v našom hlavnom poslaní Hromadný odber krvi, chceme ob-

noviť a pokračovať v brigádnickej činnosti, vytvoriť skupinu opatrovateliek, ktoré by pomáhali našim starším občanom,
ktorí potrebujú pomoc.
Zorganizovať stretnutie darcov krvi, ktorí získali zlatú
a diamantovú medailu, pomôcť
pri organizovaní MDD a pokračovať v akcii Poznaj svoj región.
Predsavzatí máme veľa a budeme sa snažiť ich aj naplniť.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom , ktorí
akoukoľvek formou pomáhajú
v našej činnosti.
Text: Ľudmila Malchová

Maškarný ples matičiarov
Dňa 20.1.2018 MO Matice slovenskej zorganizoval už 3. ročník Maškarného
plesu. Do tanca hrala skupina ATOMIC, hostia: Hudobno-spevácka skupina HĽUZA a Kántry skupina: Veselí
chlapci z Bystričky. Tento rok
sa zúčastnili ešte viac nápadité

masky, zúčastnilo sa veľa hostí
z Ružomberka, Martina, ale aj
domáci. Cez prestávky sa ozýval spev za doprovodu nášho
harmonikára Zdena Buliaka.
Veľmi nás teší , že sa všetkým
páčilo a tešia sa na ďalší ročník.
Text: Ľudmila Malchová
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Matičiari zachovávajú kultúru a tradície

Slávnostnú schôdzu pri príležitosti 5. výročia obnovenia
MO MS Stankovany zorganizovali 3. januára.
Zúčastnili sa jej aj vzácni hostia: riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Marek Nemec, predseda Krajskej rady Matice slovenskej Milan Stromko, starosta našej obce Rudolf Baleja, starosta obce
Švošov, starosta obce Liptovská
Štiavnica a poslanec ŽSK a ďalší hostia z našej obce. Všetkých
prítomných sme oboznámili
o činnosti našej organizácie za
5 rokov jej pôsobenia.

Z histórie
Prvá zmienka o MO Matici slovenskej v Stankovanoch
je z dňa 2.mája 1949, kde bola spísaná zápisnica napísaná
na zakladajúcom Valnom zhromaždení . Prvý predseda bol
Benedikt Poljak. Ale 30.augusta 1951 bol návrh na zrušenie
MO MS v Stankovanoch, tu
bol napísaný predseda Joachim
Švábik, takže trvala 3 roky, ale
nezachovali sa žiadne zápisnice
ani správy o činnosti, ani dôvod
prečo zanikla.
MO MS Stankovany bol obnovený 14.12.2012 s 13 členmi. Našu činnosť sme zamerali na udržiavanie a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, zachovávanie ľudových tradícií v našej
obci. Spolupracujeme s orgánmi
územnej samosprávy pri rozvoji
kultúry a spoločenského života.
Každý rok sa naši členovia zapájajú v krojoch do fašiangové-

ho sprievodu masiek našou dedinou.
Na začiatku našej činnosti
sa asi po 30 rokoch sa obnovilo Pochovávanie basy. Už roku
2013 sme sa zaoberali myšlienkou zriadiť Stankovskú izbu ľudových tradícií. A tak za pomoci zanietených členov, občanov
našej obce a pána Helu, ktorý zozbieral niektoré časti izby,
sme zriadili túto izbu. Slávnostne pásku prestrihol v tom čase
riaditeľ Domu MS Lipt. Mikuláši pán Milan Stromko. V minulom roku sme ju rozšírili aj
o kuchyňu.
V roku 2013 sme pripravili pre verejnosť výstavu pod názvom Stankovany očami pamätníkov. Bola to výstava zameraná na jednotlivé časti našej obce v dávnych rokoch, keď
v Stankovanoch nebola asfaltka, v obci boli väčšinou drevenice, kompa a podobne. Väčšinu
materiálu zozbieral pán JUDr.
Vladimír Urban. Taktiež sme
niektoré exponáty zarámovali
a zavesili na chodbe kultúrneho domu, kde visia aj fotografie
z činnosti MO MS Stankovany a Divadla Bajaja. Hlavnú zásluhu o zdokumentovanie akcií
mala pani Mária Straková, naša
členka a kontrolórka obce.
V roku 2013 sme začali s nácvikom Stankovskej svadby,
pod režisérskym vedením Anny Brukovej. Tradičné Stankovské svadby boli predvedené v roku 1958 a 1962. Premiéra našej svadby bola v roku 2013
v spolupráci s Folklórnou skupinou Váh z Liptovského Mikulá-

ša. Stankovskú svadbu sme hrali viackrát v okolitých obciach.
Na Turíce pod vedením našich harmonikárov Zdena Buliaka a Jozefa Pečku speváčky
v krojoch doprevádzajú hasičov
a poľovníkov pri stavaní mája
pred kostolom. Každoročne sa
zapájame do Súťaže vo varení
guľášu. Každoročne sa zúčastňujeme aj viacerých obecných
akcií.V roku 2015 bola naša organizácia hlavným organizátorom Osláv 590. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci.
V roku 2015 sme sa zúčastnili
v krojoch v Uhrovci pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Prvú augustovú sobotu sa
každoročne zúčastňujeme Pltníckych dní v Kraľovanoch ,
v roku 2015 sme spievali pri príležitosti 80. výročia vzniku Základnej školy v Stankovanoch.
Zúčastňujeme sa v krojoch na
Polnočnej omši a na odpustovú
slávnosť Božského srdca Ježišovho. Rok 2015 bol bohatý na
naše rôzne akcie. Bohatú činnosť sme ukončili pásmom zvykov a tradícií od Adventu až do
Troch kráľov pod názvom Stará mama rozprávala. Odmenou
nám bol veľký potlesk a slová:
bolo to vynikajúce.
V roku 2016 sme zorganizovali 1. ročník Maškarného plesu,
ktorým sme mienili obnoviť zaniknutú tradíciu. Zámer sa podaril a v roku 2017 bol 2. ročník. Tento rok sme zorganizovali 3.ročník. Na všetkých plesoch vládla veľmi dobrá nálada.
V roku 2016 a v roku 2017
sa niektorí členovia zúčastnili emočného predstavenia v našom kostole Pašiové hry. V roku
2016 naša Hudobno-spevácka
skupina prispela sériou hymnických a liptovských piesní v programe Galavečera Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Náš člen JUDr. Vladimír Urban dostal ocenenie za činnosť
v Matici slovenskej.

