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Členovia redakčnej rady
vám želajú krásne leto,
plné neopakovateľných
zážitkov, pohody
a oddychu

D

eň po dni, týždeň po týždni a rok
po roku. Čas plynie. Či rýchlo
alebo pomaly, na to má každý vlastnú odpoveď. Opäť máme ešte celé
dva mesiace prázdnin pred sebou.
Mnohí z nás si na začiatok minulého
leta už ani nespomínajú. Tento rok to
bude možno podobne a znovu to
bude len jedno z mnoho liet a prázdnin. No pre niekoho môže byť práve
toto leto niečím výnimočné a iné.
Každopádne utorok 21. júna 2016
je oficiálne zaznamenaný ako prvý
letný deň alebo tiež letný slnovrat
2016. To, ako s časom, ktorý nám bol
daný, naložíme, je na našom rozhodnutí. Tohtoročné leto môže byť výnimočné aj pre vás. Nezáleží na veku,
ba dokonca ani na povolaní. To či ste
študent, pracujúci človek alebo aj dôchodca, vás neobmedzuje v tom, aby
ste robili čo vás baví a urobili si radosť. Iba niekoľkohodinová záležitosť,
či popoludnie alebo menší výlet s rodinou. Stačí si len dobre premyslieť,
čo by vás naozaj potešilo. Možno by
to oživilo alebo aspoň ozvláštnilo jeden, alebo aj viac, zo stereotypných
dní.
Všetko má svoj čas. Tak isto aj čas
pre seba samého. Myslieť občas aj
na seba nie je vôbec zlé. Len, samozrejme, treba poznať hranice. Je to
ako reťazová reakcia. Ak urobíte radosť sebe, ste šťastní. A myšlienka
jedného rozumného človeka je:
„Uvoľňuješ to, čo nesieš!“ preto ak ste
naplnení radosťou, nesiete ju na
miesta kam kráčate a robíte tak
všedné dni iných o niečo krajšie.
Preto spoločne môžeme urobiť toto
leto krásne a výnimočné nielen pre
seba, ale aj pre iných. Nezabudnite,
že každý deň môže byť niečím výnimočný a krajší. Je na vás ako naložíte s časom, ktorý máte.
Michaela Ondríková

Sila priateľstva
Život je cesta po ktorej musíme každý deň kráčať. Raz je cesta rovná, inokedy kľukatá. Dôležité je neprestať šľapať aj keď niekedy naše nohy
nevládzu, telo oslabujú silné lúče slnka, či kvapky vody, alebo sa do cesty postaví veľký kameň.
V nedeľu 29.5.2016 naša cesta vybočila z každodennej šedivosti. Štefanovské chotáre
zalial májový pokoj a úboč naplnil dav pútnikov, ktorí s Pannou Máriou kráčali na Ostrý
vrch, kde spolu s trpiacimi a
chorými priniesli svoje obety.
Počas celého dňa na nás spoza oblakov neisto vykukovalo teplé slnko. No ani mraky, ktoré viseli na oblohe nás neodradili. Dopoludnia sme sa stretli pred kostolom, kde nás čakali hasiči, ktorí
sa postarali o organizáciu tohto
stretnutia. Cestou ku kaplnke
sme sa spolu s mladými modlili modlitbu sv. ruženca za chorých i trpiacich a oslavnými piesňami sme spievali na chválu Boha i Panny Márie. Aj nesenie kríža na čele zástupu si vyžiadalo mnoho obiet a pokory. To však naši hasiči
s veľkou úctou k poslaniu zvládli. Na vrchu pri
kaplnke už čakalo mnoho pútnikov, ktorí prišli
inými chodníkmi alebo autami. Pre starších ľudí
bola na odvoz pripravená Avia. Púť sme zavŕšili
svätou omšou, ktorá skrze pána kaplána Františka Janečka povýšila úmysel tejto akcie. Po
sv. omši bol priestor pre oddych či rozhovor
s priateľmi a blízkymi. Mnoho ľudí sa išlo ovlažiť
k studničke, ktorá je neďaleko od kaplnky.
O 15.00 hod. sme sa spoločne utiekali k Božiemu milosrdenstvu v modlitbe korunky Božieho
milosrdenstva. Potom bolo pre všetkých pútnikov pripravené agapé. Opekali sa klobásky a slanina, ľudia pri ohníku zabudli na starosti a užívali si pohodu, ktorá zavládla v tomto spoločenstve. O príjemné pohladenie hladných žalúdkov
sa postarala štedrosť dobrých ľudí – z našej dediny i z okolitých obcí. Iní našli májovú idylu pri

