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Mikuláš navštívil deti pred ich domami

A

j tento rok je poznačený pandémiou a opatreniami s ním spojenými.
Preto sa Mikuláš rozhodol,
že sa nestretne s deťmi pod
vianočným
stromčekom,
ale vymyslel si náhradný
plán a deti obdaroval pred
ich domami a na vybraných
miestach.
Sprevádzali ho dvaja anjeli
a čert. Ich dopravným prostriedkom bol drevený voz

ťahaný krásnym hnedým
koníkom. Najskôr Mikuláš
navštívil deti v Rojkove a od
16.00 sa začal vozový sprievod v Stankovanoch. Postupne obišli celú dedinu a pred
domami ich radostne očakávali hlúčiky detí a ich rodičov.
Mikuláš si za sladké balíčky
vypočul pekné piesne či básničky a prisľúbil, že sa vráti aj
na budúci rok.
text: Miroslava
Ivanová-Polohová

Zanikne naša škola?

K

eď povieme škola, každý
si predstaví budovu, do
ktorej chodil, keď "musel".
Budovu, v ktorej strávil určitú časť svojho života. Etapu,
na ktorú rád spomína, keď
hovorí o huncútstvach, ktoré
urobil kamarátom.
Niektorí dokonca vedia,
v ktorej lavici sedeli. Pamätajú
si, ako sa volali ich pani učiteľky. Určite sa nájdu pamätníci,
ktorí si spomenú na to, ako
po prvýkrát zasadli do čisto
nových lavíc a písali na novú
tabuľu. V triedach bolo málo
miesta, lebo v nich bolo veľa
detí. Učili sa v spojených ročníkoch len preto, aby sa poskytlo
vzdelanie všetkým deťom až po

deviaty ročník.
Mnohí rodičia si myslia, že
vyučovanie v spojených ročníkoch je menej kvalitné. Opak
je pravdou. Žiaci, ktorí sa učia
v oddeleniach sú lepšie pripravení na život. Sú nútení samostatne pracovať, pomáhať iným.
A tieto návyky a skúsenosti sú
bonusy do ďalšieho života. Základ kvalitného vzdelania získavajú žiaci práve na prvom
stupni a my máme na to ideálne podmienky. Máme kvalifikovaných učiteľov a učíme
v škole, ktorá je na ideálnom
mieste v spojení s prírodou.
Pre deti sú mimoriadne dôležité sociálne kontakty a väzby.
Tieto môžu získať práve v ško-

le nášho typu. V obci sú často
krát rovesníci, ktorí o sebe ani
netušia.
Naše deti z materskej školy
mnohokrát do prvého ročníka nastupujú v susednej obci.
Pretŕhajú sa ich väzby na známe prostredie a musia začať
s adaptáciou odznova.
Triedy zívajú prázdnotou. Ani dva spojené ročníky
nedosahujú počtom žiakov,
prívlastok „dobrý ročník“.
Krásny kvet vädne. Pozeráme
sa na krásne zrekonštruovanú
budovu školy, do ktorej chodili naši rodičia a je nám ľúto,
že sme sa dostali do situácie,
keď rozmýšľame ako ďalej. Je
na zamyslenie, keď sa niektorí

ľudia stavajú ku škole v znamení hesla „po mne potopa“.
Nezabúdajme však na to, že
naše deti budú mať tiež deti.
Rozhodnutia sú na nás všetkých dospelých. Prečo chodiť
za niečím mimo, keď to máme
doma na dosah. Detí máme
v obci dosť. Spojme naše sily.
Nič, nejde ľahko. Zamyslime sa
a pomôžme našej krásnej obci.
Školy boli a budú základom
vzdelania, kultúry, poznania
a spolupatričnosti. Nedovoľme,
aby zanikla naša vzdelávacia
ustanovizeň. Čo v našej obci
napokon ostane?
text: učiteľky ZŠ s MŠ
Stankovany
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S úsmevom to ide lahšie...
"Pán riaditeľ, môžete mi
dať zajtra voľno?" pýta sa v
práci pán Novák. "Manželka
chce, aby som jej pomohol s
vianočným upratovaním."
"Z takého dôvodu vám predsa
nebudem
dávať
voľno!"
rezolútne to odmietne riaditeľ.
"Ďakujem,"
vydýchne
si
zamestnanec. "Vedel som, že
na vás je spoľahnutie."
Rozprávajú sa Američan, Rus a
Slovák. Američan hovorí: "Vidíte to červené Ferrari?"
Ostatní: "Hmm, dobré."
"No, tak také som dostal na Vianoce."
Rus hovorí: "A vidíte to žlté
Porsche?"
Ostatní: "Tiež dobré."
Rus: "Tak také som pre zmenu
dostal na Vianoce ja."
A Slovák: "Vidíte to zelené
Lamborghini?"
Ostatní: "Nádhera!"
"Tak takej farby som dostal
menčestráky."
Policajt sa rozhodne, že si ulo-

ví vianočného kapra. Zoberie
náradie a začne sekať do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán
a kričí:
"Okamžite prestante sekať do
toho ľadu!"
"Akým právom mi to zakazujete!?"
"Právom správcu zimného štadióna!"
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"To áno," súhlasí muž, "ona si
myslí, že dostane pod stromček
kožuch!"

Činnosť DHZ Stankovany v roku 2021 8
Pozoruhodný športový
výkon 9

Činnosť DHZ Stankovany s.8

Futbalový rok 2021
v Stankovanoch 10
Vianočná výzdoba 12
Futbalové rok 2O21 s.10

Redakcia
Stankovské zvesti
Obecné noviny pre Stankovany
a Rojkov
www.stankovany.sk/zvesti
štvrťročník - šírený bezplatne
Číslo 4, ročník XIV.,
december 2021
náklad: 400 ks
EV 3939/09
ISSN 1339-1984

Spoločenská kronika
Úmrtia:

Ján Nosko (71 r.)

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

šéfredaktorka:
Mgr. Stanislava Bruk
zástupca šéfredaktorky:
Ing. Adam Bruk
redakcia: Mgr. Miroslava Ivanová
Polohová, JUDr. Peter Malcho, Mgr.
Pavol Škuta, Ing. Katarína Tatárová
grafická úprava a sadzba textu:
Ing. Adam Bruk
spolupracovali: Ing. Slávka
Belková
tlačiareň: Vrábel, Dolný Kubín
kontakt na redakciu:
stankovskezvesti@gmail.com

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

UZÁVIERKA BUDÚCEHO ČÍSLA: 25.2.2022
Prosíme autorov textov, aby tento termín dodržali