Naše členky Anna Demikátová a Edita Straková pripravili
pre deti ZŠ besedu v Izbe ľudových tradícií.
V auguste 2017 sme zorganizovali peknú akciu: Stretnutie
rodákov harmonikárov, v ktorej chceme pokračovať, nakoľko
akcia mala veľký ohlas.

Investície a plány
Počas uplynulých rokov sme sa
pokúšali získavať finančné prostriedky prostredníctvom projektov od Obce Stankovany spolu za 3 roky sme získali
450 €, Od Matice slovenskej
z Martina spolu 850€, a v roku
2016 od ŽSK sme dostali 700€.
Finančné prostriedky sme využili na nákup čižiem ku krojom, topánky ku krojom, látky
na kroje. Aj finančné prostriedky v tomto roku využijeme na
doplnenie krojov.
Máme veľa plánov do
budúcnosti a veríme, že spoločnými silami sa nám ich podarí
uskutočniť. Všetkým členom za
aktívnu pomoc pri organizovaní
našich akcií veľmi pekne ďakujem, zvlášť všetkým naším členom ale aj sympatizantom, ktorí
účinkovali v našich predstaveniach. Veľká vďaka patrí členom Hudobno-speváckej skupiny, ktorá na každom podujatí reprezentovala našu organizáciu, ale aj našu obec. Chcem sa
poďakovať vedeniu našej obce,
ktoré nám umožňuje bezplatne
využívať priestory OcÚ na skúšky speváckej skupiny a tak isto
aj priestory KACR na naše podujatia a skúšky.
Každý hosť slavnostnej
schôdze sa pochvaľne vyjadril k činnosti našej organizácie a prisľúbili vzájomnú spoluprácu. Starosta Obce Stankovany odovzdal Poďakovanie
za činnosť MO MS Stankovany a spolu s ním aj finančný príspevok, za čo v mene všetkých
členov veľmi pekne ďakujem.
Text: Ľudmila Malchová
predsedníčka MO MS
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90 rokov futbalu v Stankovanoch
V tomto „osmičkovom“ roku, keď si všetci pripomíname viaceré výročia našej histórie, si tiež pripomíname 90.výročie prvej
zmienky o futbale v našej obci. Preto dovoľte malú chronológiu tohto najpopulárnejšieho športu v našich podmienkach.

V roku 1928 skupine mladých
nadšencov učaroval nový fenomén tej doby – futbal. Konečne tu bolo niečo, čo dávalo
zabudnúť na každodenné starosti či strasti tej doby.
Počiatky tejto hry neboli jednoduché. V obci nebolo vhodného miesta na hranie, o kopačkách a koženej
lopte sa mohlo vtedy len snívať. Túžba hrať však prekonala všetky prekážky. Chlapci
hrávali, kde sa dalo, kde bola
len trochu väčšia trávnatá plocha. Tieto začiatky sú navždy
spojené s menami ako Gašper
Anton, Babala Jozef či Matula Ľudovít.
Už v roku 1930 dochádza ku
kvalitatívnemu posunu v tomto smere. V úzkej spojitosti pri dobudovávaní kúpaliska
na Močiaroch sa povyše neho
po nevyhnutných terénnych
úpravách podarilo vybudovať
aj futbalové ihrisko. Všetky
terénne úpravy sa vykonávali
ručne za účasti samotných
hráčov.
Mimo močiarov sa hrávalo
neskoršie aj na „Záhradnom“,
kde pomerne veľká lúka poskytovala vcelku dobré podmienky na futbal. Lenže majitelia pozemkov nemali pochopenie pre „udupávanie“ lúk
a pasienkov.
Prvý „vážny“ zápas na „Močiaroch“ odohrali domáci hráči s futbalistami TJ Príbovce /
okr.Martin/ ešte v tom istom
roku pri príležitosti otvorenia
susedného kúpaliska. Domáci
prehrali 2:4.
Po tomto zápase nasledovali ďalšie a ďalšie. Hrávalo
sa zväčša so susednými obcami, s Ľubochňou, Švošovom,
Kraľovancami, Černovou, Hu-

bovou. Nedeľné odpoludnia
začali patriť futbalu.
S počtom zápasov sa zvyšovali nároky aj na organizačné
zabezpečenie. Tejto práce sa
chopil študent lesníckej školy Krúpa Jozef, zároveň brankár mužstva. Túto dobrovoľnú
funkciu vykonával v podstate
až do svojho odchodu do povstania v roku 1944.
Dochovaná zostava mužstva
Stankovian v druhej polovici
30.rokov mala nasledovnú podobu :
Krúpa Jozef
Gašper Anton
Straka Anton
Belko J.
Kučera Anton
Babala Jozef
Horvát Peter
Nálepka
Okoličány
Oli J.
Kopta V.

V lete 1941 bolo na Sihoti dané do užívania futbalové
ihrisko. Konečne sa futbalisti
mohli presťahovať z „močiarov“ na normálnu hraciu plochu, ktorá do budúcna dávala
šancu hrávať aj súťažné stretnutia, i keď rozmery ihriska
neboli regulárne.

Sihoť bola obecným pasienkom s hrboľatým povrchom, cez ktorý viedla aj cesta ku kompe. Veľkú zásluhu na otvorení ihriska, resp.
na jeho zriadení mali miestny učiteľ p.Kubinec, Adamec
Alojz st, a v neposlednej miere aj miestny farár Pavol Adamec, ktorý nakoniec súhla-

Ihrisko na Sihoti, rok 1943

Foto zo 14.7. 1946, futbalisti z Rojkova na svojom ihrisku na Šiaroch.
Hore zľava : Kováčik František, Lacko Emil, Dvorštiak František, Štúr Ladislav, Urbanovič Dolfík, Kyša Daniel,
Chovanec Anton. Dole zľava : Chovanec Blažej, Urban Matej, Klenec Cyril, Letko Peter.
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sil so zrušením ovocného sadu, ktorý sám založil, a povyše ktorého futbalové ihrisko
po nevyhnutných terénnych
úpravách vyrástlo.
Po skončení vojny sa organizátorskej práce okolo futbalu chytajú Vendelín Malcho,
sám aktívny futbalista, spolu
s Benjamínom Palovičom.