hudbe a spoločne si pospomínali a zaspievali.
Aj pre našich najmenších bol pripravený program
a súťaže, kde sa pokúšali splniť nesplniteľnú misiu. Za ich statočnosť a vytrvalosť ich čakali sladké odmeny, pastelky či perá. Deň sa schyľoval

k večeru a ľudia sa postupne roztratili a vrátili do
svojich domovov.
Táto púť, ktorú pripravili hasiči zo Štefanova
nad Oravou však niesla jedno obrovské posolstvo. Pomoc druhému. Chlapci a dievčatá sa rozhodli zorganizovať túto púť pre svojho kamaráta
Martina, ktorý bojoval nie ľahkú bitku s onkologickým ochorením. Na Ostrom vrchu sa konala
zbierka na pomoc pre Martina, a čo viac, všetci
sme spolu vo viere odovzdali neľahký osud
Martina do Božích rúk.
Všetkým, ktorí stoja za touto akciou, patrí veľké ďakujem. V prvom rade Pánu Bohu, potom
organizátorom – hasičom zo Štefanova nad Oravou, ale aj všetkým sponzorom, darcom, účastníkom a ľuďom, ktorí prispeli akoukoľvek inou
službou. ĎAKUJEME.
Dnes môžeme povedať, že to bol deň, kedy
sa jednoducho nebo sklonilo k zemi, že to bol
požehnaný čas. A naša púť a boj neskončil západom slnka, ale povzbudení vytrváme...
-Júlia Bedrichová-
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UZNESENIE Č. 1/2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU NA SVOJOM ZASADNUTÍ DŇA 26. FEBRUÁRA 2016
1. SCHVAĽUJE
a) Mandátovú komisiu v zložení: Cyril Orčík
a Pavol Kuloštiak
b) Návrhovú komisiu v zložení: Renáta
Puchlová a Jozef Pindiak
c) Overovateľov zápisnice: Ing. Lukáš Koválik a Adrián Romaňák
d) Zapisovateľku zápisnice: Evu Romaňákovú
e) Program obecného zastupiteľstva
f) Smernicu č. 1/2016 o finančnom riadení
a finančnej kontrole
g) Zámennú zmluvu s Ing. Jozefom Brunčákom a Oľgou Brunčákovou rod. Bránickou, ktorí prevádzajú do vlastníctva Obce
Štefanov nad Oravou pozemky parcely
reg. „C“ č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria 21 m2 a č. 268/3 zastavané plochy
a nádvoria 6 m2 v celku, č. 273/2 zastavané plochy a nádvoria 18 m2, č. 273/3
zastavané plochy a nádvoria 32 m 2 a
č. 277/13 zastavané plochy a nádvoria
11 m2 v podiele 11/28, na ktorý pripadá
výmera 24 m2 (celková výmera pozemkov - pod miestnou komunikáciou - je
51 m2). Obec Štefanov nad Oravou ich
do svojho vlastníctva prijíma výmenou za
pozemky parcely reg. „C“ č. 274/4 záhrady 8 m2 a č. 325/14 5 m2 v celku (celková výmera pozemkov je 13 m2). Finančné vyrovnanie rozdielu 38 m2 v prospech
Ing. Jozefa Brunčáka a manželky Oľgy
rod. Bránickej je 1,65 eur/ m2 v celkovej
sume 62,70 eur, ktorú Obec Štefanov nad
Oravou uhradí v hotovosti.
h) Zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 7.2 – podpora na investície do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
– výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov
a záchytných parkovísk s firmou MP Profit PB s.r.o. Považská Bystrica.
i) Zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopat-