Zvesti 3
Zvesti

Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
Vyberáme zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Stankovany konaného
dňa 13.10.2021
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany
otvoril o 17:00 hod. a viedol
starosta obce JUDr. Vladimír
Urban, PhD. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov z celkového počtu 9
poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné.
Ospravedlnil
poslankyňu Miroslavu Polohovú Ivanovú, p. Michal Straka sa
dostavil v priebehu rokovania.
Starosta predniesol zámer
návrhu na schválenie nájomnej zmluvy na budovu školy so
Základnou školou s materskou
školou v Stankovanoch za nájomné vo výške 1,- EUR za
rok. OZ obce Stankovany prerokovalo návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
obce, a to Budovu pre školstvo
a vzdelávanie súpisné č.330
postavenej na pozemku parc.
registra C - KN č. 956, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 392 m2, pozemok parc.
registra C-KN č. 955, zastavané plochy a nádvoria o výmere
750 m2, pozemok parc. registra
C-KN č. 957, ostatné plochy,
o výmere 450 m2, evidovanej
na liste vlastníctva č.768 , katastrálne územie Stankovany,
obec Stankovany, okres Ružomberok. OZ schvaľuje zámer prenájmu za nájomné 1,
EUR/rok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým že budova je využívaná na účely výchovnovzdelávacieho procesu a nájomná
zmluva je potrebná pre účely
zriadenia chránenej dielne.
Zmluvu o manažovaní projektu na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
predložil starosta obce Stankovany. Starosta obce otvoril
k tomuto bodu diskusiu. OZ

obce Stankovany schválilo
Zmluvu o manažovaní projektu na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Starosta obce predniesol návrh na zapojenie sa do projektu
zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl, z dôvodu zvyšovania počtu detí,
ktoré majú záujem navštevovať
našu materskú školu. OZ obce
Stankovany schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „NADSTAVBA A PRÍSTAVBA ZŠ S MŠ
STANKOVANY - ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ“
realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-2021-67“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja
obce; zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
je vo výške 10 354,21 EUR.
Čerpanie
rozpočtu obce Stankovany a RO
ZŠ s MŠ Stankovany k
31.3.2021, k 30.6.2021, k
30.09.2020 predniesla Katarína Králiková, účtovníčka obce.
Ekonómka informovala o tom,
že v obci sú zabezpečené len
základné funkcie obce, žiadne
investície, v obci je neporiadok,
odvoz KO nedostačuje, a taktiež, že jeden zamestnanec na
60 % úväzok ako koordinátor
aj zamestnanec nepostačuje.
Ing. Tomáň sa vyjadril, že
treba poslať listy podnikateľom v obci na zazmluvnenie
zberu odpadu, podľa jeho slov
každý podnikateľ si je povinný urobiť to samostatne..
Závery z finančnej komisie
predniesol starosta obce, predniesol vysvetlenie k bodom,
ktoré boli uvedené v správe
finančnej komisie. Vyjadril sa
predseda finančnej komisie,

kontrolórka obce a ekonómka
obce. Ekonómka uviedla, že,
ak je dielo asfaltovanie komunikácia prebraté bez vád a nedostatkov, ako je možné že
krajnice sú len tak zahádzané
v tráve a asfaltová drť sa drobí.
Ďalším bodom programu
zastupiteľstva bolo schválenie
Zmluvy o manažovaní projektu na dobudovanie kanalizácie
v opatrení B1, kde je minimálna výška dotácie 500 000
EUR a maximálna výška dotácie 5 000 000 EUR. Zmluva
bola prejednaná a schválená
online 17.09.2021 z dôvodu
termínu podania najneskôr do
30.09.2021. Súhlasné stanovisko vyjadrili všetci poslanci.
Starosta obce vyzval p. Ing.
Antona Macholu, aby podal
informácie o možnostiach
a potrebách pri výstavbe a riešení Zariadenia pre seniorov a
Denného stacionára v obci. Kapacita max. by bola 40 klientov.
Ing. Anton Machola informoval o postupe prijímania
klientov do Zariadenia pre
seniorov a stacionára, potreby
personálneho vybavenia, technického vybavenia, finančného krytia. Denný stacionár je
forma, kde nie je podmienená odkázaná starostlivosť, ak
riešiť- tak ambulantnú formu
zariadenia starostlivosti o seniorov. Musí byť zabezpečená
odborná starostlivosť. Musí byť
presná štruktúra zamestnancov
a odborného personálu v počte
min. 20 ľudí. Najlepšia možnosť je ponúknuť priestory resp.
pozemky niekomu, kto má záujem postaviť a zabezpečovať
Zariadenia pre seniorov, kto by
ho zriaďoval a prevádzkoval.
Ing. Gašperika predstavil
projekt o prestavbe budovy
bývalej MŠ na malometrážne
byty - 2 garsónky o výmere
29,15 m2 a 38,03 m2 a jeden
3-izbový byt o výmere 60,77
m2 na prízemí, a tak isto aj na

poschodí. Mgr. Peter Lacko
namietal, že Poľovné združenie má nájomnú zmluvu na
tento objekt a majú záujem ho
využívať. Michal Straka ponúka na prestavbu bývalú budovu materskej školy v Rojkove.
Ing. Martin Baran, starosta obce Bešeňová predniesol
informácie o IBV, ponúkol
skúsenosti s výstavbou a realizáciou IBV, nájomných bytov,
postup pri výstavbe. Informoval, že žiadosť na ŠFRB sa podáva do 28.2 v bežnom roku,
musí byť vysúťažená firma na
zhotoviteľa (stavebník), podáva sa žiadosť aj na ministerstvo
a aj na vybavenosť. O opravy
po záruke sa stará obec. Obec
musí vypracovať VZN ohľadom pravidiel prideľovania
nájomných bytov. Ing. Martin
Baran ďalej informoval o spôsoboch financovania výstavby
nájomných bytov, odporúčal
poveriť týmto spoľahlivú firmu,
ktorá má dostatočné imanie na
to, aby výstavbu zvládla. OZ
obce Stankovany odporúča
starostovi vykonať územné konanie na 2 bytových domov/5
poschodových a individuálnu
bytovú výstavbu 18 rodinných
domov a Zariadenia pre seniorov a schvaľuje zámer výstavby dvoch nájomných bytových domov s 5 poschodiami.

text: redakcia SZ
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Základná škola s materskou školou má novú riaditeľku

D

ruhé kolo výberového
konania na obsadenie
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ
bolo úspešné. Vyhrala ho domáca uchádzačka, pani Eliška Huntatová. Od septembra
2021 je teda vedenie školy v jej
rukách.
Prvé kolo výberového konania nebolo úspešné. Podľa nariadení sa pristúpilo k druhému

kolu, do ktorého sa prihlásili
traja uchádzači. Všetci spĺňali
potrebné požiadavky a tak boli
pozvaní na výberové konanie,
kde sa prezentovali a predstavili svoju víziu vedenia školy v
najbližších rokoch.
O výbere nového vedenia
školy rozhodovali členovia
Rady školy, zložení zo zástupcov pedagogických a nepeda-

gogických zamestnancov školy,
zástupcovia rodičov žiakov z
materskej aj základnej školy
a zástupcovia obce (poslanci
OZ). Hlasovacie právo mali
zástupcovia odboru školstva zo
Žiliny ako aj školského úradu.
Výberovú komisiu najviac
oslovila uchádzačka, pani
Eliška Huntatová, ktorá získala potrebný počet hlasov a

bola vyhodnotená ako úspešná
kandidátka. Po dlhej dobe má
tak naša škola opäť vo vedení
niekoho z radov domácich.
Novej pani riaditeľke prajeme nech sa jej darí vo vedení
školy, učení žiakov a prajeme
veľa síl, chuti do práce a najmä
množstvo žiakov.
text: Miroslava PolohováIvanová

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!

