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Stankovany privítali vzácnu návštevu
S
tankovany sa v druhú
júnovu sobotu zaradili
po Londýne, Prahe a Bratislave k ďalším miestam, kde
náš rodák Marek Chomist
odprezentoval svoje ekologické interaktívne divadlo,
S.O.S. OCEÁN, zamerané
na problematiku plastového
odpadu a jeho dopadu na život v oceánoch a následne aj
na život človeka.

Predstavenie bolo určené
pre všetky vekové skupiny.
V prvých radoch sedeli deti
rôzneho veku od 3 do 12 rokov. Marek a jeho pomocníčka Katerina predviedli interaktívne divadlo bez slov, len
za pomoci rekvizít, posunkov
a mimiky tváre. Predstavili
krásu a veľkoleposť oceánu
s jeho živými obyvateľmi. Potom však nastal zlom a všetci
sme uvideli ako morské tvory
plávajú v oceáne plnom odpadu, mikroténových sáčkov,
plastu, a ako takýmto spôsobom ničíme všetku krásu,

ktorú môžeme v oceáne nájsť.
Interaktívne divadlo vtiahlo
do deja predovšetkým deti.
Po divadle nasledovala
krátka diskusia o konzumnom živote, ktorý je sprevádzaný spotrebou enormného
množstva plastového odpadu
a ako sa tomu dá zabrániť.
Následne bol divákom
premietnutý film o ekologickom projekte „Green
Blue Life Uganda“, ktorého
je Marek Chomist súčasťou
a aktívnym členom. Dokument poukázal na ničenie
dažďových pralesov, uberanie
životného prostredia zvieratám, pytliactvo ktoré vedie
k záhube niektorých druhov živočíchov ako sú slony,
nosorožce a pod. Poukázal
na ľudí z celého sveta, ktorí
svojím dobrovoľníctvom pomáhajú zachrániť ešte zbytok toho, čo sme ako ľudstvo
svojím nedbalým prístupom
nezničili.
Celkové predstavenie nastolilo nenásilnou formou

otázky, na ktoré by sme si
mali nájsť odpovede každý
sám. A to najmä ako sa správame k životnému prostrediu,
a čo môžeme urobiť aby sme
žili zodpovednejšie. Je dôležité aby sme k zodpovednosti a k ochrane našej planéty
viedli najmä budúce generácie, a teda naše deti.
Som veľmi rada, že som
sa mohla takéhoto podujatia

zúčastniť, a aj takýmto spôsobom chcem poďakovať Marekovi Chomistovi za jeho
ochotu predstaviť aj u nás
projekt svetového významu
a dosahu.
Rozhovor s Marekom Chomistom nájdete na strane 6.
text: Slávka Belková
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Editoriál
Dostalo sa vám do rúk ďalšie vydanie našich obecných
novín – Stankovských zvestí.
V predchádzajúcom čísle ste
sa mohli dočítať, že Ľubica
Kubišová, ktorá sa doteraz
starala o chod novín, a zároveň stála pri ich vzniku sa
rozhodla túto činnosť ukončiť. Aby dielo, ktoré vytvorila nezaniklo, hľadala za seba
náhradu. Veľmi si vážim, že
môžem pokračovať v jej práci. Vážim si dôveru, ktorá sa
mi dostala a zároveň ďakujem
Ľubici za cenné rady, ktoré
mi odovzdala. Verím, že spo-

ločne s vami všetkými, budeme Stankovské zvesti tvoriť
ešte veľa rokov. Budem k tejto práci pristupovať zodpovedne, tvoriť objektívne a prinášať vám zaujímavé čítanie.
Tieto noviny sú celok, ktorý
tvoríme my všetci, tvoria ho
naše príbehy, naše podujatia,
život v našej obci. Preto, ak
je niečo, s čím by ste chceli
prispieť (článkom, rubrikou,
kreativite sa medze nekladú),
pokojne sa na mňa obráťte.
Prajem vám príjemne čítanie.
Stanislava Lucká,
šéfredaktorka

S úsmevom to ide lahšie...
Ležia dvaja vandráci pri koľajniciach, obaja bez nôh.
Jeden druhému hovorí:
- Ja som ti hovoril, že sova
húka inak.
Čo je to jedálny lístok? –
Ukážka fantázie
šéfkuchára. A účet? – Fantázia
hlavného čašníka.
Koľko máš rokov, chlapče?
”Doma šesť, v škole sedem a v
autobuse štyri.”

Mladá žena príde do práce s
monoklom.
”Čo sa ti stalo?” pýtajú sa kolegyne.
”Muž ma zmlátil.”
”Mysleli sme, že odcestoval.”
”Veď práve. Ja som si to tiež
myslela.”
Idú dve zicherky po púšti a
jedna hovorí druhej:
”Fuj, je mi teplo.”
A druhá odvetí:
”Tak sa rozopni.”

Nadchádzajúce podujatia
August		
		
		

Liptov Cup (víkendy od 11.8. do 24.8.)
Rojkovský triatlon (29.8.)
Športujte s DHZ-Deň plný zážitkov (10.-11.8.)

Október

Mesiac úcty k starším (20.10.)

November

Súťaž o vianočného kapra (29.11.)
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany konaného dňa 25. júna 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Vladimír Urban. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového
počtu 9 poslancov, takže OZ
bolo uznášaniaschopné. Počas
zastupiteľstva sa dostavil aj
poslanec Peter Malcho a nezúčastnil sa len Ján Chomist.
Zástupkyňa Prima banky Ružomberok p. Ing. Miriam Pitoňáková predstavila možnosti
financovania obce. Prima banka je dlhodobým partnerom
obce a ponúka možnosť financovania projektov cez EUROFONDY. Maximálna ponúkaná výška úveru pre našu
obec je 297.000,- EUR a výška
úrokovej sadzby okolo 1% p.a.
Splatnosť úveru by sa pohybovala od 10 do 15 rokov. Poslanci
zobrali informáciu na vedomie.
Firma Tasum, zastúpená p. Ing.
Slašťanom je stavebno-obchodná firma zo Žiliny a zaoberá sa diagnostikou, výstavbou, opravou, rekonštrukciou
mostov a mostíkov. P. Slašťan
predložil projekt o diagnostike
a oprave mostu na BABYLONE, ktorý je v najhoršom havarijnom stave. Cena za opravu by
predstavovala 28.328,00EUR
s DPH. Starosta doplnil, že
chce postupne opraviť všetky mosty v obci za pomoci
firmy, ktorá je na to spôsobilá a má bohaté skúsenosti.
Michal Straka sa opýtal, či
nie je potrebné výberové konanie a verejné obstarávanie.
Starosta uviedol, že most na
Babylone je v havarijnom stave, preto v tomto prípade nie
je potrebné. OZ obce Stanko-

vany zobralo ponuku na vedomie a starostovi odporučilo
jednať aj o ďalšej spolupráci.
Poslanec Bohuš Belko informoval o schválení projektu
na rekonštrukciu HZ Rojkov,
a pýtal sa prečo starý projekt
nebol vôbec predstavený, a
prečo sa o tom nediskutovalo
skôr so zástupcami DHZ Rojkov a poslancami za Rojkov.
Michal Straka sa opýtal, prečo nebol pozvaný architekt
DK Atelier, a či bol projekt
zaslaný v rámci výzvy na dotáciu od MV SR v súlade s
pôvodným projektom, a aká
suma bola vynaložená na nový
projekt. Pôvodný projekt mal
byť financovaný na etapy, podľa
postupných vyhlásených výziev.
Ak bude schválený nový projekt, tak on sám nebude súhlasiť, aby sa financie použili na
rekonštrukciu HZ, nakoľko
pôvodný projekt bol projektovaný úplne iným spôsobom.
V prípade poskytnutia dotácie
vo výške 30.000,00 EUR +
spoluúčasť obce 7.000,00 EUR
bude vyvolané samostatné rokovanie OZ o efektívnom využití poskytnutých prostriedkov
v zmysle projektu a dokumentácie. Poslanci návrh schválili.
Starosta obce informoval poslancov o vzdaní sa členstva
v Komisii mládeže, kultúry,
vzdelávania a športu p. Mateja
Zrníka k 25.06.2019, a taktiež
informoval poslancov
o vzdaní sa odmeny za výkon
funkcie poslankyne a predsedkyne Komisie mládeže, kultúry,
vzdelávania a športu p. Mgr.
Miroslavy Polohovej Ivanovej počas materskej dovolenky.
Ing. Slávka Belková predniesla Návrh o úhradách za
krátkodobý prenájom hnuteľného
a
nehnuteľného
majetku obce Stankovany

s účinnosťou od 01.08.2019.
OZ obce Stankovany ruší
trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov o úhradách
za
krátkodobý
prenájom
hnuteľného a nehnuteľného
majetku a schvaľuje trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov.
OZ schválilo využívaniesúkromného auta starostu Vladimíra Urbana pre služobné
účely.
Obecné zastupiteľstvo bolo
informované o postupe vysporiadania pozemkov pre projekt IBV Podjasenie. Pozemky
majiteľov Brveníkovcov súd
rozsudkom priznal obci za náhradu, pozemky majitelov Belko, Martinčeková, Šimo, Kuvik
sú už zavkladované v prospech
obce, majitelia Hadačovci sú
v správe Slovenského Pozemkového fondu. Tento fond sa
od marca tohto roku neozval, v
poslednom liste uviedol, že konanie bude ukončené v lehote
dvoch rokov. Podiel majiteľky
Kiššovej nie je zavkladovaný,
bola podaná žiadosť na otvorenie dedičského konania, pretože dediči sa nevedeli dohodnúť
a notárske konanie nebolo zatiaľ ukončené.
Článok o štúdii IBV bol
zverejnený v predchádzajúcom
čísle, občania mali možnosť vzniesť námietky a pripomienky,
žiaľ nikto sa
nevyjadril. Bol stanovený
aj termín verejného hovoru
ohľadne tejto problematiky,
a to na 13. 10. 2019.
Poslanec Ing. Petr Tomáň informoval o stave projektu týkajúceho sa multifunkčného
ihriska. Pôvodná suma účasti
obce mala byť cca. 40.000,00
EUR, v súčasnosti je suma
spoluúčasti pre obec 25.000,00
EUR+ cca 1.500,00 EUR za

svojpomocné práce. Zvyšok zo
sumy bude obec riešiť vlastným
vykonaním prác a zakúpením, resp. získaním materiálu.
Tomáň uviedol, že množstvo
práce a materiálu je možné
zaistiť svojpomocne. Hlavná
kontrolórka informovala, že je
vypracovaný plán akcií, ktoré
je potrebné prioritne riešiť, a to
osvetlenie, cesty, mostíky a pod.
Ďalšou podstatnou informáciou je výstavba protipovodňového múru, okolo povodia Váhu
s 10 metrovým ochranným
pásmom, a je otázkou ako sa to
dotkne multifunkčného ihriska, ktoré je blízko koryta Váhu.
Starosta ohľadom protipovodňového múru potvrdil informáciu, má sa prekladať cesta
zo Stankovian do Ľubochne.