Prvá neoficiálna
súťaž
V roku 1946 bola založená
neoficiálna súťaž dolnoliptovských „maloklubov“ za účasti mužstiev z Ľubochne, Hubovej, Černovej, Martinčeka, Stankovian, Rojkova, Švošova, Hrboltovej a Lipt.Sliačov. Organizačne to zabezpečovali p.Pánis z Ružomberka,
p.Brtko z Likavky a p.Kuniak z Černovej. Hneď v prvom
ročníku sa na prvom mieste
umiestnili futbalisti zo Stankovian. Súťaž trvala necelé tri
roky a výrazne prispela k rozvoju tohto športu na dolnom
Liptove.
V roku 1946 sa mužstvo
Stankovian zúčastnilo turnaja
v Černovej za účasti domácich
a mužstva z Hubovej. S Hubovou vyhrali 2:1, s Černovou
3:1, a získali tak víťazný pohár.
Hralo sa na ihrisku v Čutkovskej doline.
V roku 1948 sa vykonávajú
na ihrisku nevyhnutné terénne úpravy, hlavne vďaka výstavbe druhej koľaje železničnej dráhy, ktorá v obci prebiehala v rokoch 1948-49. Pomoc
techniky či navozenie zeminy
nebol v tom čase problém.

Aj v Rojkove sa začínalo
futbalom
Aj keď sa šport v Rojkove rozvíjal svojim spôsobom autonómne a nezávisle od Stankovian, treba ho chápať ako
neoddeliteľnú súčasť histórie
športu v obci. Bol to samozrejme futbal, ktorý aj tu ako prvý
zapustil korene.
Už v roku 1945 sa hneď za obcou blízko medokýša, po nevy-

Rok 1963 : Mužstvo TJ Stankovany
Horný rad zľava : Holdoš Karol, Škuta Ladislav, Urban Emil, Špidus Alojz, Holdoš Peter, Škuta Bohuš,
Dolný rad zľava : Buliak Leopold. Chomist Anton, Adamec Alojz, Puchel Milan, Babala Stano

hnutných terénnych úpravách
dáva do užívania futbalové
ihrisko „na Šiaroch“.
Toto síce nemalo požadované
parametre, meralo len približne 70 x 40 metrov, ale na hranie priateľských stretnutí postačovalo. Jeho história je natrvalo spojená s menami Chovanec Blažej a Štúr Ladislav.
História futbalu v Rojkove
nebola dlhá. Jednoducho neboli na to podmienky. Okolité
močiare nedovoľovali vytvoriť kvalitnejšiu hraciu plochu.
Priateľské stretnutia s okolitými obcami sa tu hrávali do
polovice 50.rokov, keď definitívne nad futbalom zvíťazilo lyžovanie, ktorému tu príroda vytvorila oveľa lepšie podmienky.
To ale neznamená, že by tu
nevyrástli aj kvalitní futbalisti, ktorí hrávali, resp.hrávajú za okolité obce /aj za Stankovany/. Najvyššie to dotiahol
Čieško Ľubomír, ktorý hrával
2.SNL za BZVIL Ružomberok /1988-91/. Bajči Ján hrá-

val dlhé roky krajské majstrovstvá za Drevinu Turany
/1979-90/ a Mäsiar Miroslav
hral 2.dorasteneckú ligu za
Texicom Ružomberok.

50.roky
V roku 1950 bola založená
Telovýchovná jednota Sokol
Stankovany. Oficiálne sa tak
v štruktúrach organizovaného
športu v okrese objavuje nový
subjekt.
Prvým oficiálnym predsedom TJ sa stáva Malcho Vendelín, ktorý sa krátko na to
stáva aj starostom obce. Sokol mal na začiatku 86 členov,
združených predovšetkým
do futbalového, ale aj do novo tvoriaceho sa volejbalového
oddielu. Novému predsedovi
sa podarilo vybaviť na okresnom výbore dotáciu 20.000,Kčs, pomocou ktorých sa podarilo zakúpiť kompletnú výstroj pre futbalistov.
V roku 1952 je za starostu zvolený Krúpa Jozef, bývalý dlhoročný futbalista. Aj je-

ho pričinením činnosť telovýchovnej jednoty dostáva nový
rozmer. V tom istom roku sa
futbalové mužstvo prihlasuje
do okresnej súťaže /okres Ružomberok/.
To už pri mužstve chýba
Malcho Vendelín, ktorý má
veľkú zásluhu na jeho tvorení. Z rodinných dôvodov mení trvalé bydlisko a odchádza
z obce.
Mužstvo hneď po roku postupuje do vyššej triedy. Vrchol
prišiel v sezóne 1954/55, keď
sa TJ Sokol Stankovany ako
účastník najvyššej medziokresnej súťaže stal jeho celkovým víťazom. Táto súťaž zlučovala najlepšie mužstvá vtedajších okresov Ružomberok,
Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš.
V sezóne mužstvo odohralo 20 majstrovských zápasov
s vysoko aktívnym skóre 97 :
21. Ako víťaz okresného „preboru“ malo tú česť odohrať na
svojom ihrisku stretnutie proti výberu okresu Veľká Byt-
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ča. Domáce mužstvo v tomto
stretnutí zvíťazilo 7 : 3.
O tento veľký úspech futbalu v Stankovanoch sa zaslúžili hráči :
Adamec Alojz, Krúpa Miloslav Straka Ondrej, Pečko
Fabián, Pečko Marcel, Straka
Beňo, Palovič František Straka Bohuš, Šimo Emil, Holdoš Karol, Holdoš Peter, Urban Emil Pečko Leonard, Špidus Alojz, Buliak Karol, Kučeriak Timotej Tavel Ondrej
V nasledujúcej sezóne
1955/56 sa už nepodarilo tento úspech zopakovať, ale aj napriek tomu si mužstvo udržiavalo vysoký štandard. V tom
istom roku sa mužstvo zúčastňuje na kvalitne obsadenom
turnaji v Turanoch za účasti
domácich, Ružomberka a Vrútok, na ktorom obsadili vynikajúce 2.miesto. Účasť na
takomto kvalitne obsadenom
turnaji bola poctou a v Stankovanoch vyvolala futbalový
ošiaľ.
V tejto sezóne vstupuje do
súťaže po prvý krát aj dorastenecké mužstvo, ktoré ako nováčik skončilo vo svojej skupine na 1.mieste, čo len potvrdzovalo, že v obci vyrastajú
kvalitní futbalisti. Aj v nasledujúcich rokoch si obe muž-