K

oronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka
sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí
nášho života a prináša mnohé
obmedzenia. Nevynímajúc
ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým
je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či
už v súkromnom živote, keď sa
naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie,
ale aj v ostatných oblastiach
každodenného života, ktorý sa
momentálne zúžil najmä na
naše domácnosti.
Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme
oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby
ďalej fungovali. Nemáme na
mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale
aj tých, ktorí majú na starosti
odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Práve teraz je treba byť
k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní
a trpezliví, keďže robia naozaj
významnú činnosť a ani oni nie
sú imúnni voči nákaze. Prosím,
neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak
ďalšej manipulácii s odpadom,
a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.
Čím menej, tým lepšie

Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo
vlastných domácnostiach, kráti
upratovaním. Skúste však toto
jarné upratovanie odložiť na
neskôr, aby sa zbytočne v tejto
situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len
naozaj nevyhnutné veci, aby ste
čo najviac predchádzali vzniku
odpadu a ešte viac dbajte na
to, aby ste triedili správne a do
triedeného zberu vyhadzujte
len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky
či nápojové kartóny. A ak máte
doma odpad, ktorý patrí na
zberný dvor, a nijako vás neohrozuje, vydržte to a odložte
návštevu zberného dvora na
neskôr.
Rúško nepatrí do triedeného
zberu
Mnohých ľudí zaujíma to, že
ako vlastne naložiť s použitým
rúškom či respirátorom. Zákon
o odpadoch so situáciou, akou
je takáto pandémia, nepočíta.
Podľa vyjadrenia Ministerstva
životného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad
verejného zdravotníctva SR,
treba s jednorazovými rúškami
nakladať tak, ako s potenciálne
infikovanými. Teda najlepšou
možnosťou je ich po zložení
vložiť do plastového vrecka,
umyť si ruky, odhodiť vrecko
do zmesového odpadu a opä-

tovne si poriadne umyť ruky
a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom
prípade tieto rúška nepatria
do triedeného zberu! Ak máte
rúško šité, tak ho nezabudnite
po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.
Čo s odpadom, ak som v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli
v karanténe z dôvodu návratu
zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli
byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je
nevyhnutné, aby s odpadom
nakladali veľmi zodpovedne.
Odpad je potrebné vložiť do
plastového vreca na odpadky
a po každom ďalšom použití
ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do
ďalšieho vreca a takto uložený
odpad držať doma, až kým nie
sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po
uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je
možné tento odpad umiestniť
do zberných nádob, aby sa čo

najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.
ENVI - PAK naďalej plní
svoje záväzky
Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnosťou reflektuje na
aktuálne udalosti a neustále
zodpovedne pracuje na tom,
aby plnila všetky zmluvné povinnosti svojich klientov a zabezpečovala služby triedeného
zberu odpadu pre obce. Zamestnanci spoločnosti sú plne
k dispozícii, takže je možné
sa na nich kedykoľvek obrátiť.
Komunikácia prebieha naďalej,
avšak bezkontaktne – telefonicky alebo e-mailom.
Ako sa nateraz zdá, tým že
Slovensko zareagovalo veľmi
rýchlo „kúpilo si čas“, ktoré
iné, doteraz veľmi zasiahnuté
krajiny nemali. Hoci je situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie
je kritická. Veríme, že počet
nakazených novým vírusom
nebude prudko narastať, hoci
vieme, že iste budú pribúdať.
Preto vás prosíme, aby ste čo
najviac dbali o svoje zdravie a
zdravie svojich najbližších.
text: Odpad - Envipak
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Na slovíčko so starostom
Čo ešte plánujete zrealizovať
v posledný rok volebného obdobia?
V posledný rok volebného
obdobia by som rád pokračoval v niektorých už začatých
akciách. Budeme pokračovať
vo vysporiadaní pozemkov
pod miestnymi cestami. Ďalej
treba dokončiť rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v Rojkove.
Obecné zastupiteľstvo mi na
stavebné práce na nasledujúci
rok odsúhlasili na tento objekt
35.000,- eur. Ďalej je to rekonštrukcia lávky cez Váh. V rámci
rekonštrukcie by sa mala uskutočniť sanácia rozpadávajúcich
sa betónových pilierov. Ďalej je
potrebné vykonať opravu visutej betónovej mostovky, ktorá
je poškodená slaným posypom,
ktorý sa používal pri zimnej
údržbe lávky v minulosti. Len
sanácia spodnej stavby, to je
pilierov si bude vyžadovať asi
10.000,- eur a oprava mostovky špeciálnym prípravkom cca
5000,- eur. Oprava mostovky
sa vykoná poterom vysokopevnostnou cementovou maltou
značky Ankora Ripara, ktorá je
určená na opravu poškodených
povrchov betónových konštrukcií. Nábeh pevnosti je do
24 hodín, čiže lávka by nebola
uzavretá viac ako jeden deň,.
Aké sú ďalšie plánované investície v obci?
Už druhýkrát sme reagovali na výzvu Poľnohospodárskej platobnej agentúry
na poskytnutie finančných
prostriedkov potrebných na
opravu priestranstva pred kultúrnym domom. Boli sme
úspešný a Poľnohospodárska
platobná agentúra nám poskytla finančné prostriedky vo
výške 23.000,- eur. Obecné
zastupiteľstvo však túto akciu
neschválilo, lebo po zdražení
stavebných materiálov by bolo

na túto akciu potrebné vynaložiť ako spoluúčasť z rozpočtu
obce ďalších cca 20.000,- eur.
Reagovali sme aj na výzvu
na rozšírenie kapacít materskej školy. Uvažujeme postaviť
dve triedy materskej školy nad
školskou jedálňou. Celková
hodnota tejto akcie by bola
180 000 eur. V súvislosti s touto akciou je však potrebné vykonať aj prekládku elektrického stĺpa. Len prekládka stĺpa,
jedného jediného stĺpa vyjde
obec na 12.500 eur. Takto to
stanovila Stredoslovenská distribučná a.s. a prekládku môže
vykonať len jej dcérska spoločnosť Elektromontáže a.s.
Prerokovali sme aj opravu
chodníka popri štátnej ceste I.
triedy č. 18 do Rojkova. Pozemok pod chodníkom nie je
vysporiadaný, obecné zastupiteľstvo mi odporučilo vstúpiť
do rokovania so Správou ciest
IVSC Žilina. Zaoberali sme
sa aj otázkou modernizácie
miestneho cintorína. Investícia
na zriadenie kolumbária je privysoká a obecné zastupiteľstvo
navrhlo, aby sme investovali
do výmeny chladiaceho boxu.
Chladiaci box pre dve rakvy sa
bežne vyrába sériovo a vyšiel by
obec asi na sumu 7000,-eur. Ak
by sme chceli väčší chladiaci
box napr. pre tri rakvy, ten by
sa už vyrábal na zákazku a vyšiel by viac ako 13.000,- eur.
Zvažujeme aj kúpu vozíka na
odvoz rakvy od Domu smútku
k hrobu. Žiadalo by sa vyasfaltovať cestičky aspoň po obvode
cintorína tak, aby sa s týmto
vozíkom dalo ľahšie manipulovať. Bolo by potrebné vyasfaltovať cestičky v dĺžke cca 280
metrov. Predbežnú hodnotu
zákazky som zisťoval s tromi
firmami, cena asfaltovania by
bola cca 13.000,- ak k tomu
pripočítame hodnotu zemných
prác tak cca 20.000. S touto
akciou teda uvažujeme do budúcnosti.