Diskusia

Michal Straka uvádza, že je
pravdepodobne neodborne vykonaná oprava miestnej komunikácie na Záhumní v Rojkove, má obavy aby sa nezačala
komunikácia po zime rozpadať.
Ing. Peter Tomáň navrhuje
zvyšnú asfaltovú drť rozsypať
na miesta, kde je to potrebné, a taktiež aby sa vyčistilo
parkovisko za ihriskom. Starosta uviedol, že na opravu
ciest už v rozpočte nemá finančné prostriedky, časť frézovaného asfaltu sa použije
ešte na prepojovaciu cestu
v miestach, kde bol starý
obecný úrad a pošta. Táto
bude dočasne provizórne
slúžiť ako prepojovacia a obchádzková komunikácia pri
oprave mostíka na Babylone.
Straka Michal uviedol, že nové
osvetlenie nad prechodom
v Rojkove nie je v poriadku.
Starosta uviedol, že je to v riešení, oslovil firmu PEMA resp.
ostatné firmy ohľadom dokončenia resp. opravy osvetle-
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nia prechodu v Rojkove.Belko
Bohuslav pripomenul, že prechod pre chodcov v Rojkove
je stále neoznačený a na ceste
chýba vodorovné značenie.
JUDr. Malcho Peter sa opýtal, či má obec prostriedky
na zabezpečenie pravidelnej
údržby zelene v obci. Ak obec
poskytne krovinorezy a benzín,

DHZ Stankovany brigádnicky zabezpečí kosenie parku.
Ing. Peter Tomáň za PS Urbár
zvažuje nákup kosačky s mulčovačom a za prípadný nájom
pozemkov by mohli vykosiť
verejné priestranstvá. Ing. Peter Tomáň sa informoval, či
by bola možnosť dohodnúť sa
na vývoze plastov 2x do mesi-

OZNAMY
Termín verejného hovoru ohľadom individuálnej bytovej výstavby Podjasením bude 13.10.2019 v Kultúrnom dome v Stankovanoch.
Obraciame sa na občanov, spolky a organizácie, ktoré by chceli
uverejniť svoje fotografie z obce, podujatí a pod. v Obecnom kalendári na rok 2020 nech ich elektronicky zašlú na e-mail: obec@
stankovany.sk
V obci je odo dňa 11.07.2019 možné využívať bezplatne služby
internetového pripojenia „WIFI pre Teba“ na verejných priestranstvách obce v úseku od Kultúrneho a agroturistického centra
regiónu Stankovany po areál futbalového ihriska, pri železničnej
stanici a pri budove hasičskej zbrojnice v miestnej časti Rojkov.
Z dôvodu opravy mosta a vozovky v časti obce Babylon - Záhumnie, bude táto cesta uzatvorená od pondelka 22.07.2019 do nedele
25.08.2019. Dočasná obchádzková trasa bude vedená po obecných
pozemkoch parc. č. C-KN 482 a parc. č. 483/3 (bývalá budova
MNV a bývalá pošta).

Plán vývozu separovaného odpadu
a skúšok sirén
Triedený zber (utorky)

Skúška sirén (piatky)

august

13.

9.

september

17.

13.

október

15.

11.

november

19.

8.

december

17.

13.

Vývoz separovaného odpadu sa vykonáva raz za mesiac, a to v utorok.
Skúšky sirén sú uskutočňované 1x mesačne, a to v piatok o 12:00.

aca, a s tým kontaktovať ENVIpack, resp. Technické služby. Starosta mu odpovedal, že
v minulom období bola podpísaná zmluva s ENVIpack, kde
bol vývoz dohodnutý jedenkrát
za mesiac. Napriek tomu sľúbil,
že preskúma možnosť odvozu
plastového odpadu dvakrát za
mesiac. Taktiež sa rozoberal
návrh urobiť centrálne zber-

né miesto pre elektroodpad.
Zápisnice v plnom znení nájdete
na internetovej stráne obce alebo
priamo na obecnom úrade
v Stankovanoch.

spracovala: SL

Novou hlavnou kontolórkou obce
je Michaela Kapustová
V súvislosti s písomným
vzdaním
sa
funkcie
hlavného kontrolóra obce
ku dňu 30.06.2019 bola dňa
23.05.2019 zverejnená voľba hlavného kontrolóra. V
stanovenej lehote odovzdali
písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi dvaja kandidáti. Záujem o funkciu prejavili
kandidáti Michaela Kapustová
a Ing. Jaroslav Dvorský. Tým
bola zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie,

Obec strážia dve
kamery
Už pár týždňov sa nachádzajú

na budove Obecného úradu dve bezpečnostné kamery,
ktoré dozerajú na poriadok
v obci. Peniaze na realizáciu
projektu získala obec z dotácie VÚC Žilina. V septembri
pribudnú ďalšie dve kamery aj na budove Kultúrneho
a Agroturistického centra.

ktoré sa uskutočnilo na treťom
obecnom
zastupiteľstve.
Kandidáti mali právo na vystúpenie a predstavenie sa v
časovom rozsahu 5 minút. Po
predstavení kandidátov nasledovala tajná voľba. Do funkcie hlavného kontrolóra bola
zvolená Michaela Kapustová
na obdobie šiestich rokov od
01.07.2019 do 30.06.2025.
text: Mária Straková

Spoločenská kronika
Narodili sa:

S Marek
úsmevom
ide ľahšie ...
Fúrato(3.7.)

Sobáše:

Juraj Straka a
Simona Gašperová (11.5.)
Marek Ivanov a
Michaela Muňková (18.5.)
Michal Chomist a
Mária Kopřivová (1.6.)
Dominik Hajdúch a
Dominika Čierna (15.6.)
Vladimír Kráľ a
Jana Junasová (21.6.)

Úmrtia:

Vladimír Straka (73 rokov)
Božena Straková (89 rokov)
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Ako sme volili europoslancov v Stankovanoch?

V

oľby do Európskeho parlamentu sa na území Slovenska konali v sobotu 24. mája. Stankovany sa s účasťou 25% približovali celoslovenskému priemeru. (22,74 %) V rámci Slovenska
išlo o historicky najvyššiu účasť v eurovoľbách. Spomedzi krajín
EU28 však Slovensko s volebnou účasťou „obhájilo“ posledné
miesto.
Počet voličov:					979
Počet voličov, kt. sa zúčastnili na hlasovaní:
244
Počet platných hlasov pre každú politickú stranu, hnutie alebo
koalíciu vo volebnom okrsku Stankovany:

č.

Meno

1.

SMER-sociálna demokracia

počet
hlasov
50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kresťanská demokracia-Život a prosperita
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Strana práce.
Strana tolerancie a spolunažívania
HLAS ĽUDU

8
67
2
11
5
13
1
1
2
1

12.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DOPRAVA
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana zelených Slovenska
MOST - HÍD
PRIAMA DEMOKRACIA
Strana rómskej koalície - SRK
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

37
1
-

21.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja

-

22.

DOMA DOBRE

2

23.

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR strana práce

3

24.

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

-

25.

Sloboda a Solidarita

15

26.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

-

27.

NAJ - Nezávislosť a Jednota

-

28.

Kresťanská únia

6

29.

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

13

30.

Demokratická strana

-

31.

NÁRODNÁ KOALÍCIA

-

Čo bude s hasičskou zbrojnicou?

D

o Stankovian zavítali projektový manažér
Peter Potecký a autor projektov Hasičská zbrojnica Rojkov Radovan Mikuláš, ktorí
dňa 30.07 poslancom a ďalším
prítomným bližšie ozrejmili projekt, týkajúci sa dotácie
hasičskej zbrojnice v Rojkove.
Vypracovaný projekt v hodnote 30.000€ je reakciou na výzvu ministerstva vnútra, ktoré
takýmto spôsobom prispieva
k obnove požiarnych zbrojníc
na Slovensku. Potecký upozornil, že je to už tretia výzva a je
pravdepodobné, že aj posledná.
Preto vyzval poslancov, aby túto
možnosť zvážili. V rámci tohto
projektu by sa malo spraviť zateplenie, izolácia proti vlhkosti, osadenie nových okenných
konštrukcií, vápenno-cementové omietky, nová strešná kry-

tina, podlahy, betónová žumpa,
atď. Poslancov zaujímalo, či je
možné v projekte robiť zmeny,
a teda, či napr. namiesto zateplenia, je možné zastabilizovať
základy. Potecký uviedol, že po
tom, čo by bol projekt schválený, by bolo možné robiť v ňom
menšie úpravy. „Keď si poviete,
že chcete tých 30.000 využiť ináč
a bude to na účely funkčné, tak ich
môžete využiť. V jednej obci chceli pôvodne zatepliť objekt, miesto
toho sa urobilo podrezanie budovy a strecha, lebo do nej tieklo.
Ministerstvo to schválilo, ale až
po tom ako je projekt schválený.“
Podstatné je, aby bola stavba
následne funkčná, používateľná a v lepšom stave, než bola.
Počas prezentácie Michal
Straka upozornil na predchádzajúci plánovaný projekt, ktorý počítal so sumou 263.000