renie 7.4 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
s firmou MP Profit PB s.r.o. Považská Bystrica.
j) Zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 7.4 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 5 – investície do využívanie OZE vrátane investícii spojenými s úsporou energie s firmou MP Profit PB s.r.o. Považská
Bystrica.
k) Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov parcely C KN č. 71 o výmere 4912 m2, C-KN
č. 345/5 o výmere 2 992 m2 a C KN 345/6
o výmere 2 874 m2 v katastrálnom území
Dolný Štefanov zapísané na LV č. 79 medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a obcou Štefanov nad Oravou (ihrisko a okolie).
l) Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov EKN č. 459/3 o výmere 184 m2, pozemku
E-KN č. 456/2 o výmere 33 m2 v k. ú.
Horný Štefanov, zapísaných na LV 1080
a pozemku 459/2 o výmere 2 524 m2 v k.
ú. Dolný Štefanov zapísaného na LV 470
medzi Pozemkovým spoločenstvom obce
Dolný Štefanov a obcou Štefanov nad
Oravou (miestny cintorín).
m) Požiarny poriadok obce Štefanov nad
Oravou a Povodňový plán obce Štefanov
nad Oravou.
n) Návrh zmien a doplnkov do územného
plánu a zapracovanie nových lokalít určených ako plochy bývania a ako plochy
rekreácie a športu.
o) Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Štefanov nad Oravou na rok 2016.
p) Komisiu na zaradenie techniky UAZ-469
Bi do majetku obce v tomto zložení:
Renáta Puchlová, Jozef Pindiak, Cyril
Orčík.

2. KONŠTATUJE
a) Všetky úlohy s predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli splnené resp. sú priebežne plnené.
3. BERIE NA VEDOMIE
a) Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/
2015.
b) Žiadosť p. Zoltána Kállaya o odkúpenie
pozemku parc. reg. E 700 v k. ú. Horný
Štefanov.
c) Žiadosť p. Tomáša Gálika o odkúpenie
pozemku parc. reg. C 147/1 v k. ú. Horný
Štefanov.
d) Žiadosť p. Anny Žuffovej k výstavbe garáže na pozemku reg. C 234 v k. ú Dolný
Štefanov.
e) Úkony starostu obce vo veci stavby súpisné číslo 95 v k. ú. Dolný Štefanov majiteľa Petra Černého.
f) Kúpnu zmluvu na pozemok C- KN 293/4
v k. ú. Dolný Štefanov medzi Slovenským
Pozemkovým fondom a Ing. Petrom Poláčikom uzatvorenú bez vedomia obce
a následné úkony starostu obce.
g) Postup advokátskej kancelárie za účelom
zabezpečenia pripojenia sa ku kanalizácii doposiaľ nepripojených stavieb.
h) Informáciu o postupe prác na zmenách
a doplnkoch územného plánu obce Štefanov nad Oravou.
i) Žiadosti Urbárskych spolumajiteľov, PS
Štefanov nad Oravou – horná časť, Jozefa Kakačku, Vladimíra Orčíka, Jozefa Ladniaka a Jána Pačíka na zapracovanie
pozemkov do územného plánu obce.
j) Informáciu starostu obce o podaní dvoch
žiadostí v rámci výzvy č. 13/PRV/2015,
opatrenie Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
4. POVERUJE
a) Starostu obce vykonaním potrebných úkonov na späť získanie pozemku C KN
293/4 v k. ú. Dolný Štefanov.
b) Starostu obce vykonaním potrebných úkonov na zabezpečenie pripojenia sa zákonom povinných ku verejnej kanalizačnej
sieti.
c) Starostu obce zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce na 20.03.2016 o
17.00 hod.

UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 20. MARCA 2016
Uznesenie č. 2/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje
Mandátovú komisiu v zložení: Renáta Puchlová a Ing. Róbert Kakačka
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lukáš Koválik a Adrián Romaňák
Overovateľov zápisnice: Cyril Orčík a Pavol
Kuloštiak
Zapisovateľku zápisnice: Evu Romaňákovú
Uznesenie č. 3/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje program zasadnutia obecného

zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa
20. 3. 2016
Uznesenie č. 4/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou ruší VZN č. 10/2009 o organizovaní verejných kultúrnych podujatí v obci.
Uznesenie č. 5/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje kúpu 3/4 podielu pozemku registra E, parc. č. 993, trvalé trávnaté porasty o
výmere 507 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 676 k. ú. Horný Štefanov, vo vlastníctve
p. Alojzie Olexovej, tr. bytom Štefanov nad

Oravou, ulica Hlavná č. 108, čo predstavuje
výmeru 380,25 m2 v cene 0,4207.- € m2.
Uznesenie č. 6/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje Zmluvu o dielo č. 03/H/2016
medzi objednávateľom - Obcou Štefanov nad
Oravou a zhotoviteľom Stavebný podnik s.r.o.
Námestovo na predmet zmluvy: Materská škola
– rozšírenie kapacity formou nadstavby.
Uznesenie č. 7/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov n. Or.
schvaľuje zmenu plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou.

UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 29. APRÍLA 2016
Uznesenie č. 8/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje
Mandátová komisia v zložení: Cyril Orčík,
Ing. Lukáš Koválik

Návrhová komisia v zložení: Ing. Lukáš Koválik a Cyril Orčík
Overovatelia zápisnice: Renáta Puchľová
a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková

Uznesenie č. 9/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa
29. 4. 2016
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Uznesenie č. 10/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o postupe prác spracovateľa zmien
a doplnkov Územného plánu obce
Uznesenie č. 11/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje odpredaj pozemku parcela
č. 147/1 tvorenej z dvoch dielov vytvorených
na základe geometrického plánu č. 46193537190/2015 zo dňa 5.1.2016, vytvoreného
Ing. Jurajom Karolčíkom na určenie vlastníckych práv a oddelenie pozemku č. 147/1 takto:
* diel 1 o výmere 18 m2 z pozemku KN-E 4566/
2, vedeného na liste vlastníctva č. 546 v k. ú.
Horný Štefanov ako zastavané plochy a nádvoria
* diel 2 o výmere 12 m2 z pozemku KN-E 4589/
13, vedeného na liste vlastníctva č. 546
v k. ú. Horný Štefanov ako zastavané plochy
a nádvoria pre Tomáša Gálika a Jozefínu Gálikovú rod. Bránickú, tr. bytom ul. Hlavná
č. 138, Štefanov nad Oravou v cene 2.- € za
1 m2 za určenia podmienok:
- starosta nepodpíše zmluvu skôr, ako bude
odstránená unimobunka z tohto pozemku
- kupujúci znáša náklady na vypracovanie
zmluvy a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
- starosta zabezpečí v každom prípade odstránenie unimobunky