stvá udržiavajú vysokú výkonnosť. Mužstvo dospelých v sezóne 1957/58 končí dokonca
na 2.mieste, keď opäť potvrdzuje svoje kvality.
Nanešťastie v čase najväčšej
slávy zasahuje do diania futbalového oddielu vyššia moc.
Koncom júna 1958 postihuje
obec živelná pohroma – historicky najväčšia povodeň, ktorá
spôsobila veľké škody.
Hladina Váhu stúpla
o takmer 4m! Táto povodeň
spôsobila tiež, že ihrisko sa
stalo neregulárnym. Priamym
dôsledkom bolo to, že futbalový oddiel neprihlásil do súťaže svoje mužstvá a futbalový život v obci sa na dlhé štyri roky zastavil, k čomu „dopomohla“ aj ďalšia ničivá povodeň v r.1960.

60.roky
V roku 1962 sa po 4-ročnej
prestávke futbal znovu stavia
na nohy. Iniciatívu prebrali samotní futbalisti, ktorým súťažné stretnutia najviac chýbali. Boli to predovšetkým
Holdoš Karol a Chomist Anton st., ktorí dávajú dohromady mužstvo a napriek veľkým
finančným ťažkostiam sa
prihlasujú do súťaže.

Zásluhou verejnej zbierky
a tiež zásluhou tanečných zábav sa získavajú potrebné finančné prostriedky na zakúpenie výstroja a tiež na dopravu na zápasy. Mužstvo
hneď po roku ako víťaz postupuje do vyššej triedy.
V r.1963 podáva pomocnú
ruku bývalý futbalista a funkcionár Matúška Jozef, ktorý
sa zároveň stáva aj predsedom
TJ. Priestory pekárne, ktorú prevádzkuje, slúžia hráčom
ako šatne.
Prvýkrát v histórii klubu
majú futbalisti vlastnú strechu nad hlavou. Po sezóne
1963/64 je mužstvo Stankovian už účastníkom najvyššej
okresnej súťaže, keď potvrdilo svoje herné kvality. Odmenou pre všetkých bol zájazd do
Maďarska, ktorý zorganizovala TJ v tom istom roku.
V roku 1966 po zápase Stankovany – Liptovské Sliače došlo k neprístojnostiam ako na
ihrisku, tak aj medzi divákmi,
pričom došlo aj k poškodeniu
autobusu hostí. Aj vzhľadom
na sankcie, mužstvo vypadlo
z II.triedy a sezónu 1966/67
začalo už ako účastník III.triedy so silne omladeným kádrom.
Po skončení sezóny 1967/68
sa futbal v obci opäť na dva roky odmlčal. Znamenalo to zároveň trpký koniec pre celú
jednu generáciu naozaj kvalitných futbalistov, ktorým bolo dožičené v rokoch 1958 až
1970 hrať súťažne iba 4-5 sezón!

70.roky

Pred autobusom Škoda RTO : zľava Ing.Peter Straka – predseda
TJ, František Špidus a Pavol Holdoš.

V roku 1970 futbal v obci
opäť ožíva. Najväčšiu zásluhu
na tom má Urban Kamil, ktorý sa zároveň stáva predsedom
telovýchovnej jednoty. Spolu
s ďalšími členmi výboru, Huntatom Vladimírom, Urbanom
Františkom a Chomistom Ľubomírom musia začínať doslova od nuly.
Pokladňa je prázdna, z výstroja nezostalo takmer nič.

Za takejto situácie a s prispením vlastných peňazí prihlasujú mužstvo do súťaže. V konečnej tabuľke IV.triedy po
sezóne 1970/71 toto obsadzuje 2.miesto.
V tomto roku obecný úrad
poskytuje klubu priestory v starej požiarnej zbrojnici
pri lavici, ktoré sa stávajú dočasným domovom futbalistov.
V sezóne 1971/72 je do súťaže prihlásené aj družstvo dorastu.
V roku 1972 zakupuje TJ
autobus Škoda RTO, na ktorý sa zložili vlastne členovia
výboru. Autobus v nasledujúcich rokoch výrazne napomohol rozvoju činnosti oddielov TJ. Na tomto mieste je potrebné s úctou spomenúť meno František Špidus – jeho šofér a hlavný mechanik.
Futbalový oddiel mohol takto bez problémov hlavne po
ekonomickej ale tiež po organizačnej stránke zabezpečovať účinkovanie oboch mužstiev v súťaži. Mužstvo dospelých hrávalo v nasledujúcich rokoch v III.triede bez
výraznejších úspechov, keď sa
mu nedarilo postúpiť do najvyššej okresnej súťaže. Mužstvo dorastencov taktiež účinkovalo v III.triede bez vyšších
ambícií.
V roku 1978 z postu predsedu odstupuje Urban Kamil
a na jeho miesto nastupuje
Ing.Straka Peter. Nový predseda prináša do činnosti celej
telovýchovnej jednoty progres.
Ešte v tom istom roku sa
stavajú drevené šatne pri futbalovom ihrisku, keď už je jasné, že dokončením L.Mary
nehrozí žiadna povodeň. Futbalisti sa tak konečne dočkali
vlastného objektu, ktorý slúži
doposiaľ.