eur. Financie sa mali žiadať
postupne, podľa toho, ako by
prichádzali výzvy. Podľa jeho
slov zbrojnica sa nemusela
zrekonštruovať za rok, či dva,
mohlo sa na opravách pracovať 5, možno 10 rokov. Podľa
toho, akoby prichádzali výzvy
a financie. Projekt rátal okrem
iného s novou garážou, keďže
terajšia je malá, s väčšou šatňou,
spoločenskou miestnosťou, či
prístavbou, kde by sa nachádzali toalety. Tento projekt na
obnovu požiarnej zbrojnice bol
neúspešný, no následne bola
možnosť žiadať o príspevok
znova, čo sa napokon neudialo a projekt je viac neaktuálny.
Poslanci majú teda momentálne možnosť zvážiť, či
podporia projekt na obnovu
zbrojnice v hodnote 30.000 eur
(+7.000 eur spolufinancovanie

obce). Ministerstvo ponúka
dotáciu len v tejto hodnote,
akékoľvek financie navyše by
musela poskytnúť obec z vlastných zdrojov do dvoch rokov,
kým má byť projekt zrealizovaný. Podľa starostu by obec
sumu v príliš vysokej hodnote
a v takom krátkom čase nebola
schopná zabezpečiť. Je pravdepodobné, že v blízkej dobe
sa takéto dotácie už nemusia vyskytnúť . Nie je to malá
suma a zbrojnici by určite pomohla. Na druhej strane však
treba pripomenúť, že ak bude
projekt úspešný, obec financie dostane a rekonštrukciu
zrealizuje, najbližších 5 rokov
nesmie do stavby zasahovať.

text: SL
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Rozhovor s Marekom Chomistom

P

očas júna mohli obyvatelia Stankovian vidieť neobyčajné predstavenie s názvom S.O.S Ocean,
ktoré poukazovalo na problém znečistenia životného prostredia, a za ktorým
stál náš rodák Marek Chomist. I keď vyrástol na Liptove svoj život zasvätil Afrike a boju za krajší svet.
Priblíž nám svoje terajšie pôsobenie. Čomu sa momentálne najviac venuješ?
Momentálne sa venujem tomu,
čo ma naozaj baví. Venujem sa
nášmu projektu v Ugande, ktorý
sa volá Blue Green Life Uganda. Taktiež sa venujem aj dobrovoľníckemu programu, kde
máme dobrovoľníkov z celého
sveta, pripravujeme ich na to,
o čom je Afrika. A samozrejme nesmiem zabudnúť na spomínané divadlo. Jeho zámerom
je upozorniť na krásu prírody
a zároveň na plastovú dobu
v ktorej momentálne žijeme.
Prečo si išiel do Ugandy? Aký
tam je život a akí sú obyvatelia?
Mal som možnosť stráviť
niekde v Afrike tri týždne. Vybral som si Ugandu. Je to miesto, kde končí prales a začínajú
savany, je tam 18 druhov opíc,
sú tam šimpanzy, sú tam horské gorily, levy, slony, nosorožce
a mnoho iného. Túžil som vidieť aj tie horské gorily, a tie sa
nachádzajú len v dvoch pohoriach, a jedno je práve v Ugande. Je to najvzácnejší ľudoop na
svete. V Ugande je aj najsilnejší

vodopád sveta na rieke Níl, a sú
tam veľhory s ľadovcami. Čas,
ktorý som v Ugande strávil,
mi úplne zmenil život. Život
je tam pohodový, slnečný, nie
je tam moc veľa stresu, ľudia si
pestujú ovocie a zeleninu, farmárčia, majú tam kozy, kravy,
sliepky. To sa ale netýka hlavného mesta Kampaly, ktoré
je špinavé a chaotické, asi ako
každé veľkomesto. Ale ostatné časti sú pohodové. Boli
sme veľmi prekvapení, akí sú
ľudia dobrosrdeční a prajní,
a aj celkom inteligentní. Samozrejme, problémoví jedinci
sa nájdu všade, ale všeobecne
táto ugandská komunita je naozaj veľmi príjemná spoločnosť. Život tam plynie pomalšie,
nevládne tam naše uponáhľané
stresujúce
tempo.
Ľudia
majú iné hodnoty. Nenáhlia
sa za materiálnymi vecami.
Založil si projekt Blue Green life
Uganda. Čo tomu predchádzalo
a čo je cieľom tohto projektu?
Ako turisti sme s Antonom
Romzom strávili v Ugande tri
týždne. Videli sme všetky krásy
Ugandy, ale videli sme aj veľa
neporiadku, plasty, kelímky,
sáčky a tento kontrast v nás
zarezonoval. Rozhodli sme sa,
že spravíme cestovku. Ale to
by bolo len také plytké riešenie. Ľudia prídu, odfotia, idú
domov, nič sa nedeje. Rozhodli
sme sa pre projekt, ktorý môže
byť nápomocný pri plastovej
problematike. Ale nielen to.
Pomáhame napr. aj pri návrate nosorožcov späť do Ugandy. Zameranie nášho projektu
je teda plastová problematika
a potom aj ochrana divokej
prírody. Máme spoluprácu so
16 školami, ktorých vzdelávame a po každej prednáške
s nimi zbierame aj odpadky.
Chceme, aby Uganda zakázala používanie jednorazových
plastov. Napr. susedná Rwan-

da to už pred dvoma rokmi
urobila. Keňa zakázala plastové sáčky. Mali sme možnosť vidieť opice, ktoré ich jedli.
A keď viete, ako bolestivo tieto
zvieratá potom umierajú, nie je
vám to ľahostajné. Ľuďom vysvetľujeme, aký zlý dopad majú
plasty na ich krajinu, na ich
zvieratá. Oni potom to mäso
jedia a mlieko pijú, takže sa im
ten plast vracia naspäť do tela.
Do našej obce si prišiel
s predstavením S.O.S oceán. Ako predstavenie vznikalo a koho to bol nápad?
Nápad vznikol asi pred dvoma
rokmi, keď som sa trosku viac
zasvätil do sveta umenia a videl som množstvo divadelných
predstavení. Rozhodol som sa,
že spravím predstavenie, ktoré
bude mat trošku inú formu, než
na akú sme zvyknutý. Predstavenie, ktoré bude vzdelávať
a mierne aj šokovať. Chcel som
sa zamerať práve na problematiku plastov a oceánov a ukázať
ju cez divadelne predstavenie,
pretože umenie ma veľkú silu.
Inšpiráciou mi boli moje cesty,
moje cestovanie, a to, čo všetko som tam videl. Rozhodol
som sa, že prostredníctvom
divadla ukážem ľuďom, ako
je na tom naša planéta, ako je
zamorená. Súčasťou divadla je
aj diskusia, ktorá má ľuďom
otvoriť oči, ukázať im, že toto
je zle a dať im cestu. Keď
nezmeníme náš životný štýl,
tak sa obavám, že skončíme
ako dinosaury a vymizneme.
Kde všade ste už s týmto
predstavením
vystupovali?
Niekoľkokrát
sme
hrali
v Londýne, kde aj bola premiéra. Ďalej v Prahe, na Morave, v Humennom, v Nitre,
v Martine v Stankovanoch,
Ľubochni aj v Bratislave. Predstavenie budem nacvičovať aj

v Ugande s miestnymi deťmi.
Zrejme každý človek si uvedomuje, že žijeme v plastovej
dobe a je potrebné s tým niečo
robiť. Čo by si bežným ľuďom
odporučil? Ako môže každý
z nás začať žiť zodpovednejšie ku životnému prostrediu?
Je treba začať od základu. Nepotrebujeme piť kávu, milksake, či kokteily so slamkami.
Nepotrebujeme kelínky. Vyrábajú sa tri mesiace a používame
ich koľko? 5 sekúnd? 10 sekúnd? Minútu? Kým sa napijeme a vyhodíme to? Mame sklo,
mame porcelán, máme alternatívu. Toto už nie je problém
len prímorských krajín, odpad
je už všade, či v našich riekach,
či v našich lesoch, všade. My tie
kelínky, sáčky, slamky nepotrebujeme. Moji starí rodičia mali
štyri plátené tašky s ktorými
chodili nakupovať a nemali
problém. Povedzte mi, prečo to
teraz nefunguje? Každému by
som odporučil, rozmyslieť si, či
si zoberie ten sáčok v obchode,
či potrebuje tu slamku, alebo
ten kelínok. Koľko je ľudí na
svete? Nejakých 8 miliárd? Keď
si každý povie, že jeho sa to netýka, tak tým pádom, tak naša
planéta vyzerá. Európska únia
chce plasty zakázať do roku
2021, čo je smiešne, pretože za
tie dva roky sa ešte toho vyprodukuje veľmi veľa. Za scénou
sú olejové, naftové spoločnosti,
to sú tie spoločnosti, ktoré určujú pravidla, a ktoré dovoľujú,
aby sa náš život zničil, lebo
majú z toho peniaze. Čiže vo
finále, ak ľudia tie produkty nebudú chcieť, tak oni to nebudú
vyrábať, pretože to nebude potrebné. Každému odporúčam
používať mozog, zdravý rozum
a srdce. Každý z nás má v sebe
možnosť a moc ovplyvniť okolie. Ale musíme začať od seba.
pripravila: SL
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Škola má za sebou úspešný rok