Ako postupuje plánovaná výstavba rodinných domov a bytovky na začiatku obce?
Čo sa týka individuálnej
bytovej výstavby pred obcou
oproti píle, tak si zrejme už viacerí naši čitatelia pri prezeraní
pozemkových máp na internete všimli, že tu došlo k výraznej
zmene. Namiesto rôznych zelených pásikov sú tam už parcely, ktoré už dávajú tušiť, kde
budú stáť domčeky budúcich
stavebníkov, kde bude miestna
cesta a parkoviská, a kde bytovky. Pozemky sú už zaradené
v registri „C“ , to znamená, že
je tu prvý predpoklad k tomu,
aby sa na nich dalo stavať.
Treba však ešte tieto pozemky
vyňať z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, stále je to orná
pôda a my ich potrebujeme
zaradiť medzi plochy určené
na zastavanie. Na Okresnom
úrade Ružomberok, na odbore
pozemkovom a lesnom, už tretí
mesiac prebieha vyňatie týchto
pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, máme
už k tomu súhlasné vyjadrenia
z odboru starostlivosti o životné prostredie. V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentu
nazvaného „Bilancia skrývky“.
Pod týmto názvom sa skrýva
iba to, že ako som už spomenul,
je to orná pôda, musíme pod
cestami a bytovkami stiahnuť
ornicu, túto uskladniť a použiť,
alebo ponúknuť túto na rekultiváciu pôdy v iných lokalitách.
Čiže postupne, krôčik za
krôčikom postupujeme dopredu. Mám aj potešujúcu správu, koncom minulého mesiaca
nám bolo od augusta konečne
vydané územné rozhodnutie na vodovod, kanalizáciu
dažďovú aj splaškovú, miestnu komunikáciu a parkoviská
a verejné osvetlenie. Čiže na
tieto stavebné objekty máme
prvé štádium stavebného konania za sebou. To znamená,

že na budúci rok začneme na
tieto objekty stavebné konania,
výsledkom ktorých bude získanie jednotlivých stavebných
povolení. Čo treba pre to urobiť? Vstúpil som do rokovaní
s jednotlivými projektantmi,
ktoré majú odbornú spôsobilosť na projektovanie jednotlivých druhov stavieb, aby som
zistil predpokladanú hodnotu zákazky. Zistil som, že pri
spracovávaní projektových dokumentácií na uvedené objekty
jednotlivo, by obec musela vynaložiť cca 20.000,- eur. Preto
som navštívil Ing. arch. Dávida Goča mladšieho a požiadal
som ho, aby sme pokračovali
v zmluve, ktorú sme uzatvorili s jeho architektonickou
kanceláriou už apríli r. 2020.
Ing. arch. Goč po konzultácii
so svojimi zmluvnými projektantmi ponúkol spracovanie
týchto dokumentácií za sumu
13.000,- eur. Problém je len
v tom, že na uvedených projektoch sa nezačne z dôvodu
zaneprázdnenosti projektantov
pracovať hneď, ale až v mesiaci
február budúceho roka. Predpokladám, že do konca marca
by projekty mohli byť hotové
a v mesiacoch apríl máj, by
sme mohli podávať žiadosti na
vydanie stavebných povolení
na vodovod, prístupovú cestu,
vodu a kanalizáciu ako aj verejné osvetlenie.
S poľutovaním však musím
v tejto súvislosti konštatovať,
že sa mi nepodarilo preraziť
cez bariéru, ktorú nám postavili elektrikári. Stredoslovenská
distribučná a.s. Žilina určila,
že je potrebné vykonať ešte
dve územné a dve stavebné
konania, a to osobitne na posilnenie trafostanice a osobitne
na prekládku elektrického vedenia. Pritom si vyhradila, že
buď si obec spracuje projekty
pre územné konanie a stavebné
konanie sama na vlastné náklady a zafinancuje si výmenu
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trafostanicu a preložku kábla
elektrického vedenia taktiež na
vlastné náklady, alebo počká cca
dva roky a tieto náklady bude
znášať Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina. Na projekte
pre územné konanie by SSD
a.s. Žilina mala začať pracovať
až v auguste r. 2022. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že sa
oplatí počkať približne do roku
2024, kedy by mala byť na uvedené pozemky dotiahnutá aj
elektrická energia a posilnená
trafostanica.

eur bola nečakane zrušená,
preto sme reagovali na ďalšiu
výzvu Enviromentálneho fondu na dostavbu kanalizácie na
5 miliónov eur. Žiaľ, oznámili
nám, že nám na túto výzvu financie na dostavbu kanalizácie
neposkytnú. V marci na budúci
rok bude podľa mojich infor-

mácií ďalšia výzva, máme už
zozbierané a pripravené materiály a podklady z týchto dvoch
neúspešných pokusov, budeme znova reagovať a žiadosť
v marci prepodáme. Do tretice
všetko dobré, preto dúfam, že
na tretíkrát finančné prostriedky na dostavbu kanalizácie

z Envirofondu získame. Trochu ma mrzí, že nás v tomto
smere opomenula Ružomberská vodárenská a.s., na budúci
rok nám prostriedky nepridelila žiadne, a to z toho dôvodu,
že prioritou sú akcie u väčších
akcionárov ako sú Lipt. Sliače
a Ružomberok, kde sa buduje
kanalizácia pre novú individuálnu bytovú výstavbu na Kalvárii.
V prípade, že aj vy máte otázku na starostu obce Stankovany Vladimíra Urbana, a chcete
aby bola v rubrike Na slovíčko
so starostom zodpovedaná, zašlite nám ju na mail stankovskezvesti@gmail.com.

Bude sa pokračovať v rozširovaní kanalizácie?
Tento rok sme reagovali aj na
dve výzvy na pokračovanie vo
výstavbe kanalizácie, prvá výzva na poskytnutie 2 miliónov

text: redakcia SZ

Aj u nás sa zastavila VakciZuzka

P

andémia ochorenia COVID-19 je tu s nami už
dlhý čas a všetci si čoraz častejšie kladieme otázky kedy to
konečne skončí, kedy budeme
môcť zasa žiť ako predtým,
bez obmedzení, príkazov ,
nariadení , karantén a lockdownov. Ako to dosiahnuť?
Zatiaľ to vyzerá tak, že jediná cesta ako z toho všetkého
von je očkovanie. Očkovanie
nás zbavilo obrny, čierneho
kašľa, osýpok a mnohých ďalších ťažkých chorôb, tak prečo
to neskúsiť aj s COVIDOM?
Stankovany sa nachádzajú na chvoste rebríčka v počte zaočkovaných obyvateľov z
celého liptovského regiónu. Z
toho dôvodu Obec Stankova-

ny využila ponuku Žilinského
samosprávneho krajaa poskytla priestory na realizáciu očkovania mobilnou očkovacou
jednotkou „VakciZuzka“. Mobilná jednotka očkuje jednorázovou vakcínou Janssen od
spoločnosti Johnson&Johnson.
Očkovanie sa v našej obci
uskutočnilo v utorok 2.11 v prístavbe Obecného úradu v čase
od 14,00-16,00 hod. Očkovať
sa dalo bez predchádzajúcej registrácie, stačilo prísť v uvedený termín na miesto očkovania.
Spolu s VakciZuzkou prišla aj

hliadka Polície aby dozerala na
bezproblémový a bezkonfliktný priebeh vakcinácie. Nedošlo však k žiadnym incidentom,
očkovanie prebiehalo pribežne,
bez nežiadúcich zdržiavaní. Počas týchto 2 hodín sa prišlo dať
zaočkovať 44 ľudí. Nie všetci
boli obyvateľmi Stankovian,
prišli aj cezpoľní z okolitých
obcí. Zdravotníci z VakciZuzki
boli veľmi príjemní a dookola
s úsmevom vysvetľovali a odpovedali na množstvo otázok
od ľudí. Nakoľko bol záujem o
očkovanie aj u imobilných oby-

vateľov, zdravotníci boli ochotní zaočkovať ich priamo doma.
Zdravie je pre každého človeka veľmi dôležité, preto si ho
aj tak urputne ochraňuje a stará
sa oň. Neodcudzujme tých ktorí
sú proti očkovaniu. Až čas nám
ukáže ktorý názor na vakcináciu je správny. Faktom však je,
že keby sme v republike nemali
takmer polovicu zaočkovaných,
dnes by už pravdepodobne
nefungoval zdravotnícky systém. Je smutné že u nás zjavne absentuje empatia, spolupatričnosť a zodpovednosť.
Skúsme myslieť na všetkých
lekárov a sestričky a všetkých
dobrovoľníkov ktorí sú v 1.línii. Ich rodiny, deti, na nich
čakajú doma a ani ich nevidia.
Sú vyčerpaní a prídu domov,
vyspia sa a znova do prace.
Blížia sa sviatky pokoja, mieru a lásky tak naplňme aj my
svoje srdcia láskou a pokúsme
sa urobiť to, čo je správne. NIELEN PRE NÁS SAMÝCH,
ALE AJ OSTATNÝCH.
text: Slávka Belková
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Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