Uznesenie č. 12/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Zoltána Kállaya
Uznesenie č. 13/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Maniaka
Uznesenie č. 14/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje investičný úver vo výške 30.000.EUR na financovanie výdavkov v súvislosti s
projektom: Rozširovanie kapacít materskej školy formou nadstavby so zabezpečením blankozmenky s obsahom akceptovateľným pre
veriteľa.
Uznesenie č. 15/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje odkúpenie do vlastníctva obce
Štefanov nad Oravou parcelu registra „E“
s parcelným číslom 3274/2- trvalé trávne porasty o výmere 157 m2, zapísaného podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 1151, parcela registra „E“ s parcelným číslom 3269- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 104 m2, zapísaného podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 842,
parcela registra „E“ s parcelným číslom 3270zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2,
zapísaného podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 842, v cene 1,00.- € za 1 m2.
Uznesenie č. 16/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje nájomnú zmluvu č. 1/2015 na
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pozemok „C“ KN č. 167/2 v k. ú. Horný Štefanov, zastavené plochy a nádvoria o výmere
70 m2 na dobu do 31.12.2017 v cene 20.- € na
celú dobu nájmu.
Uznesenie č. 17/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje Dohodu o urovnaní medzi Stredoslovenskou energetikou - Distribúcia a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina a obcou Štefanov
nad Oravou na stavebný objekt Rozvody NN
na ulici Slnečná.
Uznesenie č. 18/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra
Ing. Ivety Feriancovej.
Uznesenie č. 19/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje Ing. Antona Koválika ako stavebný dozor pri investičnej akcii „Rozšírenie
kapacity MŠ formou nadstavby.
Uznesenie č. 20/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou schvaľuje kúpnu zmluvu parcely registra
„E“ s parcelným číslom 992 - trvalé trávne porasty o výmere 427 m2, zapísaného podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 1073, parcely registra „E“ s parcelným číslom 989 - trvalé trávne porasty o výmere 636 m2, zapísaného podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 675 v cene
max. 3.- € za 1m2, ako pozemky na rozšírenie
cintorína.

Čo prinesie pre občanov nový zákon o odpadoch?
Vedeli ste, že každý obyvateľ Slovenskej
republiky ročne vyprodukuje 350 kg komunálneho odpadu? Zloženie tohto odpadu
znázorňuje obrázok – príkladná Slovenská
kuka nádoba. Takto nahádzaný komunálny
odpad v jednej nádobe skončí na skládkach
komunálneho odpadu. Skládkovanie odpadov je najhorší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládka pôsobí na jednotlivé zložky
životného prostredia ako voda, vzduch, zem,
rastliny a živočíchy ale hlavne na naše zdravie. Skládky sa postupne napĺňajú a ich kapacity sa blížia k ich uzatváraniu. Samotné
skládky odpadov menia celý ráz krajiny
a pravidelne na nich dochádza k úletom
plastov do okolia a o zápachu z nich ani nehovoriac... Toto je to čo chceme zanechať
pre naše budúce generácie? Nové skládky
sa už našťastie povoľovať nebudú a preto je
dôležité zamyslieť sa ako narábame s odpadmi v našich domácnostiach – triedime

odpady v čo najvyššej miere? Alebo všetko
ide do kuka nádoby - „smetiaka“ ?
Kuka nádoba (na obrázku) znázorňuje %
množstvá jednotlivých zložiek odpadov. Až
45 % tvorí biologický odpad, ktorý sa dá
skompostovať. 14 % je papier, 11 % je plast
a 10 % je sklo – sú to zložky, ktoré sa dajú
zrecyklovať a opätovne použiť. 4 % tvorí textil, ktorý vieme hodiť do nádoby na textil. 4 %
tvoria kovy, ktoré taktiež vieme veľmi dobre
zrecyklovať. 3 % sú tvorené tetrapakmi – aj
tie sa dajú zrecyklovať. S pôvodných 350 kg
nám v nádobe ostáva už iba 32 kg zostatkového nevyužiteľného odpadu, ktoré by
skončili na skládke.
Nový zákon o odpadoch mení financovanie triedeného zberu odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). Na
zaplatenie celého kolobehu odpadu – zber
a následné zrecyklovanie týchto vytriedených zložiek odpadu musí nájsť výrobca fi-