S

lnečnými dňami začali
tohtoročné
prázdniny,
na ktoré sme sa všetci veľmi
tešili. Aj posledný deň
školského roka bol veľmi
pozitívny. Smutnejší bol azda
len pre našich štvrtákov, pre
ktorých to bol ich posledný
deň v tejto škole. Veríme však,
že na roky strávené v tejto
škole budú radi spomínať,
a občas nás aj navštívia
a spoločne si zaspomíname
na všetko dobré, čo tu zažili
a nebolo toho málo.
Školský rok 2018/2019 bol
rokom náročnej práce, a to
nielen vo výchovno-vzdelávacej
činnosti, ale aj na prevádzku
školy. Zásluhou MŽP SR
a starostlivou prácou bývalého
pána starostu Rudolfa Baleju
sa rekonštrukcia
budovy
dokončila načas a tohtoročné
zimné, mrazivé mesiace sme
v škole prežili v príjemnej
pohode. Ďakujeme všetkým,
ktorý sa o úspešný priebeh
rekonštrukcie zaslúžili.
V jarných mesiacoch sme zas
skrášľovali záhradu a školský
dvor. Zásluhou pána Joachima
Fúru máme nový oporný múrik
pri školskej jedálni a v júni sme
dokončili aj oplotenie ŠJ. Len
škoda, že na ohlásenú brigádu
(22.6.) prišli len dvaja rodičia –
páni I. Kováčik a A. Dubovec.
Celú jar sme vysádzali okrasné
kríky, trvalky, bobuľové ovocie,
jahody i letničky. Žiaľ našli
sa aj takí spoluobčania, ktorí
nám ukradli nielen kvety,
ale aj drobné kamienky
z rekonštrukcie, ktoré sme
plánovali použiť pri terénnych
úpravách.
V súčasnosti už
škola hýri všetkými farbami,
dúfame len, že všetky mladé
rastlinky letné slniečko nespáli.
Aj tento školský rok bol
pre
výchovno-vzdelávací
proces náročný, ale ciele,
ktoré sme si stanovili sme aj
splnili. Počiatočné problémy

s
chýbajúcou
triednou
učiteľkou prvákov a druhákov
sme nakoniec úspešne vyriešili.
V júni prváci odchádzali na
prázdniny tak, ako sme im
to na začiatku roka sľubovali,
s radosťou, že sa naučili čítať,
písať, počítať, našli si nových
kamarátov,
získali
nové
skúsenosti.
Všetci žiaci školy navštevovali
ŠKD, kde sa prioritne
zameriavali
na
dôslednú
prípravu
na
vyučovanie,
výtvarné a tvorivé aktivity,
zapájali sa do súťaží a projektov,
na športové a pohybové aktivity
a tvorbu vystúpení na kultúrne
podujatia
na
verejnosti.
V škole v tomto školskom
roku pracovalo 5 záujmových
útvarov, v ktorých si žiaci
rozvíjali svoje záujmy a záľuby.
Všetci žiaci školy boli zapojení
do plnenia úloh Zelenej školy
a
do
environmentálneho
plánu aktivít. Z finančných
prostriedkov
Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a
športu SR sme sa v rámci
projektu Babičkina záhrada
starali o zeleň v škole, ale
nie len o to, zbierali sme
papier, monitorovali, triedili a
odstraňovali odpad, spoznávali
sa rastlinky a živočíchy, náš
región i vzdialenejšie okolie.
Z bohatých aktivít, do ktorých
sme sa zapojili môžeme
spomenúť
aspoň
súťaže:
Netradičné jablko, Spájame
sa pre Liptov, Vesmír očami
detí, výtvarná súťaž Požiarnici,
kde 3. miesto získala Natália
Kováčiková z 2.A, Strom, ale aj
ďalšie – Deň mlieka, Deň Zeme,
besedy, Noc v škole, Život
v praveku, Valentín, Mikuláš,
Záložka do knihy, English
Primary Marathon a veľa
iných. Do súťaží O najlepší
jablkový koláč, Postavme si
snehuliaka a O najkrajšiu
veľkonočnú kraslicu sa zapojili
aj naši rodičia.
Aj tohto roku sme vydávali

školský časopis, ktorý si vzala
pod patronát pani učiteľka
J. Javorková, ktorá mu dala
regionálny charakter, a tiež
pomenovanie – Rumpálik. Do
jeho tvorby sa zapojili učitelia
i žiaci a svojimi zaujímavými
príspevkami spríjemnili malým
i veľkým čitateľom voľný
čas. V jeho vydávaní budeme
pokračovať
v
budúcom
školskom roku a potešíme sa,
ak sa do jeho tvorby zapoja
aj
rodičia našich detí
i
ostatní spoluobčania.
Aj v materskej škole sa
rozvíjali nielen vzdelávacie
oblasti, ale aj tvorivé činnosti,
športové, výtvarné a umelecké
aktivity. Veľký dôraz sa kládol
na vhodnú a efektívnu prípravu
predškolákov na zápis do ZŠ,
a tiež na testovanie školskej
zrelosti a na logopedickú
depistáž. Aj škôlkari pracovali
v záujmových krúžkoch –
Hravá angličtina a Šikovníček,
v ktorých sa zdokonaľovali
v jemnej motorike, tvorivosti
a zábavnou formou spoznávali
anglické slovíčka. V rámci

environmentálneho projektu
Kamarátka príroda spoznávali
prírodu,
kŕmili
vtáčiky,
hrabali lístie, zbierali odpadky
a pozorovali zmeny v prírode.
Piati naši malí športovci sa
zúčastnili okresnej Olympiády
v Ružomberku, kde si merali
sily s deťmi zo 16 MŠ. Do
obľúbených výtvarných súťaží
sa zapojili aj naši najmenší
a ocenenia získali:
Lacko
Okál v súťaži Vesmír očami
detí a Dávidko Švábik v súťaži
Liptov.
V škole sa počas celého
roka vzdelávalo, športovalo,
umelecky tvorilo, pracovalo
sa na počítačoch, zdravo
sa
stravovalo,
rozvíjala
sa čitateľská a finančná
gramotnosť, žilo a pracovalo
sa v súlade s cieľmi výchovnovzdelávacieho
procesu
primárneho i predprimárneho
vzdelávania, v ktorých chceme
aj v budúcom školskom roku
pokračovať.

text: Daniela Jarošová
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T

ento rok sa uskutočnil už
12. ročník Stankovského
kotlíka pod patronátom Obce
Stankovany. Mal sa uskutočniť 13.júla, ale pre nepriaznivé počasie sme ho presunuli
na sobotu 27.júla, dúfajúc, že
bude svietiť slniečko.
Počasie ráno aj tak neprialo, po zvažovaní či začneme
s varením, prevážil optimizmus
a o 10,00 hodine bolo varenie
odštartované. Pod dáždnikmi,
prístreškami, v pršiplášťoch sa
6 súťažných družstiev prišlo
ukázať, že vedia navariť najlepší kotlíkový guláš v roku 2019.
Celé podujatie moderovala
a sprevádzala p. Ľudmila Malchová. Po 4 hodinách krájania,
varenia, miešania a ochutnávania boli vyhlásení najlepší
kuchári. Porote najviac chutil
guľáš od družstva Červeného
kríža v Stankovanoch, druhé

v poradí skočilo družstvo DHZ
Stankovany a tretie miesto
si odnieslo družstvo „ Zelení
rangeri“. Pri varení nechýbala
dobrá nálada a kopec smiechu
napriek daždivému a zamračenému počasiu. Možno práve
ten smiech donútil slnko, aby
vykuklo spoza mrakov a vysušilo oblečenie súťažiacich. Pre
všetkých boli pripravené zábavné súťaže, na ktorých sme sa
bavili všetci a nielen súťažiaci.
Podujatie bolo spojené s akciou „Deň detí“, takže o 14,30
hod. sa začali všetky nedočkavé deti zbiehať v kultúrnom
dome. Boli pre nich pripravené rôzne súťaže s množstvom
prekvapení a darčekov. Deti sa
v priebehu súťaží, ktoré trvali
až do večera mohli zabaviť aj
na veľkom nafukovacom hrade, a nechať sa pomaľovať od
maliarok z „Maľovania na tvár
Liptov“. Pomaškrtiť si mohli na

cukrovej vate alebo popcorne.
Pre návštevníkov Stankovského kotlíka sa o občerstvenie postarali dievčatá
„v šenku“ a o plné bruchá zas
Poľovné združenie Stankovany, ktoré pre organizátorov
a hostí navarilo úžasnú kapustnicu. O 19,00 hod. začala tanečná zábava pod holým
nebom až do skorého rána.

Starosta obce vyslovuje
poďakovanie všetkým, ktorý sa na tejto vydarenej akcii podieľali. Všetci spoločne
prispeli k tomu, že aj napriek rannej nepriazni počasia celé podujatie dopadlo
„na jednotku s hviezdičkou“.
text: Slávka Belková

Druhá májová nedeľa patrila všetkým mamám

V

mesiaci Máj tradične druhá májová nedeľa patrí všetkým
mamám, mamkám, maminkám a starým mamkám, kedy
oslavujú svoj DEŇ MATIEK. Aj v Stankovanoch sme tento
sviatok oslavovali v nedeľu 12. mája v Kultúrnom dome, kde
bol pre mamičky a staré mamky pripravený bohatý kultúrny
program.

Podujatie otvorila príhovorom

poslankyňa obce Miroslava
Polohová Ivanová, ktorá celý
program zastrešila aj ako moderátorka. V príhovore spomenula, čo všetko pre človeka

znamená matka, aká je pre každého dôležitá a nenahraditeľná. Poďakovala mamám za ich
oddanosť, neúnavnosť a lásku
ktorú venujú výchove a starostlivosti o deti od narodenia až

do dospelosti. Po príhovore vystúpila Martinka Kubandová
zo súkromnej umeleckej školy
v Ružomberku s prednesom
básne o mame. Potom na pódium vyšli deti z miestnej
Základnej školy s Materskou
školou v Stankovanoch pod
vedením svojich pedagógov.
Hodinový kultúrny program
plný tanca, spevu, smiechu
a radosti venovaný mamám vyvolal aj slzičky dojatia v očiach

pyšných mám a starých mám,
keď videli vystupovať svoje deti
a vnúčatá. V programe sa ešte
predstavila Vaneska Kapustová
s prednesom hry na husliach
a Timotej Božek so skladbou
hranou na gitare. V rámci tohto krásneho podujatia boli
všetky zúčastnené mamy a staré mamy obdarované kvietkom
a malým darčekom.
text: Slávka Belková
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Odhalenie busty Ľudovíta Štúra

M

atica slovenská v spolupráci s Domom Matice
slovenskej v Nitre a Miestnym
odborom Matice slovenskej
v Štúrove spoločne zorganizo-

vali 12. mája 2019 na Námestí
slobody v Štúrove pod záštitou predsedu vlády SR Petra
Pelegríniho a starostky obce
Uhrovec Zuzany Máčekovej