80.roky
V roku 1982 sa Futbalový oddiel dočkal najväčšieho úspechu v histórii tohto športu
v Stankovanoch, keď dorastenci v sezóne 1981/82 vyhrali
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okresný prebor a postúpili do
krajského majstrovstva. O tento úspech sa postarala naozaj
vynikajúca partia talentovaných futbalistov /Pavol Šimo,
Ivan Junas, Ľubo Junas, Mojmír Poljak, Ľubo Čieško a i./,
z ktorých to niektorí dotiahli
naozaj vysoko. Šimo Pavol to
dotiahol v drese Ružomberka
až do prvej ligy, Čieško Ľubomír do II.SNL, viacerí z nich
si zahrali krajské majstrovstvá
v drese Ľubochne, či Liptovského Mikuláša.
Viacerí z týchto hráčov hrávali za svoj materský klub ešte ďaleko po svojej 40-ke! Aj
vďaka tejto generácii hráčov sa
o rok neskôr mužstvo dospelých prebojovalo do najvyššej
okresnej súťaže. Vtedy to bola II.trieda, neskoršie po reorganizácii súťaží to bola I.trieda, v ktorej účinkovalo mimo
rokov, v ktorých prebiehala rekonštrukcia ihriska, až do sezóny 2006/07, keď vypadlo do
II.triedy.
V roku 1983 sa začalo s výstavbou šatní so sociálnym
vybavením. Ešte v tom istom roku boli dané do užívania. Futbalisti sa tak konečne
mohli umyť pod tečúcou vodou už ako účastník najvyššej okresnej súťaže. Šatne sa
postavili svojpomocne za výraznej pomoci samotných
hráčov a členov TJ.
V roku 1988 začína celková rekonštrukcia futbalového ihriska, najmä zásluhou
predsedu TJ Ing.Petra Straku.
Hracia plocha bola rozšírená
o cca 8m aj smerom do Váhu,
navozením obrovských žulových kameňov, ako aj navozením stovák kubíkov starého železničného zvršku, ktorý sa akurát v tom čase v obci obmieňal.
V sezóne 1987/88 bolo do
súťaže prihlásené už len mužstvo dospelých, ktoré svoje domáce stretnutia v jarnej časti odohralo na ihrisku susedného Švošova. V nasledujúcej
sezóne 1988/89 už dochádza

k nútenej prestávke, ktorá trvala dva roky.

90.roky
Rok 1990 prináša do života
telovýchovnej jednoty dôležité
organizačné zmeny, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a skvalitniť riadiacu prácu v jednotlivých oddieloch.
K 1.5.1990 zaniká Telovýchovná jednota StankovanyRojkov ako právny subjekt.
K tomu istému dňu vznikajú
dva športové kluby so samostatnou subjektivitou :
» Futbalový klub Sokol
Stankovany, ktorého predsedom sa stáva bývalý predseda telovýchovnej jednoty Ing.
Straka Peter.
» Lyžiarsko – turistický
klub Rojkov, predsedom klubu sa stáva Kachút Jozef.
Na jeseň 1990 sa dokončuje aj výstavba oplotenia okolo celého ihriska. To už mužstvo dospelých ako aj dorastenecké mužstvo účinkujú v najnižšej okresnej súťaži, pričom
všetky svoje zápasy odohrávajú na ihriskách súperov! Aj za
takýchto náročných podmienok mužstvo dospelých nakoniec končí na 4. a mužstvo dorastu na 10.mieste.
5.júla 1991 bolo zrekonštruované ihrisko slávnostne odovzdané do užívania. Pri príležitosti tohto otvorenia zohrali domáci futbalisti priateľské
stretnutie proti TEXICOMU
Ružomberok, účastníkovi 2.ligy. Domáci prehrali 1 : 3.
Na konci sezóny 1991/92 je
mužstvo FK Sokol Stankovany víťazom IV.triedy a je novým účastníkom III.triedy.
Po nasledujúcej sezóne je už
účastníkom najvyššej okresnej
súťaže – II.triedy.
Do novej sezóny 1992/93 sa
do súťaže prihlasuje aj družstvo starších žiakov. Prvýkrát v histórii klubu tak dostávajú priestor v organizovanej súťaži aj žiaci, ako výsledok naozaj dobrých podmie-

nok, ktoré klub ponúkal. Na
tomto mieste treba spomenúť
člena FK, Malcha Jozefa –
JOKA, miestneho podnikateľa, ktorý v týchto rokoch finančne aj materiálne podporoval klub, hlavne žiacke mužstvo. Po štyroch sezónach však
toto družstvo v súťaži končí,
nakoľko futbalový klub už nevlastní autobus a nedokáže po
ekonomickej stránke utiahnuť
tri mužstvá v súťaži.

Nové milénium
Začiatok nového milénia priniesol vo vedení FK mnohé
zmeny. V roku 2001, po 22.rokoch „predsedovania“ vo FK
sa z osobných dôvodov vzdal
tejto funkcie Ing.Peter Straka. Na jeho miesto nastúpil
Pavol Šimo, ktorý v tom čase
trénoval rezervu Ružomberka,
ale aj mužstvo Stankovian. Po
dvoch rokoch však aj on abdikoval z rodinných ako aj pracovných dôvodov.
Na začiatku súťažného ročníka 2003/04 bol zvolený za
predsedu FK Peter Lacko.
Tento bol v minulých rokoch
ako starosta obce členom výboru FK a zároveň vedúcim
mužstva.
8.11.2003 sa v zasadačke
Obecného úradu v Stankovanoch uskutočnila slávnostná
schôdza pri príležitosti 75.výročia športu v obci, za účasti predsedu Slovenského lyžiarskeho zväzu, Ing. Júliusa Dubovského. Tento osobne
odovzdáva Štúrovi Ladislavovi čestné uznanie za zásluhy o rozvoj lyžovania na Slovensku, ktorú treba chápať aj
ako uznanie práci celého lyžiarskeho oddielu v Rojkove.
Neuspokojivé výsledky „A“mužstva v súťaži, keď od začiatku do konca bojovalo o záchranu, sa odzrkadlili aj v práci výboru, ktorý začiatkom roka 2005 oficiálne odstúpil.
Predsedom nového výboru FK sa stáva Ľubo Čieško.
„A“ mužstvo sa nakoniec v sú-

ťaži zachránilo, ale problémy
zostali.
Nasledujúce roky boli poznačené určitou stagnáciou
činnosti futbalového klubu,
čo sa negatívne odrazilo aj na
účinkovaní oboch futbalových
mužstiev. Sezónou 2004/05
skončilo pôsobenie mužstva
dorastu v okresnej súťaži. Pritom v konečnej tabuľke skončilo na solídnom 5.mieste.
Aj „A“ mužstvu v najvyššej
okresnej súťaži nastali horšie
časy, ktoré prinášali nepríjemný boj o záchranu.
Na konci sezóny 2006/07
sa nechcené stáva skutočnosťou. Naše mužstvo vypadlo do
II.triedy a po sezóne 2009/10
vypadávame dokonca do III.
triedy. Nižšie sa už nedá...
Medzi tým sa na predsedníckej stoličke ešte vymenili Jaroslav Gašper a Marián Laurinec, ktorým naozaj nemožno
uprieť snahu o záchranu „potápajúcej sa lode“.