V

ianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti
a pokoja. Trávime spolu viac
času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu.
Vianoce by nemali byť o
plytvaní, zbytočných darčekoch
a nadmernej spotrebe jedla.

munálneho odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto len
to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť lokálnym
výrobkom alebo bezobalovým
potravinám.
Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane použiteľnou

Balenie darčekov nemusíte
obmedziť len na papier, môžete
skúsiť napríklad aj látku.
Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo
Whatsapp či Messenger. A ak
do pozdravu vložíte kúsok seba
a zakomponujete nejakú milú
fotku, určite príjemne potešíte
rodinu či priateľov. Sú rovnako
osobné ako pohľadnice.
Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov?

Skôr o spoločne strávených
chvíľach s rodinou a blízkymi a
nemali by sme pri tom zabúdať
ani na svoje okolie, prírodu, životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku
prebytočného odpadu a urobiť
niečo pre životné prostredie.
Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej fantázii a skúste
obdariť svojich blízkych vlastnoručne vyrobeným darčekom,
ekologickou kozmetikou či
zaujímavou knihou. Vhodnou alternatívou sú nehmotné darčeky v podobe zážitkov
(vstupenka do divadla či fitness
centra, jazykový kurz, wellness
pobyt a pod.). Ak ste sa rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa kope drobností a kúpte
skutočne užitočnú vec, ktorá
bude mať dlhodobejšie využitie.
Jedlo na vianočnom stole
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich vopred premyslite a urobte si zoznam.
Vedeli ste, že skoro 50 % ko-

taškou a vreckami. Vyhnete sa
tak nepotrebným obalom, ktoré
sa po vybalení pečiva, ovocia či
zeleniny stávajú okamžite odpadom.
Vianočné dekorácie
Dajte prednosť prírodným
materiálom, kúpte si živý
stromček v kvetináči, alebo si
naaranžujte vetvičky do vázy.
Za uváženie stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celoročne
krásny a práve na Vianoce mu
môžete dať vianočný šat. Originálny a jedinečný stromček
sa dá vyrobiť z konárov alebo
z kníh, ktoré je možné spestriť
ozdobami alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie
si môžete vyrobiť z prírodných
materiálov (drevo, ihličie, šišky,
šípky, škorica, sušené ovocie a
podobne), ktoré budú určite
jedinečné a s vôňou prírody.
Ideálnou a úspornou formou
vianočného osvetlenia sú LED
žiarovky, spotrebujú totiž oveľa
menej energie a vydržia dlhšie
oproti klasickým. Darček odporúčame zabaliť do recyklovaného papiera alebo papiera a
tašiek z minulých Vianoc.

Živý stromček
Každoročná dilema. Dekorovanie domácností živým
vianočným stromčekom je tradíciou už od nepamäti. Jednou
z najväčších nevýhod je však
jeho trvácnosť. A ako sa ho
zbaviť poVianociach? Nechajte
ho voľne položený pri stojiskách odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina miest
zabezpečuje od januára zvoz
stromčekov a postará sa o jeho
recykláciu. Aj nábytkársky koncern IKEA každoročne zbiera
vianočné stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že
z nich na Slovensku tento rok
prvýkrát vyrobili nový nábytok?
Aj použitý vianočný stromček
môže mať príbeh so šťastným
koncom. Nezabudnime ho
zbaviť všetkých ozdôb.
Obaly z darčekov, krabice, letáky
Patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie
sú znečistené, mokré a mastné.
A nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť.
Plastové obaly z darčekov,
kozmetiky, atď.
Patria do žltého kontajnera
alebo vreca určeného na plasty.
Aj tu platí, že obaly je potrebné
zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať zvyšky

tekutín, jedla či kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené
črepy, fľaše
Patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len
dôkladne odstrániť ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či
svetelných dekorácií:
Môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky
predávajú.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče
Zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú
elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla
Šupky z ovocia či zeleniny,
škrupiny z vajec, vrecká z čaju
a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú kompostovať
v domácich kompostéroch, pokazené potraviny alebo zvyšky
vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského odpadu.
Použitý kuchynský olej
Dá sa odovzdať v uzatvorenej
nádobe na niektorej z čerpacích
staníc, v blízkosti niektorých
supermarketov, prípadne na
zbernom dvore. V niektorých
obciach je možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri
stojiskách triedeného zberu.

text: Odpad - Envipak
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Činnosť DHZ Stankovany v roku 2021

Z

ačiatok roka 2021 sa
niesol v znamení protipandemických
opatrení.
Vláda SR tesne pred vianočnými sviatkami sprísnila tieto opatrenia a od soboty 19.
decembra 2020 až do 10. januára 2021 bol na Slovensku
tzv. lockdown, ktorý však bol
následne predĺžený.
Z pohľadu Dobrovoľného
hasičského zboru Stankovany
(ďalej len ako „DHZ Stankovany“) to znamenalo zákaz
usporiadania Výročnej členskej
schôdze, ako najvyššieho Orgánu DHZ Stankovany.
Nepriaznivá epidemiologická situácia a neexistencia možnosti očkovania sa vakcínami
proti koronavírusu začiatkom
roka 2021priniesla masívne
celoplošné testovanie každý
víkend, kde DHZ Stankovany
bol nápomocný pri dezinfekcii priestorov prístavby OcÚ
Stankovany.
V sobotu 27.02.2021 sa 6
naši členovia zapojili do pátracej akcie v Ľubochnianskej
doline po nezvestnej 64-ročnej
Anne Fábryovej z Ľubochne.
Nezvestná žena odišla v uto-

rok 23. februára z domu na
neznáme miesto a nepodala
žiadne informácie. Ženu hľadali v okolí policajti, členovia
DHZO Ľubochňa, Švošov,
Hubová, Rojkov a Stankovany, Horská záchranná služba aj
členovia Orava rescue system.
Hlavná oblasť pátrania bol začiatok Ľubochnianskej doliny,
kde bola nezvestná osoba naposledy videná. K dnešnému
dňu však táto osoba nebola
nájdená.
Stavanie májov má v našej
obci dlhodobú tradíciu a napriek tomu, že už sa nestavia
toľko májov ako v minulosti,
máj pred budovou Kultúrneho a agroturistického centra
na Turíce – na Ducha nesmie
chýbať. Po ročnej odmlke sa
členom DHZ Stankovany
v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej
podarilo postaviť v sobotu
23.05.2021 máj vysoký cca 15
metrov.
V sobotu 29.05.2021 zorganizoval Dobrovoľný hasičský
zbor Stankovany podujatie
s názvom Deň Zeme v obci
Stankovany, účelom ktoré-

ho bolo vyčistenie verejných
priestranstiev, potokov a okolitej prírody od rôznych odpadkov. Oproti minulým rokom sa
do zbierania odpadkov zapojili
aj členovia turistického klubu
Šíp Stankovany a Poľovníckeho združenia Stankovany,
ktorí vyzbierali a vyčistili od
odpadkov osadu Federovo.
Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať okolo 10 vriec
odpadkov, z ktorých najväčšie
množstvo predstavovali umelé
pet fľaše.
V roku 2021 nebolo opäť
objektívne možné postaviť
a zapáliť vatru v areáli ihriska FK SOKOL Stankovany, nakoľko celé parkovisko