Celonárodnú slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra.
Idea podujatia sprevádzaného programom folklórnych,
speváckych skupín a divadelníkov mala symbolicky zjednotiť
Slovákov zo všetkých ôsmich
samosprávnych krajov Slovenska.
Aj my Stankovskí matičiari
sme boli pri tom. Dom Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši zorganizoval autobusový
zájazd pre matičiarov Liptova
a Oravy. Nastúpili sme v Liptovskom Mikuláši do autobusu a celou cestou sme spievali

naše pesničky, ostatní matičiari
sa pridali k nám a dlhá cesta ubehla rýchlo. Do Štúrova
sme niesli aj prste slovenskej
zeme z rôznych častí Liptova
a Oravy. Stankovci priniesli
prsť zeme z blízkej Černovej,
rodiska Andreja Hlinku. Zaujímavosťou bolo, že počasie
podujatiu neuveriteľne prialo.
Slnko prítomných vyhrievalo,
aj keď v okolí mesta bolo vidno
mraky. Domov sme si priniesli
nezabudnuteľné zážitky nové
priateľstvá medzi matičiarmi.

jedným dňom, napriek tomu
sa odviedol kus záslužnej práce. Vyplela sa burina, ktorá postupne zabíjala okrasné rastliny
a dreviny, vyčistili sa prírodné
chodníky, žliabky na vodu, lavičky a najmä jazierko, ktoré
dalo zabrať najviac. Členovia
DHZ Stankovany za pomoci
techniky vyčerpali vodu a začal sa maratón čistenia bujnej
vegetácie a kameňov, ktoré sa
dne jazierka uhniezdili. Vzhľadom ku krátkosti času a zhoršeniu počasia sa k dokončeniu
čisteniu jazierka pristúpilo
opätovne. V sobou 18.05.2019
členovia DHZ Stankovany vyčerpali zostávajúcu vodu až po
dno jazierka. Pomocou vysokotlakového čističa a silného
prúdu vody bol štrk vyčistený a na novo umiestnený po
vnútornej aj vonkajšej strany
jazierka. Po dohode so starostom obce sa do jazierka bude
musieť zakúpiť nové osvetlenie a UV lampa zapojená do
filtračného systému jazierka,
prípadne iné zariadenie na čistenie vody v jazierku. Následne
bude jazierko napustené vodou
z Váhu, aby mohol byť miest-

ny park naplno využívaný ako
miesto oddychu.
Po namáhavej práci bolo pre
dobrovoľníkov pripravené aj
pohostenie v priestoroch zasadačky prístavby obecného úradu. Veľké poďakovanie patrí
všetkým, ktorí venovali svoje
sobotňajšie dopoludnie, priložili ruku k dielu a napomohli
ku krajšiemu vzhľadu nášho
malého obecného parku. Veľká
vďaka patrí mnohým členom
Jednoty dôchodcov, ktorých bol
najväčší pomer, členom DHZ,
SČK, MO Matice slovenskej,
FSk, Poľovníckeho zväzu, FK
Sokol, poslancom OZ, ako aj
ďalším obyvateľom, ktorí nie sú
členmi organizácií, no napriek
tomu prišli a pomohli.
Veríme, že obecný park sa
takýmito aktivitami opäť stane
miestom odpočinku a prechádzok nielen miestnych, ale aj
návštevníkov obce.

text: Ľudmila Malchová

Jarná brigáda v obci

A

j verejné obecné priestory potrebujú našu pomoc. V rámci jarnej brigády
sa skupina dobrovoľníkov a
členov rôznych organizácií v
obci zišla a podujala sa vyčistiť obecný park.
V sobotu 4. mája 2019 sa
uskutočnila Jarná obecná brigáda, ktorej zrealizovaniu na-

pomohlo aj krásne slnečné
dopoludnie. Napriek tomu, že
prognózy počasia boli veľmi
upršané a hrozilo presunutie
akcie na iný termín, brigáda sa
napriek tomu uskutočnila so
začiatkom o 9.00. Dobrovoľníci sa rozhodli pomôcť obecnému parku, ktorý sa nachádzal vo
veľmi zlom stave. Mnohé roky
nečinnosti sa nedajú nahradiť

text: Miroslava Polohová
Ivanová
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Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V

eľký deň v našej farnosti
nastal 19. mája pre šestnásť detí, ktoré prvýkrát prijali do svojho srdca Pána Ježiša v Eucharistii. Deň predtým
prijali sviatosť zmierenia a
tak s očistenou dušou spolu s
rodičmi pristúpili k svätému
prijímaniu.

Stretnutie milovníkov slovenského národa

D

ňa 7. júla sa naša hudobno-spevácka skupina
s harmonikárom Zdenkom
Buliakom zúčastnila nádherného podujatia - Stretnutie milovníkov slovenského
národa Oravy a Liptova pri
slovenskom kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách.
Konalo sa na počesť 15. výročia posvätenia kríža, 100.
výročia oživotvorenia Matice
Slovenskej a v rámci Cyrilo-Metodského dňa. V pestrom
programe vystúpili umelci z
Liptovského Mikuláša MADOS, ktorí v dobových kostýmoch predviedli históriu
Cyrila a Metoda z pohľadu
matice slovenskej. V programe
sme spoločne zaspievali štátnu
hymnu, hymnu matice slovenskej a pieseň Slovensko rodný
kraj so SFS ORAVA. Po-

tom sme zaspievali hymnické
piesne. Stretnutia sa zúčastnili
aj matičiari z Oravy a Liptova, ktorí si ako aj naša skupina
matičiarov odniesli z Vyšného
Kubína nezabudnuteľné zážitky. Nádherný výhľad na okolitú
panorámu prekrásnej prírody
uchvátil všetkých prítomných.
Na záver, hlavný organizátor
- Miestny odbor Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne pohostil všetkých prítomných
naozaj skvelým kotlíkovým
guľášom a spoločne sme si zaspievali veľa známych ľudových
piesní. Našli sme si veľa nových
a veselých priateľov, s ktorými
plánujeme nadviazať spoločnú spoluprácu. Touto cestou
ďakujem speváčkam, harmonikárovi aj ostatným matičiarom za príjemne prežitý deň.

Spolupráca rodičov pri príprave slávnosti bola naozaj
povzbudzujúca a obetavá.
Celý školský rok počas utorkových sv. omší sme mohli
spolu s deťmi spoznávať život
sv. Dominika Savia, ktorý prežíval naozaj blízky vzťah s Pánom Ježišom v Eucharistii, čo
sa prejavilo aj na jeho živote bol vzorný v plnení povinností,
radostný, láskavý k druhým a
vedel ich povzbudiť k dobré-

mu.Takto žil svätosť a tešil sa
na nebo. Aj on prežíval boje
a ťažkosti, nešlo to samé od
seba, ale prežíval ich s Ježišom
v srdci. A to je ono! Ak idem
do školy, do práce, do každého dňa s Ježišom v srdci, nech
príde čokoľvek, s Ním to dám!
„Keby ľudia spoznali hodnotu
Eucharistie, vstup do kostola by
museli regulovať policajti.“ toto
je výrok sv. Terezky z Lisieux.
Pán Ježiš na nás čaká pri každej svätej omši a túži po nás,
pozýva nás prísť si po Dar, ktorým je On sám v Eucharistii.
Pane Ježišu, otvor nám
prosíme oči srdca, aby sme
Ťa naozaj spoznali a túžili
po Tvojej prítomnosti v nás!
text: Serafína Rečlová

text: Ľudmila Malchová

Deti z našej farnosti boli súčasťou
misijnej púte

K

aždoročná misijná púť
detí do Levoče sa v tomto
roku konala 11.05 2019. Tento
rok sme boli jej súčasťou aj my.
Z našej farnosti sa púte zúčastnilo 16 detí, ktoré strávili
tento deň medzi svojimi rovesníkmi s množstvom hier a
zábavy. Niektoré deti sa na púť
vybrali aj s maminkou či babkou a tak mohli tento požeh-

naný čas stráviť aj v rodinnom
kruhu. Na Mariánskej hore na
nás čakali katechéti s duchovným programom, modlitba
svätého ruženca a svätá omša.
Sme veľmi radi, že deti mali
záujem o toto podujatie a dúfam, že v tejto tradícií budeme
pokračovať aj nasledujúce roky.
text: Dominika Božeková
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Dreviny a susedské spory

V

minulom čísle sme informovali, že budeme
na pokračovanie uverejňovať
články, ktoré sa týkajú susedských vzťahov. V tomto čísle
sme mali pokračovať inou
témou, no vzhľadom na to, že
je vegetačné obdobie, usúdili
sme, že zvolená téma bude
nanajvýš aktuálna.
Strom, alebo ker vrátane
jeho koreňovej sústavy rastúci
jednotlivo, alebo v skupinách
mimo lesného pôdneho fondu sa označuje ako drevina.
Na výrub dreviny sa vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody.
Z hľadiska ochrany drevín je
vlastník, správca alebo nájomca
pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu
starať, ošetrovať ju a udržiavať.
Ak napr. sused nedbá o svoje
stromy a dreviny, obťažovaný
sused sa môže obrátiť so svojím podnetom na okresný úrad
odbor starostlivosti o životné
prostredie, tiež na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia.
Obec je v niektorých veciach
tiež prvostupňovým orgánom
ochrany prírody a krajiny.
Ak stromy a kríky spôsobujú
tienenie ako sa brániť?
Žiadny
právny
predpis
neupravuje, v akej vzdialenosti
od hranice pozemkov je možné
sadiť stromy a kríky. Pokiaľ
sú stromy a kríky v blízkosti
hranice pozemkov ešte malé,

nedochádza k žiadnemu zásahu do vlastníckeho práva suseda. Ak je strom už veľmi vysoký
a tienením odníma susedovi
slnečné svetlo treba zvážiť,
či urastený zdravý a plodiaci
strom má byť vyrúbaný. Možno odporúčať, aby si vlastníci svoje stromy a kríky sadili
ďalej od hranice pozemkov, a
to v primeranej vzdialenosti.
Pokiaľ nastane spor, musí súd
posúdiť situáciu s ohľadom na
práva a právom chránené záujmy oboch účastníkov.
Odstraňovanie presahujúcich
koreňov
Ustanovenie § 127 ods. 1
zákona č. 40/1967 Zb. druhá veta oprávňuje vlastníka,
odstraňovať zo svojej pôdy
korene prenikajúce na jeho
pozemok, alebo vetvy stromu
presahujúce na jeho pozemok,
pričom tak môže urobiť iba
šetrným spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe. Prerastajúce korene susedovho stromu
môžu odoberať vlahu a živiny
(prípadne narušovať stabilitu
muriva plotu alebo stavby) zo
susedovho pozemku a zasahovať tak do vlastníckeho práva
vlastníka susednej nehnuteľnosti. Posúdenie týchto otázok,
respektíve podmienok patrí
do pôsobnosti znalca. Ak by
sused vykonal zásahy do dreviny, alebo by odstraňoval konáre v nevhodnej ročnej dobe,
tak vlastník stromu sa môže