nančné prostriedky. Tu je ale potrebné aj
naše pričinenie sa. Napr. občan si kúpi vodu
minerálky v plastovej fľaši. Fľašu následne
hodí do kuka nádoby na smeti. Výrobca minerálky bude potrebovať viac prostriedkov
na to aby si dal vyrobiť novú plastovú fľašu
z nového materiálu, pretože recyklovateľná
PET fľaša skončí na skládke... A čo z toho
vyplýva pre nás konečných zákazníkov?
Minerálka bude drahšia a zaplatí ju spotrebiteľ – my všetci. Aj preto je dôležité odpady triediť.
Výrobcovia sa nám postarajú o triedené
zložky odpadu (papier, plasty, sklo, kovové
obaly, elektroodpady). No obec sa musí postarať aj naďalej o komunálny odpad – smeti,
bioodpad a drobný stavebný odpad. Pri
drobnom stavebnom odpade sa zavádza
množstvový zber. To znamená, že ten komu
vznikne drobný stavebný odpad napr. z prerábky domu zaplatí zaň poplatok uvedený
vo VZN obce.
Obci na pleciach ostáva aj opustený odpad tzv. „čierne skládky“. To znamená, že
obec musí hradiť prostriedky za odstránenie čiernych skládok. Je zmysluplnejšie čierne skládky vôbec netvoriť, nakoľko sa na ich
odstránenie poskladá celá obec, či už cez
poplatok za odpad, alebo z obecných daní.
Začnime sa k našej zemi a našej obci správať s úctou a začnime aj odpad vnímať inak.
Za odpad, ktorý vyprodukujem som zodpovedný ja SÁM, nie starosta, nie sused ale
JA SÁM. Je len v našich rukách, čo zanecháme pre naše budúce generácie. Rozhodli
ste sa vykročiť cestou čistejšieho, zdravšieho a krajšieho prostredia vo svojej obci?
Spracovala: Ing. Ďurišová
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Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR

POZOR!

konaných dňa 5. marca 2016 v obci Štefanov nad Oravou
okrsok č.1 okrsok č.2
Dolný
Horný
Spolu
Štefanov
Štefanov
Počet voličov
312
215
527
Zúčastnilo sa hlasovania
231
163
394
Voličská účasť
74,03%
75,81%
74,76%
Neplatné hlasy
2
4
6
Z toho 18 volilo na voličský preukaz a obec Štefanov nad Oravou vydala 15 voličských preukazov
1.

Strana TIP (TIP)

1

1

2

2.

Strana moderného Slovenska (SMS)

1

0

1

3.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)

31

29

60

4.

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník (DS – Ľudo Kaník)

0

0

0

5.

ŠANCA (ŠANCA)

0

0

0

6.

SME RODINA – Boris Kollár (SME RODINA – Boris Kollár)

7

8

15

7.

Strana zelených Slovenska (SZS)

0

0

0

8.

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
(KOALÍCIA (NP+PAS+SĽS))

0

0

0

9.

Maďarská kresťanskodemoratická aliancia (MKDA-MKDSZ)

0

0

0

10. VZDOR – strana práce (VZDOR)

1

1

2

11. MOST – HÍD (MOST – HÍD)

4

1

5

34

14

48

12. Slovenská národná strana (SNS)
13. Odvaha- Veľká národná a proruská koalícia (Odvaha)

0

0

0

14. Komunistická strana Slovenska (KSS)

3

0

3

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana (SDKÚ – DS)
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)45

2

2

4

44

89

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

37

36

Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

1

2

3

Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

19

6

25

#SIEŤ (#SIEŤ)

28

73

18

10

Strana maďarskej komunity

0

0

0

Priama demokracia

0

0

0

25

5

30

Sloboda a Solidarita (SaS)

Deň Matiek
Byť matkou je práca na plný úväzok. Rozdiel
medzi normálnym zamestnaním a týmto môžeme vidieť najmä na konci mesiaca. Namiesto
výplaty je niekoľko prebdených nocí a únava
je mnohonásobne väčšia. V tejto práci je ná-

rok na prestávku minimálny a dovolenka vylúčená. Byť matkou je povolaním na celý život.
Ich odmenou je čistá láska. Aj keď niekedy na
vyjadrenie citov svojich detí musia čakať dlho,
matka je len jedna, ktorá ostane v srdci dieťaťa
navždy.
Pri príležitosti Dňa Matiek
dal Obecný Úrad v Štefanove nad Oravou, všetkým

ZMENA VÝVOZU
KOMUNÁLNEHO
ODPADU
Na základe rozhodnutia Technických služieb Ružomberok
vás informujeme o zmene termínov vývozu zmesového komunálneho odpadu na zvyšok
roka 2016. Vývoz už nebude každý párny týždeň. Termíny vývozov sú uvedené v tabuľke.