všetkých vekových kategórii.
Príjemné letné počasie, ožarujúce svetlo vatry, praskot horenia vysušeného dreva, početné
skupiny ľudí združujúcich sa či
už po stojačky alebo na deke na
tráve pri vatre vytvorili magické čaro svätojánskej noci.
V tomto roku sa súťaž vo
varení kotlíkového gulášu
organizovala pod vedením
Dobrovoľného
hasičského
zboru Stankovany v sobotu
07.08.2021. V poradí 14. ročníka súťaže vo varení kotlíkového guľášu sa zúčastnilo
celkovo 8 súťažných družstiev
– Samkovci, Zmiešanci, Turistický klub Šíp Stankovany,
Poľovnícke združenie Stanko-

a priestor, kde sa stavala vatra
bol zaprataný nákladnými automobilmi, betónovými blokmi
a stavebným materiálom určeným na rekonštrukcie druhej
koľaje na železničnej trati medzi Ľubochňou a Kraľovanmi.
Členovia DHZ Stankovany
spolu s ďalšími mladými ľuďmi
z našej obce postavili a zapálili aj vzhľadom na vyhlásený
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných
pozemkoch Jánsku vatru na
netradičnom mieste a to pred
vstupom do obce Stankovany
oproti píle. Ľudia po dlhšom
utlmení spoločenského života
v našej obci túžili po spoločenskom podujatí, čo potvrdil
zaplnený priestor okolo vatry,
kde bolo odhadom viac ako
200 ľudí nielen z našej obce

vany, Karolkovci, Buvalovskie
vnúčatá, Dobrovoľný hasičský
zbor Stankovany a Miestny spolok Matice Slovenskej
Stankovany. Okolo 15:00 hod
sa pristúpilo k vyhodnoteniu
súťaže vo varení kotlíkového
gulášu. Z dôvodu objektívnosti bolo vytvorená 5 členná
hodnotiaca komisia pozostávajúca z návštevníkov tohto
podujatia, ktorý sa dobrovoľne
prihlásili za člena hodnotiacej
komisie a zároveň nešlo o členov žiadneho súťažného družstva. Z pohľadu hodnotiacej
komisie bol tesný súboj medzi
prvým a druhým miestom, no
napokon podľa farby, chute,
vône, ingrediencií a celkového
gurmánskeho zážitku hodnotiaca komisia určila nasledovné
poradie:
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Turistický klub Šíp Stankovany

2. Buvalovskie vnúčatá
3.

Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany

S odstupom času môžeme
povedať, že toto celodenné
podujatie, ktoré následne pokračovalo tanečnou zábavou do
skorých ranných hodín, teda
celý deň a celú noc, sme zvládli na výbornú aj vďaka ochote
a priloženiu ruky k dielu členov
DHZ Stankovany, ale hlavne
ľudí, ktorí umocnili toto podujatie o gurmánsky zážitok zo
skvelej kapustnice a chutného gulášu, preto osobitne chceme poďakovať a vzdať hold ku-

linárskemu umeniu Kataríne
Huntatovej, Alanovi Drengubiakovi a Ľudmile Bartošovej,
ktorí sa spoločne podieľali na
varení kapustnice a gulášu.
V decembri bežného roka
nebyť pandémie by DHZ
Stankovany organizoval hasičskú súťaž o vianočného kapra
a tiež vianočné trhy, čo však
opäť prepandémie koronavírusu a prísne protipandemické
opatrenia nebolo možné. Svoju
činnosť sme zakončili roznášaním balíčkov od sv. Mikuláša
pre deti všetkých členov DHZ
Stankovany.
Končí sa rok 2021 a opäť tu
máme na vlas rovnakú situáciu
ako na konci v roku 2020. Ko-

ronavírus výrazným spôsobom
zasiahol aj do činnosť nášho
občianskeho združenia, kde
obmedzil našu kultúrno-spoločenskú činnosť na 2 mesiace
v letnom období a taktiež obmedzil na minimum hasičský
šport. Opäť môžeme len dúfať,
že v nasledujúcom roku príde uvoľnenie a sním spojené
zintenzívnenie činnosti nášho
zboru.
Dobrovoľný hasičský zbor
Stankovany v závere tohto
článku želá všetkým občanom
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok
2022.
text: Peter Malcho

Pozoruhodný športový výkon
nasledovala obec Párnica a nakoniec ich čakala ešte „domáca
chuťovka“ Šíp /1.169m/.
V cieli mohli s pocitom
„dobre vykonanej práce“ spoločne aj s vlčiakom Akimom,
ktorý im robil ochranku, sumarizovať :

O

naozaj pozoruhodný
športový výkon sa postarala dvojica našich spoluobčanov, Marian Gašper
a Paľo Salaj. Druhú októbrovú nedeľu /10.10.21/ absolvovali netradičný, ale o to náročnejší ultramaratón.
Už len tento samotný názov naháňa hrôzu, keďže je
to viac ako klasický maratón
/42.195m/.
Absolvovali beh po hrebeni
Malej Fatry so štartom v Nezbudskej Lúčke pri Strečne,
s cieľom doma v Stankovanoch! Do terénu vyrážali ráno
o 5.00 hod., ešte za tmy s „čelovkami“ na hlave. A postupne
okrem iných kopcov prekonávali vrch Suchý /1.468m/, Malý
Kriváň /1671m/, Veľký Kriváň
/1.709m/, Pekelník /1.609m/,
Chleb
/1.646m/,
Stoh
/1.607m/, Osnica /1.363m/,

odbehnuté

52,90 km

celkové stúpanie 3740 m
spálené kalórie

cca. 7700

celkový čas

12:09 hod.

Vydať sa na takýto ultramaratón nie je vôbec jednoduché.
Musí tomu predchádzať adekvátna príprava, aj keď tu určite
nešlo o nejaké rekordy. Predsa
len tá dĺžka trate a samotné
prevýšenie vzbudzujú rešpekt.
Preto si obaja za svoj výkon zaslúžia obdiv a uznanie.
V príprave si okrem iného
viackrát „len tak“ vybehli na
Šíp, absolvovali preteky: beh
náučného chodníka - Hubovský okruh /prevýšenie 500m/,
beh na Choč /1.611m/, beh na
Kľačiansku Maguru /prevýšenie 720m/, duatlon /bicykel+beh/ Smrečany – Žiarska chata
– Západné Tatry /spolu 14,2
km, prevýšenie 1.320m/, v no-

hách mali viaceré túry na bicykloch po kopcoch a dolinách
Malej či Veľkej Fatry, kde im
sekundovali aj viacerí chlapci
od nás. A čo je pozitívne, tento
pekný zvyk im zostal.
Výsledok však stál za to. Ten
pocit, „že sme to dokázali“, a
tie nádherné výhľady na naše
Slovensko sú na nezaplatenie!
Nech je ich športový výkon
inšpiráciou pre druhých. A nemusí to byť v takejto extrémnej
podobe ako v tomto prípade. Zároveň chcú obaja touto
cestou osloviť prípadných záujemcov a budú radi keď sa
k nim pridajú. A nezaháľajú
ani cez zimu keď majú v pláne
skialpinizmus. Príďte si s nimi
užiť zábavu v prírode. Lebo
pohyb v nej je liekom!