úspešne domáhať zdržania sa
nedovolených zásahov. Zároveň je zakázané poškodzovať
a ničiť dreviny. Nie je teda
vylúčené, že ak by drevina
po odstránení koreňov, alebo konárov vyhynula, podľa
§ 420 zákona č. 40/1964 Zb.
občianskeho zákonníka by sa
vlastník dreviny mohol dožadovať náhrady škody a podľa
§ 47 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov by
mohol orgán ochrany prírody
udeliť susedovi, ktorý vyhynutie dreviny spôsobil aj pokutu
za priestupok, alebo iný správny delikt. Konáre stromov presahujúce na susedný pozemok,
takzvané previsy, možno odstraňovať za rovnakých podmienok ako korene. Z ustanovení
nevyplýva povinnosť získať
predchádzajúci súhlas suseda
– vlastníka stromu, je však
vhodné postupovať po dohode
s ním. Zásah je potrebné konzultovať s odborníkom alebo
nechať, aby orezanie stromu
vykonal odborník a vyhnúť sa
tak súdom a pokutám.
Úroda ovocia na previsoch
Úroda ovocia na previsoch je
vlastníctvom vlastníka stromu,
pretože ovocie je súčasťou
stromu
a strom je zase
súčasťou pozemku. To platí
aj vtedy, ak ovocie zo stromu
spadne na susedný pozemok.
Občiansky zákonník neob-

sahuje žiadne oprávnenie pre
suseda trhať ovocie z previsov,
alebo sa zmocniť ovocia, ktoré z nich spadne na zem. Tým,
že ovocie spadne na pozemok
suseda, vlastníctvo majiteľa
stromu k tomuto ovociu nezaniká. Treba však upozorniť, že
vlastník spadnutého ovocia nemôže za účelom zberu ovocia
vstupovať na susedov pozemok
kedykoľvek a bez jeho vedomia. Problémy v susedských
vzťahoch môže spôsobovať aj
padanie lístia, ihličia a plodov
zo stromov na susedný pozemok. Proti tejto imisii sa taktiež možno brániť žalobou na
súde, nie podaním na obecnom
úrade.
Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca
a správca poľnohospodárskej
pôdy je povinný predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. ak
osobitný predpis (napríklad zákon o ochrane prírody) neustanovuje inak. Poľnohospodárskou pôdou je pôda v katastri
nehnuteľnosti evidovaná ako
orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty. Vlastník,
správca, alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín z pozemku
a starať sa o pozemok tak, aby
sa zamedzilo ich opätovnému
šíreniu.
text: Vladimír Urban

Slovenský červený kríž oslavoval storočnicu

V

nedeľu 16.júna 2019
zorganizoval
Miestny
spolok Slovenského červeného kríža Stankovany
Slávnostnú akadémiu pri
príležitosti 100 výročia založenia Československého
Červeného kríža.
Slávnostné stretnutie sa nieslo
v duchu pripomenutia si histórie červeného kríža, jeho posla-

nia i súčasného pôsobenia. Po
úvodnej básni o červenom kríži, privítaní, príhovoru starostu
obce a predsedníčky MS SČK
sa pristúpilo k oceneniu všetkých doterajších predsedníčiek
MS SČK Stankovany, dostali poďakovanie a darček. MS
SČK v Stankovanoch vznikol
v roku 1958. Ďalším bodom
bolo ocenenie čestných členiek,
ktoré pracovali v MS SČK a sú

nápomocné svojim radami aj
teraz. Hlavným bodom nášho
stretnutia bolo ocenenie Diamantových darcov krvi: pani
Anna Huntatová, pán Peter
Lacko a pán Slavomír Babala.
Za ich humánny čin im aj touto cestou ďakujeme. Nakoniec
boli ocenení aj ostatní darcovia krvi. Slávnostnú akadémiu
sprevádzal aj kultúrny program. Harmonikári Vendelín

Čieško a Zdeno Buliak rozveselili všetkých prítomných ľudovými piesňami. Programom
prispeli aj deti ZŠ. Po ukončení programu pre všetkých prítomných bolo pripravené malé
občerstvenie. Touto cestou
ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí prispeli k dobrému priebehu vydarenej akcie.
text: Ľudmila Malchová
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D

obrovoľný hasičský zbor
Stankovany v spolupráci s výborom Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Ružomberku (ďalej
len „DPO RK“) zorganizoval
dňa 9. júna 2019 Územnú súťaž hasičských družstiev a dorastu z okresu Ružomberok,
na ktorej sa zúčastnilo celkovo 29 družstiev - 24 družstiev
v kategórii muži, 4 družstvá
v kategórii ženy a 1 družstvo
v kategórii dorastenci.
Na povel hlavného veliteľa
súťaže sa hasičské družstvá zoradili na ihrisku, po zoradení
nasledovali príhovory predsedu Územnej organizácie DPO
RK pán Mgr. Mariána Brtka
a starostu obce Stankovany
pána
JUDr.
Vladimíra
Urbana. Obec Stankovany
reprezentovali na tejto súťaži 2

družstvá a to družstvo DHZ
Stankovany a družstvo DHZ
Rojkov.
Prvé miesto v kategórii
muži získalo družstvo z Komjatnej s časom 102,79 sekúnd, druhé miesto Liptovská
Lužná s časom 104,27 sekúnd, a tretie miesto Martinček I. s časom 105,65 sekúnd.
V kategórii ženy prvé miesto
získalo družstvo Liptovskej
Lužnej s časom 127,88 sekúnd, druhú miesto Černová
s časom 131,15 sekúnd a tretie miesto Likavka s časom
132,63 sekúnd. Keďže v kategórii dorastenci sa súťaže
zúčastnilo iba jedno družstvo
z Komjatnej, získalo prvé
miesto s časom 104,44 sekúnd.
Po vyhlásení výsledkov
súťaže predseda Územnej
organizácie DPO RK poďa-

koval všetkým zúčastneným
družstvám za účasť ako aj
starostovi obce za umožnenie
organizovania súťaže na miestnom ihrisku a o cca 14:00 hod

sa väčšina súťažných družstiev
vrátila do svojich obcí.
text: Peter Malcho

Zábava spojená s pálením Jánskej vatry sa teší veľkej obľube

P

álenie
Jánskej
vatry
v areáli ihriska FK Sokol
Stankovany sa v našej obci
stalo už tradíciou, a tak už po
deviatykrát Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany v sobotu 22. júna 2019 zorganizoval tanečnú zábavu spojenú
s pálením Jánskej vatry.

Prvý krát sa Jánska vatra
pálila v areáli ihriska FK
SOKOL Stankovany v roku
2011. V minulosti sa Jánska
Vatra pálila väčšinou na Záhradnom, na Babalovom laze
a pri ceste smerom ku Gašperovej chate, tradične sa zapaľovala zvyčajne v sobotu po

24.06. po zotmení
o cca 22:00 hod.
Organizovaním
tanečnej zábavy
spojenej s pálením Jánskej vatry
v areáli ihriska
toto
podujatie
každým rokom
stúpa na popularite o čom svedčí
rastúci počet ľudí,
ktorí prichádzajú
z okolitých obcí
z
Ľubochne,
Hubovej, Švošova
aj z Komjatnej.
Krátko
po
22:00 sa členovia
DHZ Stankovany zoradili pri
bufete a pri ožarujúcom svetle horiacich faklí postupovali
smerom k vatre, kde bola jedna fakľa odovzdaná starostovi
obce, ktorý zahájil slávnostné zapálenie Jánskej vatry.
Členovia DHZ Stankovany,
ktorí sa podieľali na stavaní

vatry si uctili toto spoločenské
podujatie hymnou Slovenskej
republiky, po ktorej si všetci
prítomní spoločne zaspievali
ďalšie ľudové pesničky –
Na kráľovej holi, Tam pod
Tatrami, Čo ste hasiči. Po zapálení nasledovala tanečná zábava pri svetle Jánskej vatry až
do skorých ranných hodín.
Skutočne nás teší, že toto podujatie si každým rokom získava viac a viac návštevníkov, dokonca aj z radov starších ľudí,
ktorí si aj takýmto spôsobom
pripomínajú mladé časy. V závere ďakujem všetkým členom
DHZ Stankovany, ktorí sa podieľali na stavbe Jánskej vatry
a občanom bývajúcim v okolí
ihriska za strpenie hlučného
prostredia ako aj všetkým zúčastneným, ktorí svojou prítomnosťou podporili činnosť
nášho zboru.
text: Peter Malcho
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Nedeľný tip na výlet

V

onku krásne svieti slniečko, vy ste po výdatnom
nedeľnom obede a rozmýšľate, čo s načatým dňom? Prinášame vám niekoľko tipov, kam
sa vybrať na poobedný výlet.
Obrova cesta
Už ste počuli o Obrovej ceste?
Je to cesta, ktorou sa rád prechádza obor Čutko a postrácal tam niekoľko obrovských
vecí. V Hrabove sa začína pri
obrovskom obraze a pokračuje
až do Čutkova. Na ceste dlhej

približne 5 km nájdete velikánske okuliare, obrovskú stoličku,
ďalekohľad a prsteň. Obrova
cesta je príjemnou prechádzkou
pre deti aj dospelých. Dospelí
môžu pokračovať v ceste do
Koliby na sladký dezert a deti
do dedinky Obrovo, kde Obor
Čutko býva. Ak cestou nájdete všetky Čutkove veci, ofotíte
sa s nimi a splníte všetky pokyny, dostanete 20-percentnú zľavu na vstup do Obrova.