Nedávna história
Už na jar 2010, keď bolo prakticky rozhodnuté o vypadnutí
mužstva do III.triedy sa uskutočnili prvé ozdravné kroky vo vedení mužstva ale aj
klubu. Tento proces ozdravovania zavŕšila mimoriadna členská schôdza futbalového klubu, ktorá sa uskutočnila 3.9.2010. Na tejto schôdzi
bol zvolený nový 7-členný výbor na čele s predsedom Mariánom Gašperom.
Prioritnou úlohou nového vedenia bolo skonsolidovať činnosť klubu a vytvoriť
také podmienky, aby sa futbal
v obci odrazil od dna. To znamenalo v prvom rade „zavedenie poriadku a zvýšenie kultúry“ v celej činnosti. Nebolo to
určite jednoduché, ale bolo to
nevyhnutné.
Po vypadnutí „Ačka“ do III.
triedy tu síce bola snaha o návrat do „dvojky“, ale objektívne
sme na to nemali. Pozitívom
bolo, že sme stavali na domá-

Zvesti

14 Zvesti

cich hráčov, ale herne to bolo
niekedy ako na hojdačke.
Raz hore, raz dole, výsledkom čoho bolo aj odhlásenie
mužstva zo súťaže v jarnej časti sezóny 2012/13! Ale do sezóny 2013/14 išlo mužstvo
opäť s odhodlaním niečo dokázať. Nakoniec sme skončili
na 3.mieste, keď sme v sezóne
ani raz neprehrali!
5.7.2011 sa pri príležitosti 20.výročia otvorenia ihriska
po jeho rekonštrukcii, konala slávnostná členská schôdza
za prítomnosti predsedu Liptovského futbalového zväzu,
p.Vaňa Jaroslava.
V tom istom roku sme do
súťaže prihlásili aj družstvo
mladších žiakov. Historicky sa
tak jedná o prvé účinkovanie
nášho družstva tejto vekovej
kategórie v organizovanej súťaži. Trénerom ako aj vedúcim
mužstva v jednej osobe sa stáva Pavol Šimo, ktorý to s týmto kolektívom ťahal tri sezóny. Následne sme našich najmladších futbalistov prihlásili do súťaže v malom futbale,
ktorá bola pre nás prijateľnejšia vzhľadom na početnosť
populácie detí.
V súčasnosti hrávajú deti zo Stankovian v Ľubochni

» Športové správy
. Na „Športovom dni“ v obci Ľubochňa zvíťazil v obrovskom
slalome vo svojej kategórii Jozef Kachút z Rojkova.
. Na zimných športových hrách
seniorov, ktoré sa konali vo
februári v Nižnej na Orave obsadil 3. miesto v obrovskom
slalome v kategórii nad 65 rokov Ing. Peter Straka.
.Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ankety „Futbalista roka
2017“, ktoré sa uskutočnilo
19.3. v Senci, sa zúčastnili aj
členovia FK SOKOL Stankovany :
Ing.Matej Fúra, Ing.Peter Straka, Bc.Pavol Straka a Mgr.Pavol Škuta.
P.S.

na základe „Dohody o spoločnom družstve mládeže“. Táto
rieši ich účinkovanie vo všetkých vekových kategóriách od
U-9 až po U-19. Orientácia na
mládež je určite tou najlepšou
investíciou do budúcnosti futbalu v obci.
Na začiatku roka 2014 dochádza na predsedníckej stoličke k výmene, keď Mariana Gašpera strieda Jaroslav
Gašper.
Toho vo februári 2016 strieda ambiciózny Ing.Matej Fúra. Hlavne vďaka jeho úspešným projektom klub získava
účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré dovoľujú postupnú modernizáciu areálu
futbalového ihriska.
V rokoch 2013 a 2014 sa
vybudovala ochranná sieť za
oboma bránami. V Roku 2014
sa vybudovali sociálne zariadenia a v roku 2015 dochádza k postupnej modernizácii
objektu šatní, v rámci ktorej
prebieha rekonštrukcia el.rozvodov, ako aj rozvodov vody
s napojením na obecnú kanalizáciu. Menia sa všetky okná za plastové a mení sa aj celý interiér.
Celý areál postupne dostáva kultúrnejšiu podobu. Stáva

P

Areál ihriska po dobudovaní zastrešeného sedenia, ochrannej siete a štýlovej šmýkačky s hojdačkami

sa dôležitým krajinotvorným
prvkom obce, ktorý neslúži len futbalistom. Chýba už
len „čerešnička“ na torte v podobe prenikavejšieho úspechu
nášho mužstva dospelých.
Táto „čerešnička“ prichádza po sezóne 2016/17, keď
mužstvo po vhodnom doplnení kádra postúpilo do II.triedy, keď zúročilo naozaj kvalitné podmienky, ktoré klub vytvára. Tu stojí opäť za zmienku
neopakovateľná séria mužstva
po základnej časti : 16 stretnutí – 16 víťazstiev, skóre 76:8 !
Pekný darček k 90.narodeninám. Všetci dúfame, že to nebol darček posledný!

P.S.
Autor článku chce touto cestou osloviť priamych aktérov,
či svedkov týchto „udalostí“
o doplnenie, či upresnenie hore uvedeného, v ktorom som sa
snažil čitateľom stručne priblížiť ako to bolo.
Budem rád za každú pripomienku, či zaujímavú spomienku, ale aj fotografie, ktoré sa
spájajú s touto históriou.
Môžete ma kontaktovať
osobne alebo mailom :
palo.skuta@gmail.com.
Text: Pavol Škuta

Nebezpečné vypaľovanie trávy
Prichádza jar a s ňou veľmi
populárna činnosť obyvateľov obcí, poľnohospodárov
či záhradkárov.
Touto činnosťou je veľmi
často spomínané plošné vypaľovanie suchej trávy, kríkov
či iného porastu. Taktiež prichádza obdobie, kedy po dlhej
zime všetci chceme ísť do prírody a užiť si teplé jarné slnko.
No žiaľ medzi nami sú aj ľudia, ktorí svojou neopatrnosťou, ľahostajnosťou a ľahkomyseľnosťou zapríčiňujú odhodenými nedopaľkami cigariet rozsiahle prírodné požiare s vysokými materiálnymi