text: Pavol Škuta

Pár slov pre
planétu

Živý, čí umelý?
To je otázka, ktorú si každý rok
pri výbere vianočného stromčeka položí množstvo ľudí.
Aké sú však medzi nimi rozdiely z hľadiska ekológie? Živý
vianočný stromček má omnoho menšiu uhlíkovú stopu ako
umelý. Jeho ďalšou výhodou
je, že sa z neho stane biologicky rozložiteľný odpad. Na
výrobu umelých stromčekov
vzniká mnoho emisií skleníkových plynov. Živé stromčeky
produkujú kyslík a ich celková
uhlíková stopa, spájaná najmä
s transportom z krajín, kde sa
pestujú je podstatne nižšia.
Živý stromček po jeho doslúžení môže slúžiť ako palivo,
prípadne môžete využiť cestu
kompostovania.
Používanie
umelých stromčekov začalo po
roku 1932, kedy Addis Brush
(spoločnosť American toilet
brush company) vytvoril jeden
z prvých umelých vianočných
stromčekov. Umelý strom sa
nedá recyklovať a je nekompostovateľný. Po jeho doslúžení skončí teda na skládke. Vedci zistili, že potrvá až 20 rokov
kým sa Váš umelý stromček
stane ekologickejším ako živý.
A povedzme si úprimne, kto si
v dnešnej konzumnej dobe nechá 20 rokov jeden stromček?!
Na druhej strane je otázka, či
by nám pri kvalite, či skôr nekvalite týchto výrobkov tak
dlho vydržal. Ak ste si položili
otázku či padne výber na živý
alebo umelý, snáď Vám týchto
pár slov dopomôže k rozhodnutiu ekologickejšej alternatívy.
text: Miroslava PolohováIvanová
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Futbalový rok 2021 v Stankovanoch

H

odnotenie futbalového
roka 2021 je opäť
poznačené
pretrvávajúcou
pandémiou a s ňou prijatými
opatreniami.
Tieto mali podstatný dosah
na chod súťaží v amatérskom
futbale. Aj keď sa pandemická
situácia na začiatku jari začala
postupne zlepšovať, bolo jasné,
že z časového hľadiska sa jarná
časť nemá kedy v celom rozsahu
odohrať. Preto sa rozhodlo,
že poradie v jednotlivých
súťažiach v ročníku 2020/21
určí tabuľka po jesennej časti.
Tu to bolo dôležité hlavne
z pohľadu, kto postúpi do
vyššej a kto zostúpi do nižšej
ligy. Takéto rozhodnutie určite
mnohé družstvá potešili, iné
zarmútili, ale lepšie riešenie
sa nedalo realizovať. A tak sa
na jar odohralo len niekoľko
stretnutí medzi družstvami,
ktoré mali rovnaký počet bodov
a boli v hre o postup či zostup.

Ostatné družstvá, ktorých
sa to netýkalo mali opäť
„jarné prázdniny“.
Nová sezóna 2021/2022
/opäť bez našej účasti/
sa našťastie začala a celá
jesenná časť sa odohrala
podľa
plánu.
Všetci
dúfame, že aj napriek
terajšej zhoršenej situácii sa
jarná časť začne a konečne
sa aj celá sezóna odohrá.
Čo sa týka situácie okolo
možnej tvorby nášho mužstva
dospelých, tu je to zatiaľ
nejasné. Aj keď prvé pozitívne
signály sme už zaznamenali.
Záleží len na chlapcoch, ako
to veľmi chcú. Iniciatíva z ich
strany musí byť ale masívnejšia
a presvedčivejšia. Podmienky
na to majú vytvorené!
Ohliadnuc od tohto opätovne
môžeme zdôrazniť, že klub
ako právny subjekt funguje
a zodpovedne si plní svoje
povinnosti vo vzťahu k svojim
partnerom, aj keď oficiálne
nemáme žiadne družstvo v
súťaži.
Po športovej stránke je pre
nás aj túto sezónu prioritou
plnenie „Dohody o spoločnom
družstve mládeže“, ktorú máme
so susedným OŠK Havran
Ľubochňa. Táto spolupráca už
funguje šiestu sezónu a určite
má zmysel.
Vydarené akcie futbalového
leta, o ktorých sme už verejnosť

Prehľad účinkovania a umiestnenia jednotlivých tímov po jesen. časti:
U-9, prípravka, okr. súťaž, spolu 9 tímov, družstvá majú odohraný
nerovnaký počet stretnutí, OŠK Ľubochňa má najnižší vek. priemer
9. OŠK Ľubochňa

6

0

0

6

8:47

O b.

56:24

24 b.

U-11, prípravka, okr. súťaž - sk. A, spolu 8 tímov
2. OŠK Ľubochňa

9

8

0

1

U-13, III. liga, krajská súťaž - okr. RK, LM, MT a DK, spolu 8 tímov
2. OŠK Ľubochňa

12

10

1

1

63:18

31 b.

U-15, III. liga, krajská súťaž - okr. RK, LM, MT a DK, spolu 8 tímov
2. OŠK Ľubochňa

12

10

0

2

79:18

30 b.

U-19, IV. liga, krajská súťaž - RK, LM, MT, DK, Kysuce spolu 12 tímov
5. OŠK Ľubochňa

11

7

0

4

34:16

21 b.

informovali v minulom čísle SZ,
opäť potvrdili, že vieme takéto
niečo zorganizovať na úrovni.
Dominantou bol samozrejme
veľký turnaj žiakov, ktorý sa
konal v mesiacoch máj a jún.
Počas siedmych hracích dní sa
ho zúčastnilo spolu 88 družstiev
z celého Slovenska. Takáto
obrovská akcia sa u nás ešte
nekonala. Tu si zaslúži uznanie
Ľubo Čieško, na pleciach
ktorého ležala najväčšia ťarcha
zodpovednosti. Mimo toho sa
najväčšou mierou zaslúžil aj
o položenie zámkovej dlažby
v okolí bufetu. A tiež mal
podstatnú zásluhu na zisku
2% z dane fyzických osôb

susedným OŠK Ľubochňa už
šiestu sezónu spolupracujeme
na
základe
„Dohody
o
spoločnom
družstve
mládeže“. V súťažiach hrá 5
družstiev pod hlavičkou OŠK
Ľubochňa.
Účinkovanie
všetkých
družstiev
treba
vysoko
hodnotiť,
za
čo
patrí
poďakovanie OŠK Ľubochňa,
ktorý
zabezpečuje
ako
tréningový proces tak aj
logistiku všetkých družstiev.
A to tým viac, že mimo
prípraviek ostatné pôsobia
v krajských súťažiach.
U-9 je síce na poslednom
mieste, ale vekový priemer

v prospech nášho futbalového
klubu. Z týchto peňazí sme
mohli financovať aj nižšie
spomenuté investičné akcie.
Trvalá starostlivosť o areál
ihriska je dôležitou súčasťou
činnosti FK. Netreba zvlášť
zdôrazňovať, že táto činnosť je
tak časovo ako aj finančne dosť
náročná. Len škoda, že si to
mnohí „návštevníci“ nevážia.
Tu treba vyzdvihnúť, že ako
občianske združenie sa ako
jediní trvale staráme o verejný
priestor a investujeme vlastné
prostriedky do obecného
majetku. V minulom roku sa
to týkalo dokončenia fasády
na budove šatní, v tomto roku
to bolo položenie zámkovej
dlažby v okolí bufetu.

majú najnižší zo všetkých.
Náš klub pripravuje naozaj
kvalitné
podmienky
pre
družstvo U-11, ktoré má
domáce ihrisko u nás.