Romantická hojdačka
v Bešeňovej
Druhý tip na výlet zrejme
najviac ocenia zaľúbené páry.
Kúsok nad Bešeňovou na lúke
stojí jedna opustená borovica
a na nej je zavesená hojdačka. Tú vyhľadávajú turisti,

Nedeľný tip na koláč - Karamelový
cheesecake
Korpus
½ šálky hladká múka ,½ šálky
mleté vlašské oriešky (môžete
ich nahradiť ½ šálky hladkej
múky),1 vajíčko,¼ šálky práškový cukor, 60g maslo izbovej
teploty
Náplň
500g jemný tvaroh,250g kyslá
smotana, 160g práškový cukor,
2ČL vanilkový cukor, 1 vajíčko, 2PL hladká múka
Karamel
200g kryštálový cukor, 90g
maslo, 130ml šľahačková smotana
Ingrediencie na korpus vymiešame a cesto roztlačíme na
dno a okraje vymastenej formy.
Krém pripravíme tak, že
všetky ingrediencie zmiešame
metličkou alebo mixérom, nalejeme na pripravený korpus,
pár krát pobúchame aby nám
zmizli vzduchové
bubliny.
Rúru predhrejeme na 160° a pečieme cca 35min. Je to ale indi-

víduálne, lebo každá rúra pečie
inak. Či je koláč upečený zistíme tak, že okraje už budú mierne hnedé. Stred sa môže ešte
triasť, stuhne po vychladnutí.
Medzitým si pripravíme karamel. Roztopíme cukor, pridáme maslo a po minútke aj
smotanu. Dôkladne miešame.
Keď sa nám všetko pekne spojí,
odstavíme a necháme mierne
vychladnúť. Karamel nelejeme na koláč horúci. Ozdobíme podľa vlastných predstáv.
Napríklad cukríkami toffifee.

fotografi, zaľúbenci, či mladomanželia. Rozmýšľate odkiaľ
vám je toto miesto povedomé?
Áno, videli ste ho v klipe talentovanej speváčky Simy Martausovej. (pieseň Čokoláda)
text a foto: SL

Tajnička pre šikovných
Viete kto je absolútne nestály milenec?
Matematik - stále hľadá ... (dokončenie v tajničke)

1. Prezývka Stankovcov
2. Ľudový tanec zo Stankovian
3. Meniny 11.8.
4. Obyvateľka Stankovian

5. Stankovanmi preteká ...
6. Meno starostu Stankovian
7. Kráľ, ktorý v roku 1426 povolil
v obci rybolov

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou
na: stankovskezvesti@gmail.com
Vyžrebovaný výherca získa poukážku v hodnote 5 eur na nákup v potravavinách Karas. Správne odpovede posielajte do 30. septembra.
Výherca bude uverejnený v budúcom čísle a na facebookovej stránke obce.
text a foto: Dominika Božeková

pripravila: SL
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Futbalová sezóna 2018/2019
H

odnotiť sezónu, po ktorej „A“ mužstvo vypadne zo súťaže nie je jednoduché a už vôbec nie veselé. Takto pred dvoma
rokmi sme sa všetci tešili z postupu do 7. ligy, teraz z nej vypadávame. Hovorí sa, že druhá sezóna po postupe je kritická
a my sme sme sa tohto nepísaného pravidla akoby držali a aj ho naplnili ...
Predposledné miesto v tabuľke so ziskom len 13.bodov,
keď za nami skončil len Jamník,
ktorý bol po troch kontumáciách vylúčený zo súťaže, hovorí
za všetko. Už po jesennej časti sme konštatovali, že na jar
to bude boj o záchranu. Tieto
slová sa naplnili, žiaľ pre nás s
nechceným koncom. V jarnej
časti sme získali len 4 body za
jedno víťazstvo vo Východnej,
a jednu remízu doma s Kvačanmi. Naozaj zúfalo málo. Pritom v mnohých stretnutiach
sme to mali dobre rozohrané,
ale so zlým koncom. Bolo až
frustrujúce, koľko sme takto
prehrali zápasov, v ktorých sme
vyhrávali, ale nakoniec sme odchádzali s prázdnymi rukami.
A následne táto frustrácia
bola akoby našim zbytočným
12.hráčom a v zápasoch sme
sa jej nevedeli zbaviť, ťažila
nás. Z toho následne pramenila aj nechuť niektorých hráčov
vôbec hrať. Vo viacerých zápasoch prišli na rad aj hádky,
strata koncentrácie a už sme sa
viezli.
Všetko však vychádzalo
z toho, že sme sa na mnohé zápasy schádzali akoby išlo o priateľské stretnutia, ledva nás
bývalo jedenásť... V mnohých
prípadoch sme sa pýtali, či má
vôbec význam vycestovať za
súpermi. To, že išlo v každom
zápase o záchranu bolo akoby
nepodstatné.
Kde hľadať príčiny tohto
stavu? Možno je ľahké ich pomenovať, ale o to ťažšie je ich
spojiť s niekým, či niečím konkrétnym. Áno, boli tu objektívne príčiny, hlavne zdravotné dôvody, ktoré boli asi tými
primárnymi. Absencia toľkých
hráčov /Miško Hoždora, To-

máš Kubis, Tomáš Grznár,
Majo Gašper, Stano Holík a i./
sa na mužstve prejavila zásadne. A ďalšími určujúcimi faktormi je zmena priorít hráčov,
keď futbal už nie je takou „drogou“, ako to bolo v minulosti.
Keď futbal sa stal činnosťou, do
ktorej treba hráčov nútiť... Česť
výnimkám. S tým sa dá ťažko
niečo urobiť. Nie sme jediný
klub, ktorý zápasí s takýmito
problémami. Len s tým rozdielom, že my sme tento súboj
nezvládli.
Aj napriek týmto pesimistickým úvahám treba poďakovať chlapcom, ktorí prišli za
„každého počasia“, v mnohých
prípadoch so sebazaprením,
lebo cítili spoluzodpovednosť
za mužstvo. Tu treba spomenúť hlavne Jura Matejíka, Petra
Malcha, Aďa Kachúta, Andreja

Friča, Martina Brtka, Riša
Šima, Jana Kratochvíla či Maja
Špirka.
Posledný zápas sezóny bol
aj posledným, ktorý odohral
v našom drese Andrej Frič. Tri
sezóny patril k pilierom nášho

mužstva a teraz odchádza do
L.Teplej. Andrej ďakujeme
a nech sa Ti darí aj v novom
klube!
Hodnotiť túto sezónu je o to
ťažšie, že hráči mali vytvorené naozaj kvalitné podmienky,

Konečná tabuľka 7.ligy po sezóne 2018/19 :
1. TJ Štart L.Ján		
2. TJ Sokol Beňadiková
3. J Iľanovo		
4. OFK Podtureň		
5. TJ Tatran Hybe		
6. TJ Liptov Vavrišovo
7. TJ Družstevník Kvačany
8. OFK Part.Ľupča		
9. TJ Prosiek		
10. ŠK Demänová		
11. TJ Družstevník Východná
12. ŠK TJ Iskra Hrboltová
13. FK Sokol Stankovany
14. OŠK Jamník		

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

22
18
14
14
11
12
8
8
7
7
7
6
4
0

0
2
2
2
5
2
5
3
4
4
3
3
1
0

2
4
8
8
8
10
11
13
13
13
14
15
19
0

115 : 21
100 : 27
74 : 39
75 : 57
53 : 40
62 : 46
59 : 60
44 : 78
45 : 67
44 : 67
45 : 64
42 : 70
36 : 71
10 : 97

Mužstvo FK Sokol Stankovany, r.2019
Hore zľava : Šimo Pavol-tréner, Holík Stano, Malcho Peter, Zrník Miro, Matejík Juraj,
Chorvát Rado, Junas Ivan, Fúra Matej – predseda FK.
Dole zľava : Barbuš Dávid, Frič Andrej, Kratochvíl Ján, Šimo Richard, Špirko Marián, Kachút
Adrián, Chyla Pavol a Brtko Martin.			

66
56
44
44
38
38
29
27
25
25
24
21
13
0
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ktoré nám môžu viaceré mužstvá aj z vyšších súťaží len závidieť. Počnúc hracou plochou,
tréningovými
možnosťami,
technickým zázemím a i. Stačilo len prísť, všetko ostatné
bolo zabezpečené. Žiaľ, nestačilo to...
Bol tu tréner, ktorý mal záujem trénovať, ale v mnohých
prípadoch nemal koho, aj keď
niektorí mohli prísť. Tu je treba spomenúť, že je dnes naozaj problém zosúladiť tréningy
s pracovnými povinnosťami
mnohých hráčov, tým viac ak
nemajú trvalé bydlisko v našej
obci. Na druhej strane ale treba
dodať, že takmer úplne absentuje individuálny tréning. Vidieť niekoho z hráčov ísť si zabehať niekde do prírody, alebo
na ihrisko je ako vidieť Yetiho.
Česť výnimkám.
A tak tu úplne prirodzene
vzniká priestor pre nastupujúcu generáciu chlapcov. Záleží
len od nich ako sa chopia šance.
Lebo tu je budúcnosť futbalu
v obci.