škodami. Taktiež veľké percento daných požiarov vzniká neopatrnosťou pri obľúbenej opekačke. Tu si treba uvedomiť, že zakladať ohniská vo
voľnej prírode je zakázané.
Oheň sa môže zakladať
len na už vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu
ohňa do okolia. Každému občanovi, ktorý nelegálne vypaľuje porasty, či zapríčiní takýmto správaním požiar, hrozí v zmysle zákona NR SR č.
314/2001 Z.Z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších
predpisov pokarhanie alebo

pokuta do výšky až 331,- EUR
a v blokovom konaní do 100,EUR. V prípade, že požiar
spôsobí veľké materiálne škody, zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj trestne
stíhaný za všeobecné ohrozenie. Touto cestou apelujem na
všetkých občanov - nebuďme
ľahostajní k takémuto správaniu a dávajme si pozor na naše
okolie. Nedovoľme niekoľkým
nezodpovedným spoluobčanom, aby ohrozovali naše okolie, náš majetok a samozrejme
aj nás všetkých.
Text: Marek Bačík
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Niesla svoj kríž: Flavia Helena, matka cisára Konštantína

N

Narodila sa v biednej chatrči,
v ktorejsi rímskej provincii. Jej
jediným majetkom bola krása a šperkom nádherná, čistá duša, ktorou citlivo vnímala svet vôkol seba. Už od útlej
mladosti ťažko pracovala ako
slúžka v jednom z miestnych
hostincov, aby pomohla svojej
rodine. Jedného dňa zavítal do
hostinca urodzený pán z Ilýrie
Constatinus Chlorus. Pôvabná
Helena mu okamžite učarovala tak, že zabudol aj na stavovský rozdiel a začal jej dvoriť.
Presvedčil Helenu, že jeho city
k nej sú naozaj úprimné a hlboké, a tak mu napokon uverila. Hoci sa Helena vstupom
do manželstva zrazu ocitla na
najvyššej priečke spoločenskej
hierarchie mocného Ríma,
vo svojom vnútri zostala tým
skromným a milým dievčaťom
a bohatstvo na tom nič nezmenilo. Vnímala okolie viac srdcom ako zrakom a do jej duše sa čoraz častejšie zakrádala
jedna žiarivá idea ....
Ako manželka jedného
z najurodzenejších rímskych
patriotov musela plniť aj svoje reprezentatívne povinnosti a sprevádzať svojho muža
na verejných podujatiach. Neraz bola nútená sledovať zástupy odsúdených na smrť kráčajúcich na popravisko. Nech bol
ten pohľad pre ňu akokoľvek
ťažký, čosi ju na nich upútalo.
Všimla si, že nie všetci sú vydesení. Poniektorí kráčali na
smrť s hrdo vztýčenou hlavou
a v očiach mali akýsi zvláštny
pokoj... „Kto sú tí ľudia?“ spýtala sa svojho pobočníka. „To
sú kresťania“, zašepkal opovržlivo. „Veria v akéhosi spasiteľa
a v nesmrteľnosť duší. Blázni,
poblúznení. Rozvracači Ríma.“
Helene to však nedalo. Čoraz
viac sa zaujímala o túto novú
vieru, až napokon sama uverila
znameniu kríža, symbolu utrpenia, ale aj nádeje, ktorému
zasvätila celý svoj život. Bola

to jej úloha, na ktorú si ju vybrala sama prozreteľnosť.
Cisár Maximilián totiž povýšil jej muža na post svojho spoluvládcu. Na jeho príkaz musel nešťastný Constatinus zavrhnúť svoju milovanú
manželku Helenu, aby sa mohol oženiť s jeho dcérou Teodorou. Navyše, Helenu odlúčili aj od jediného milovaného
syna Konštantína, ktorého vychovávali na dvore ako budúceho cisára. Ona sama sa musela utiahnuť do ústrania. Takto strastiplno prežila dvadsať
rokov. No kdesi v hĺbke duše
ju jej kresťanská viera napĺňala
nádejou v to, že pravda a spravodlivosť sú silnejšie ako všetky rímske légie. Čas jej dal za
pravdu. Po smrti jej manžela
prevzal vládu ich syn Konštantín. Vtedy nastala jej chvíľa.

kresťanstvo ako oficiálne štátne náboženstvo a sám prijal
krst. Svet vstúpil do novej éry.
Éry nádeje, že smrťou sa život
nekončí a na konci každej bolesti čaká vykúpenie...

Púť do Jeruzalema
Pod týmto znamením
zvíťazíš
Jednou z prvých vecí, ktoré
novozvolený cisár Konštantín
spravil keď sa ujal vlády bolo,
že povolal svoju matku späť na
dvor a udelil jej titul „Augusta“, teda cisárovná. Nechal vyraziť jej portrét na mince, aby
celý svet vedel o jeho vrúcnom
a láskyplnom vzťahu k tej, ktorá mu dala život a formovala
jeho dušu.
Konštantín si musel svoje právo o moc nad Rímskou
ríšou vybojovať na vojnovom
poli. Večer pred rozhodujúcou
bitkou dlho rozmýšľal o viere svojej matky a v noci sa mu
prisnil živý sen, v ktorom uvidel kríž a ktosi sa mu prihováral mocným hlasom: „Toto je
znamenie, pod ktorým zvíťazíš.“
Konštantín poslúchol, na
svoje zástavy pripevnil znamenie kríža a v bitke rozdrvil
mocného nepriateľa. Konštantín pochopil, že sila kríža nie
je z tohto sveta a v roku 313
Milánskym ediktom uzákonil