Mládežnícke družstvá
Ako už bolo spomenuté, so

Niečo na záver
Ako je vyššie spomenuté,
starostlivosť o areál je naozaj
časovo aj finančne dosť
náročné, a to tým viac, keď sa
to robí bez nároku na odmenu.
A aby toho nebolo málo, viacerí
„návštevníci“ nám pravidelne
pridávajú robotu...
Aj v tejto súvislosti chceme
všetkých
návštevníkov
oficiálne
upozorniť,
že
v spolupráci s obcou boli
v areáli nainštalované kamery,
ktoré budú tento priestor
monitorovať!
text: Pavol Škuta
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Vedeli ste o Stankovanoch, že...
Výplatok pozostával nielen z
peňazí, ale aj z naturálií. Pastier
obchádzal domy, kde bývali
majitelia zvierat, ktoré pásli. V
rukách niesli posvätené prúty,
nazývané boženíky, s ktorým
domácim aj vinšovali. Jeden z
vinšov znel takto: ,,Vinšujem
...počas vianočných sviatkov vám tieto svätky, hody, aby
prebiehalo vyplatenie pastie- vám dal štasťä, zdravä Pán Boh
rov? Pastieri, ktorí pásli zvie- dobrý. Široké dožitie s menšíratá ľuďom z obce boli nají- mi hriechmi, s väčšou radostou
maní a za svoju prácu aj riadne a Božou milostou. Na poli úrovyplatení. Dialo sa tak práve du, vo dvore príchod, v dome
počas vianočného obdobia. lásku svornost, pobožnost, aby

Vegánske linecké koláčiky
Potrebujeme:
• 300g hladkej špaldovej
múky
• 70g práškového cukru
• 200g rastlinného tuku
(Alsan)
• 1PL rastlinnej smotany
(Alpro)
• nastrúhaná citrónová kôra
(1x bio citrón)
• 1PL kakaa (ak chcete časť
čokoládovú)
• džem, práškový cukor alebo
cukríky na štýl bonparov na
ozdobu

plech s papierom na pečenie.
Ak chcete skúsiť zaskliť stred
lineckých koláčikov, tak budete potrebovať vegánske cukríky
na štýl bonparov. Ak budete
mať cukríky, tak ich rozlámte a
dajte kúsky do stredu každého
koláčika.Linecké s cukríkmi
pečieme na 180 stupňoch asi
1 minútu, kým sa rozpustia
cukríky, potom ich dopečieme
na 170 stupňoch ďalšie asi 4
minúty. Po dopečení necháme
koláčiky na plechu úplne vychladnúť, inak nepôjdu dobre
odlepiť. Ak si spravíte verziu
Všetky suché
ingrediencie s džemom, tak po vychladnutí
spolu dobre zmiešame. Pridá- môžete začať s lepením častí
me studené maslo aj smotanu dohromady džemom. Sklaa spracujeme všetko na cesto, dujte ich v uzatvorenej dóze a
ktoré necháme aspoň hodinu zostanú šťavnaté a krehké.
vychladiť v chladničke. Môžete cez noc. Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku 2-3mm a
vykrajujeme. Dobre spracované cesto sa nelepí, ak by lepilo, pridajte múku. Dobre si
pomúčte dosku z každej strany
aby ste cesto vedeli vyvaľkať a
pekne vykrajovať. Do polovičky si môžete vykrojiť menšími
formičkami menšie otvory ak
chcete linecké lepiť džemom,
alebo môžete takto vykrojiť
všetky ak ich chcete takúto
„sklenenú výplň“ z cukríkov.
Vykrojené cesto uložíme na

ste sa hojnejších a spokojnejších rôčkov dočkali. Pochválen
Pán Ježiš Kristu.“ Gazdovia si
tento prút odložili a na jar sa
týmto prútom vyháňali zvieratá na prvú pašu. Okrem pastie-

rov na takúto obchôdzku chodil aj prievozník, tzv. kompan,
ktorý prevážal ľudí kompou na
druhú stranu Váhu.
text: Miroslava PolohováIvanová

Tajnička pre šikovných
Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra:
"Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho .......?"

1. Umelecké vyobrazanenie narodenie Ježiša
2. Jeden z auturov Tichej noci
3. Meniny 2.12.
4. Na Vianoce nesmie na stole chýbať ........ šalát
5. Obľúbená vianočná rozprávka
6. Obdobie pred Vianocami
7. Sladká ozdoba na vianočnom stromčeku

Správne znenie tajničky posielajte spolu s Vašim menom a adresou na: stankovskezvesti@gmail.com. Vyžrebovaný výherca získa
poukážku v hodnote 15€ od Pizzerie Eden v Ľubochni.
Správne odpovede posielajte do 10. februára 2022. Výherca bude
uverejnený v budúcom čísle.
Výherca z minulého čísla Erika Timčová.
Srdečne gratulujeme!
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Advent je obdobím očakávania
Advent je obdobím očakávania, ale aj obrátenia a nádeje.
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená
zjavenie alebo príchod. Advent
má predovšetkým duchovný
význam, veriaci sa v tomto období pripravujú sa na príchod
Krista. Typické pre toto obdobie boli a stále sú roráty, teda
sväté omše, ktoré začínali skoro
ráno, vždy pred svitaním. Tma
v kostole má pripomínať svet,
ktorý je v tme a ožiarený oltár
Krista, ktorý prichádza ako
svetlo.
Začiatky adventu siahajú
do 4. storočia, kedy sa v oslavoval určitý počet adventných
nedieľ, niekedy dve a niekedy
až šesť. Pápež Gregor Veľký
na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.
Advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a
druhý príchod), preto je advent

rozdelený na dve časti, kde 17.
december tvorí hranicu tohto
rozdelenia. Prvá časť adventu
do 17. decembra dáva dôraz na
očakávanie druhého príchodu
Krista a druhá časť je prípravou
veriacich na stretnutie s Ježišom.
Najväčším symbolom adventu je adventný veniec. Tradícia
hovorí, že prvý adventný veniec
vyrobil začiatkom 19. storočia
nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Zriadil školu a útulok pre opustené deti. Veniec s 24 sviečkami
vyrobil po tom, ako sa deti neustále pýtali, koľko ešte ostáva dní do Vianoc. Všedné dni
symbolizovalo 19 tenkých sviec
a 4 hrubšie sviece symbolizovali nedele. V súčasnosti sa na
veniec kladú len štyri sviece.
Zhotoviť by sa mal z vetvičiek
jedličky, smreka alebo vavrína.
Zelená farba znamená „nádej“

Vianočná výzdoba v dedine

a jeho kruhovitý tvar symbolizuje „večnosť“. Sviečky mali
byť fialové alebo tmavomodré,
podľa liturgickej farby adventu.
Len tretia v poradí by mala byť
ružová, tretia adventná nedeľa
sa totiž nazýva nedeľou radosti.
Prvá svieca, ktorú zapaľujeme
na železnú nedeľu, predstavuje
nádej. Druhá svieca predstavuje
mier, tretiu sviečku zapálime na
striebornú nedeľu a symbolizuje priateľstvo. Štvrtá, zapálená
na zlatú nedeľu, sa volá láska.

Podľa katolíckej tradície sa
má sviečka na adventnom venci zapaľovať pred večerou. Vedeli ste, že prvú sviecu má zapáliť najmladšie dieťa rodiny?
Druhú adventnú nedeľu zapáli
sviečky najstaršie dieťa rodiny.
Počas tretej adventnej nedeli
má zapáliť sviečky matka a na
štvrtú adventnú nedeľu by mal
po požehnaní a modlitbe zapáliť všetky štyri sviečky otec
rodiny.
text: redakcia SZ