Mládežnícke družstvá.
Aj v práve skončenej sezóne
sme so susednou OŠK Havran Ľubochňa pokračovali
v spolupráci na základe „Dohody o spoločnom družstve
mládeže“, ktorá rieši účinkovanie mladých futbalistov zo
Stankovian v spoločnom družstve vo všetkých vekových kategóriách, od U-9 až po U-19.
Všetky tiewto družstvá hrajú
pod hlavičkou Ľubochne, pričom deti zo Stankovian ostávajú našimi hráčmi. Obe najmladšie kategórie U-9 a U-11
majú domovské ihrisko u nás,
kde majú vytvorené tie najlepšie podmienky. Mimo toho
v rámci dohody družstvo dorastu U-19, 1x do týždňa mohlo
trénovať na našom ihrisku. Tu
však treba dodať, že sme čakali väčší záujem takpovediac
„zmluvných“ chlapcov z tejto
vekovej kategórie, keď sme to
v A mužstve najviac potrebovali. Tu nás niektorí naozaj
sklamali. Aj napriek tomuto sa
potvrdilo, že táto spolupráca je

racionálna, a že je výhodná pre
obe strany.
Ako ďalej v novej sezóne.
Ako ďalej ? Ťažko sa o tom
hovorí, ešte ťažšie sa o tom píše.
Situácia sa vykryštalizovala tak,
že výbor FK na základe momentálnej situácie rozhodol, že
neprihlási „A“ mužstvo do nového ročníka 8.ligy. Rozhodol
tak na základe pretrvávajúcich
problémov so schádzaním sa
hráčov na jednotlivé zápasy, /
pretrvávajúce zdravotné pro-

blémy u viacerých, ukončenie
kariéry, absentujúci tréningový proces, avizovaný odchod
niektorých hráčov, a i./, s ktorými úzko súvisí aj vypadnutie
mužstva zo 7.ligy.
Mládežnícke družstvá budú
pokračovať tak ako doteraz,
v súlade s „Dohodou“ so susednou OŠK Ľubochňa!
Futbalový klub ako právny
subjekt bude fungovať ďalej so
všetkými právami a povinnosťami!

Prehľad účinkovania jednotlivých družstiev v súťažiach :
-U-9 - prípravka, okresná súťaž, konečné 3.miesto zo 7.družstiev,
-U-11, okresná súťaž, konečné 9.miesto z 11.družstiev,
-U-13, Kormanov pohár, okresná súťaž, konečné 4.miesto z
11.družstiev,
-U-13, krajská súťaž, III.liga-sk.B, konečné 1.miesto z 11.družstiev. Najlepším strelcom súťaže sa stal náš Vladko Laurinec s 29.
gólmi!
-U-15, krajská súťaž, III.liga-sk.B, konečné 4.miesto z 11.družstiev.
-U-19, konečné 1.miesto v okresnej súťaži, postupuje do krajskej
súťaže.

text: Pavol Škuta

Možnosti sa opakujú

V

jedno jarné odpoludnie,
keď sme prišli domov zo
školy a urobili práce, ktoré od
nás požadovali rodičia, nastal
voľný čas aj pre naše hry, ktoré väčšinou prebiehali v okolí
kaplnky. Cez cestu oproti Kučerovcom hrávali sme hru –
purga.
V spomínanom odpoludní
nás tam čakalo prekvapenie,
lebo na tom mieste bola zložená
halda dosiek. Na druhý deň už
chlapi z týchto dosiek, ktorých
ešte pribudlo, stavali drevenú
šopu. Po jej postavení mala
rozmery asi 4x6 m. Potom tam
doviezli papierové vrecia. Čo
bolo vo vreciach sme netušili.
Buliakovci na voze z močiarov
nad kúpeľom navozili známu
sivú zeminu Obsah vriec a ze-

miny spolu preosievali cez sitá
a túto zmes dali do vriec, ktoré
potom odviezli, no nikto nevedel kam.
Naši rodičia nám povedali,
že tam vyrábajú umelé hnojivo. Starší ľudia sa tomu divili,
na čo je komu umelé hnojivo,
keď v každom dvore bolo hnoja od kráv dosť. Tento pán sa
volal Matiašovský, pochádzal z
Oravy a bol rodina Škutovcom,
ktorí v tom čase bývali v dome
č. 1.
Bolo to obdobie, keď sa z
Podšípu sťahovali rodiny do
Stankovian. Chlapi sa začali
zamestnávať pri železnici , aj
deti to mali bližšie do školy.
Na Podšípe sa uvoľnil jeden z
tých zachovalejších domov po
Chorvátovcoch. Pán Matia-

šovský dom prenajal a zriadil v
ňom dočasnú chatu, kde varili guláš, predávali rôzny tovar,
pivo, cigarety, dobošky a podobne. Tento tovar sme zväčša
vynášali my chlapci z Palova.
Pláca za túto vynášku bola
zväčša cukríky, doboška, prípadne miska gulášu.
V tom čase tam bývala aj
rodina Ondreja Škutu. Bol to
podnikavý človek. Na dvore
mal gepel, cirkulár, choval voly
a mal aj mláťačku a rajtár. Obaja boli podnikaví ľudia a v ich
hlavách sa začali rodiť smelé
plány – vybudovať na Podšíp
cestu, kde môžu chodiť aj autá,
dotiahnuť elektrinu, vybudovať
lyžiarsky vlek, zriadiť celoročný
salaš a výrobu ovčiarskych výrobkov.

Prišiel však rok 1948 a k
moci sa dostali komunisti, ktorí
zakázali súkromné podnikanie.
Drevená šopa sa rozobrala,
všetky plány padli, pán Matiašovský sa odsťahoval a rodina Škutovcov prišla bývať do
Stankovian.
Neskoršie sa toto všetko
pripomínalo na lavičkách v
nedeľňajších
spomínaniach
na dolnom konci, kde o tom
rozprával tam bývajúci Ondrej
Škuta. Neraz mi napadla myšlienka, či Podšíp nemohol byť
taký známy ako Vlkolínec.
Možnosti sa opakujú. Sú ľudia dnes iní ako v minulosti?
Chýba odvaha? Podnikanie je
náročné!
text: Alojz Hello
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Máj stál tento rok na novom mieste
J

e dlhoročnou tradíciou,
že v našej obci sa stavia
Máj na sviatok Turíc, teda
na svätodušné sviatky, ktoré
nastávajú sedem týždňov po
veľkonočných sviatkoch.
Keďže tento rok bolo fašiangové obdobie pomerne
dlhé a Veľká Noc pripadla až
na polovicu apríla aj termín
Turíc, ktorý je pohyblivý pripadol na 9. júna 2019. Obec
Stankovany, Komisia mládeže,
kultúry, vzdelávania a športu, DHZ Stankovany, MO
MS Stankovany a FSk Podšíp postavili v sobotu 8. júna
2019 obecný Máj, ktorý tento
rok prvý krát stál na novom
mieste, pri kultúrnom dome.
O 17.00 hodine šikovní chlapi
nesúc na pleciach obecný Máj
prišli pred kultúrny dom, aby
ho postavali, no ešte predtým

ho dievčatá z folklórnej skupiny ozdobili pestrými stuhami.
To všetko sa dialo sa sprievodu
spevu piesní v podaní členiek
MO MS v Stankovanoch a
FSk Podšíp. Ako každý rok,
ani tento ročník stavania obecného Mája si nenechali ujsť
domáci občania, ktorí sa prišli
pozrieť, podporiť chlapov pri
stavaní, či dokonca zaspievať
si s harmonikou a spestriť si
tak sobotňajšie popoludnie v
kruhu svojich priateľov. Veľká
vďaka patrí chlapom, ktorí sa
podujali Máj zoťať, pripraviť
a zniesť do dediny, chlapom,
ktorí ho postavili, dievkam,
ktoré ho ozdobili, ženám, ktoré zaspievali a našim spoluobčanom, ktorí to celé sledovali
a prišli tieto skupiny podporiť.
text: Miroslava Polohová
Ivanová

Ľubka, ďakujeme!

K

eď sa nám niekedy v decembri 2007 do rúk
dostalo 1.číslo „Stankovských zvestí“, boli sme určite
všetci príjemne prekvapení.
Každá domácnosť na oboch
brehoch Váhu dostala do
schránky novinky v peknej tlačenej podobe, ktoré prinášali

informácie o živote
v obci. A následne
sme sa tešili na každé ďalšie nové číslo.
Pri ich zrode stála
vtedy ešte študentka
žurnalistiky na KU
v Ružomberku Ľubica Kubišová, dnes už
Stančíková, ktorá po
smrti svojej mamy vyrastala od roku 2005
u nás v Stankovanoch
u svojej tety Janky
Vojtečekovej. Ľubka
je rodáčka z Považskej
Bystrice, je najstaršia zo štyroch veľmi šikovných sestier, na
ktoré by bola dnes ich mamička určite veľmi hrdá a pyšná.
Táto sa s podporou vtedajšieho starostu Ing. Jána Tatára
a ďalších poslancov OZ vydala na ťažko predvídateľnú
cestu. Na jednej strane to bol

projekt, ktorý mal ambíciu
osloviť obyvateľov, informovať
o dianí v obci a tiež poskytnúť
priestor samotným čitateľom
na vyjadrenie vlastného názoru, či podeliť sa s ostatnými
o zaujímavé poznatky či zážitky. Na druhej strane to bol
veľmi osožný projekt aj pre
ňu samotnú z pohľadu jej študijného zamerania, ktoré tak
bolo zároveň aj zárukou kvality.
Ale bola tu aj jej oprávnená
obava aké to bude mať pokračovanie. Či to nezostane
len na jej pleciach, či sa nájdu
ochotní spolupracovníci a či
to nebude projekt len na dobu
určitú. Našťastie, tieto obavy
sa nenaplnili a to čo nasledovalo najlepšie zhodnotila ona
samotná v predchádzajúcom
čísle SZ. Aj keď treba dodať,
že to nebolo v posledných rokoch pre ňu vždy jednoduché,

hlavne z pohľadu už jej súkromného života. Ale aj napriek tomu dokázala každému
číslu SZ nasadiť punc kvality,
obliecť ho do toho správneho šatu a poslať ho do sveta.
Na tomto mieste treba rešpektovať jej rozhodnutie prenechať stoličku šéfredaktorky
SZ už aj vzhľadom k tomu,
že už niekoľko rokov býva
v Liptovskom Mikuláši, kde
má svoju rodinu ako aj prácu
v redakcii regionálnych novín
„MY Liptov“, ktoré ju zamestnávajú na plný úväzok. Preto ostáva dodať už len jediné:
„Ľubka, za tu prácu pri propagácii našej obce Ti ďakujeme a prajeme v osobnom
a profesijnom živote len to
najlepšie !“
text: Pavol Škuta