Od tejto chvíle žila Helena len
pre svoju vieru. No stále túžila nájsť skutočný dôkaz svojej
viery a ako 78-ročná sa odhodlala na neľahkú púť do Jeruzalema, aby našla kríž, na ktorom
bol ukrižovaný Ježiš.
O tomto jej putovaní hovorí
prastará legenda.
Keď cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si
k sebe židovským mudrcov. Tí
sa však preľakli, keď počuli, že
cisárovná chce vedieť, kde leží drevo kríža, na ktorom trpel
Kristus. Iba jeden z nich poznal to miesto, volal sa Judáš.
Nechcel prezradiť svoje tajomstvo, lebo jeho starý otec mu
povedal, že „keď raz budú hľadať Kristov kríž, bude to koniec židovskej ríše a odvtedy
budú vládnuť tí, ktorí uctievajú
Ukrižovaného... Ó, Pani, ako
by som mohol poznať to miesto, veď odvtedy uplynulo viac
ako 200 rokov!“ snažil sa vykrútiť. Helena mu však povedala“ „Prisahám ti pri Ukrižovanom, že ťa nechám zahynúť
od hladu, ak mi nepovieš prav-

du.“ Zaviedol teda cisárovnú
a jej sprievod na jedno miesto, kde Helena pokľakla a pohrúžila sa do modlitieb. Vtedy
sa pohla zem na jednom mieste a Judáš začal zo všetkých
síl kopať. Pod zemou našli tri
kríže, ale nevedeli rozpoznať
Kristov kríž od krížov lotrov.
Preto položili kríže uprostred
mesta a čakali, či Pán ukáže
svoju moc. Zrazu niesli okolo
mŕtveho mládenca. Vtedy Judáš zastavil sprievod a položil
prvý a druhý kríž nad mŕtveho, ale ten sa nepohol. Keď na
neho položil tretí kríž, mládenec ožil, vstal a chválil Boha.
Vtedy Judáš uveril a dal sa pokrstiť. Helena plná radosti zobrala kríž do Konštantínopolu. Pred smrťou drevo rozdelila
a dala ho trom svojim vnukom,
lebo verila, že drevo pokropené krvou Pána bude jasnou zárukou jednoty ríše. Tieto kusy
Svätého kríža boli uchovávané v Kostole S.Croce in Gerusalemme v Ríme. Mnohé ďalšie kostoly časom získali časti z týchto kusov kríža a všade majú veľkú úctu veriacich.
Rovnako ako samotná Helena,
ktorú cirkev hneď po jej smrti v roku 330 vyhlásila za svätú.
Pochovaná je v Ríme.
Prevzaté
z týždenníka Slovenka
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Šiesty obecný ples
Tretieho februára sa v našej obci konal v poradí už
6. obecný ples.
Ten sa opäť uskutočnil pod
záštitou starostu obce Rudolfa Baleju. Už pri príchode vítala hostí skvelá Ľudová hudba Ondreja Chovana z Hubovej, a každého príchodiaceho
organizátori ponúkli uvítacím
poldecákom borovičky.
Do tanca hrala tak ako minulý rok - turčianskoteplická

N

skupina ALEX, ktorá dokázala naplniť sálu už od úvodného valčíka. Po privítaní hostí a príhovore starostu obce sa
začala skutočná zábava vo vyzdobenom kultúrnom dome
s vkusným stolovaním, ktoré bolo ladené v obecných farbách a to žltej, zelenej a bielej. Pred polnocou sa žrebovala hodnotná tombola so 61 cenami od štedrých sponzorov
a organizátorov plesu. Po nej
hostia nabrali energiu do ďaľ-

šej zábavy a tanca z vynikajúcej
kapustnice, o ktorú sa postarala opäť reštaurácia LUMIA so
svojimi pracovníkmi. Plesajúcim bola k dispozícií aj „ Búdka, odfoť ma“ s ktorou si všetci
užili kopec smiechu a zábavy.
Na plese za zabávali nielen
obyvatelia našej obce, ale opäť
aj mnoho nových tvárí s iných
miest a obcí. Chceme poďakovať všetkým, ktorí zábavu rozbehli naplno už od začiatku
plesu a pokračovali v tempe až

do skorého rána. Samozrejme
ďakujeme aj početným sponzorom plesu, s ktorými si spoluprácu veľmi vážime. Všetci tak prispeli k úspechu celého plesu.
Pri raňajšom lúčení sa všetci zhodli na tom, že o rok 9.februára 2019 sa znova zídu
na ďaľšom - 7. Obecnom plese v Stankovanoch.

mavé možnosti prezentácie našej práce.
Ďakujeme Obecnému úradu
a jeho pracovníkom v Stankovanoch aj vo Švošove za ústre-

tovosť a pomocnú ruku pri propagácii i organizačnom zabezpečení nášho podujatia.

text: Slávka Belková

Ket sa šeci zišli...
Nie, nie je to preklep. Nie,
nepomýlili sme sa. Takto
sme nazvali náš nový program folklórnej skupiny
Podšíp zo Stankovian.
Ten sme odohrali dvakrát. Po
prvý krát v Stankovanoch 7. januára 2018 o 16.00 v kultúrnom
dome v Stankovanoch a druhý
krát o týždeň neskôr v sobotu
13. januára 2018 o 16.00 v kultúrnom dome vo Švošove.
Inšpiráciu pre vznik programu Ket sa šeci zišli... sa stala skutočnosť, že obyvatelia obcí dolného Liptova, Stankovany, Hubová, Švošov a Komjatná mali spoločnú farnosť, ktorá sa nachádzala v Komjatnej.
V rámci toho sa udržiavali čulé styky medzi ľuďmi z jednotlivých obcí, či to už bolo na poli
rodiny, priateľstva či začínajúcej
lásky. A práve téma lásky a priateľstva rezonovala aj v tomto
programe. Láska medzi mla-

dými ľuďmi, ktorá si nevyberá hranice chotára dediny, druhou témou bola láska, ktorá je
tá jednoduchá, ukážková. Dvaja
mladí ľudia, z tej istej obce, z tej
istej sociálnej vrstvy a opätovaná z obidvoch strán. Ten posledný prípad ukázal to, ako v minulosti mnoho vzťahov skončilo. Pre pýchu, pre rozdiely či
pre majetky. Nezabudli sme ani
na tú ďalšiu, na lásku priateľskú.
Do tanca aj do spevu sprevádzala členov Podšípu ľudová hudba Borka z Martina s primášom
Dávidom Mužilom, ktorí rozveselili obecenstvo v Stankovanoch aj vo Švošove, nielen počas
vystúpenia, ale aj po ňom.
Tí, ktorí mali chuť zostali a spoločne si zaspievali rezké známe, i menej známe ľudové piesne. Ďakujeme všetkým divákom za účasť a milé
slová, ktoré nás naštartovali do
ďalšej sezóny 2018, ktorá bude opäť bohatá na nové a zaují-

text: Miroslava Ivanová