UTOROK
19.07. 2016
02.08. 2016
16.08. 2016
30.08. 2016
13.09. 2016
27.09. 2016
11.10. 2016
25.10. 2016
08.11. 2016
22.11. 2016
06.12. 2016
20.12. 2016
mamám možnosť stretnúť a porozprávať sa a
nájsť si chvíľku čas pre seba. Ako vyjadrenie
vďaky za všetku ich obetu a lásku si deti pripravili program,, ktorým svoje mamky potešili,
rozosmiali a niektoré aj priviedli k slzám. O
kultúrny zážitok sa postaral DFS Vienok, deti
z materskej škôlky Zvedavá Včielka a tanečná
skupina zo ZŠŠŠ.
Ďakujeme organizátorom, všetkým, ktorí sa
postarali o pestrý program a tiež mamičkám,
za to, že si našli chvíľku aby spoločne mohli
stráviť pekné popoludnie a tak si pripomenúť,
aké je ich poslanie dôležité.
-MO-
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Posedenie seniorov
„Čoraz častejšie počúvame o jeseni života. Ale jeseň je predsa obdobím umeleckých diel prírody. A takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života.
Tvaroval a formoval ho život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Ľudský
život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď
nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa bolo
krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí,
radosť, úzkosť ale aj trápenia. Ste generácia, ktorej treba za všetko, čo ste pre svoje
deti a spoločnosť urobili, poďakovať. Ste vo
veku, kedy od života očakávate zdravie
a spokojnú starobu...

...Prajem si, aby sme sa stretávali pri rôznych príležitostiach aj naďalej, rozprávajme
sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či
nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce
v takom hojnom počte. Prežívajme ďalšie dni
v šťastí a želajme si, aby sme sa v dobrom
zdraví zišli na takejto slávnosti aj v ďalšom
roku...“... toľko z príhovoru starostu obce.

Týmto krédom sa chceme riadiť po celý život a preto sme Vás
chceli aspoň na chvíľu odbremeniť od každodenných starostí a prichystali sme si pre Vás pár noviniek, čo sa udiali na posedení seniorov.
Na tohtoročné II. Štefanovské fašiangové stretnutie seniorov obce
prijali pozvanie ochrancovia zákona, p. kpt. Tibor Šándor, preventiska z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne
spolu s policajným duchovným
p. farárom kpt. PaeDr. Mgr. Petrom Hámorom. Posedenie začalo
svätou omšou v
kostole. Niesla sa v
duchu prosby na
našich starších
spoluobčanov, aby
sa o seba viac starali a nie vždy úplne a bez rozmýšľania dôverovali neznámym ľuďom. To, že odmietnene „ich pomoc“, alebo
nie vždy „odomkneme pred
nimi svoje domovy a pozveme ich dnu“ neznamená nič
zlé a nie v súlade s kresťanskými hodnotami. Musíme
myslieť aj na svoju bezpečnosť. A to aj doslovne pri pohybe na cestách, kde nás
všetkých p. kaplán vyzval k
noseniu bezpečnostných reflexných prvkov. V neposlednom rade nám
pripomenul, že našim bydliskom je celá obec
a nielen naše domy a dvory. Myslel tým na
udržiavanie čistoty aj na verejných
priestranstvách a na parkovanie často aj nepojazdných vozidiel na cestách a v ich blízkosti.
Pokračovali sme v sále kultúrneho domu.
Tu nás presvedčivými historkami a náučným
spôsobom opäť poučili, aká
dôležitá je dobrá viditeľnosť
chodcov na cestách vo večerných hodinách. Po zaujímavej
debate si každý odniesol reflexný pásik. Následne si na
svoje prišli milovníci harmoniky Petra Murínu a Tibora Šándora pri speve ľudových piesní, ktoré ovládli skvelú tanečnú atmosféru. Gurmáni sa
rozplývali nad pochúťkami
z tradičnej domácej zabíjačky.
Starosta obce osobitne poprial našim jubilujúcim spoluobčanom, ktorí sa v roku dožili krásnych životných jubileí
a odovzdal im malý darček.
Dúfame, že sa Vám páčilo
a že sa v rovnako dobrej nálade aj počte stretneme aj na
ďalšom ročníku tohto posedenia.
-Michaela Maťugová-

Matrika 2016
jubilanti
70 rokov
Zuzana Bednárová
Mária Furdeková
Etela Klusová
Anastázia Krileková
Edita Puchelová
Margita Puková
75 rokov
Anton Kakačka
80 rokov
Magdaléna Gloneková
Ing. Albín Holubčík
Margita Kováliková
Jozef Suľa

narodení
Jozef Kakačka
Michaela Reisová

zosnulí

Ján Brunčák (61 ročný)
Martin Kováč (27 ročný)
Otília Brunčáková (82 ročná)

prihlásení k trvalému pobytu
Mgr. Daniela Strnádelová
Matúš – Dávid Strnádel
Ján – Daniel Strnádel
Patrik Ferianc
Veronika Donáthová

odhlásení z trvalého pobytu
Antónia Maslíková
Soňa Maslíková

sviatosť manželstva prijali
Dominik Števaňák a Mária Kováliková
Roman Kováč a Lýdia Odrášková
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Rozprávkové fašiangy
Opäť po vianočnom čase prišlo obdobie
veselíc a zábavy. Ako po iné roky, tak aj tento
sa na fašiangy v Štefanove nevylihovalo na
pieckach. Deti z celej dediny otvorili dvere
fantázii a spolu s rodičmi si pripravili masky,
v ktorých sa ukázali na detskom karnevale.
Kultúrny dom v hornej časti zaplavila hudba
a dav tých najrozmanitejších bytostí, aké si
vie kto predstaviť.
Maškarný ples sa konal v nedeľu 31.1.
2016 v popoludňajších hodinách. Pre deti
bol pripravený program v podobe súťaží. Deti
hádzali loptu do košov a za každý úspešný
hod si mohli pochutnať na sladkom cukríku.
Počas bálu, našich drobcov zabával šašo,
ktorý svojimi šašovskými kúskami ohúril

ml., či Robo Hulej, ktorý sa predstavil v úlohe šaša, vedenie obce, dievčatá, ktoré po-

6
máhali s deťmi ale hlavne deti spolu s rodičmi vytvorili úžasnú atmosféru a zábavu, za
čo patrí všetkým veľké ĎAKUJEME. Dúfame, že sa aj o rok znova zídeme v takom
hojnom počte.
-Júlia Bedrichová-

Divadlo NOS u nás
nejedno detské oko. Ples navštívili aj lesné
víly zo zázračného lesa, ktoré deťom vyrozprávali príbeh o najväčšom ľudskom poklade a tancom im ukázali aká potrebná je
v živote láska. Potom sme sa všetci naučili
jednoduché tančeky, ktoré roztancovali celú

sálu. A skvelá zábava pokračovala, až kým
nás nezmohla únava. Spolu sme si potancovali, pobehali a zahrali sa. Na konci plesu boli všetky masky, či už princezné, kvetinky, morské panny, víly, anjeli, mimoni,
šmolkovia, alebo vojaci, policajti, kovboji,
futbalisti, včielky, psíky...odmenené sladkým
prekvapením.
Usmiate, vytešené tváre detí a spokojnosť
rodičov sú najlepšou známkou, akú mohol
tohtoročný detský karneval dostať. Skvelá
hudba, o ktorú sa postaral Jožko Čierny

Dňa 7. Februára 2016 popoludní, nás v našej dedine navštívil Námestovský ochotnícky súbor (NOS) s divadelnou veselohrou
od Ferka Urbánka NÁŠ PÁN UJO. Veselohra o dvoch dejstvách plná humorných situácií a vtipných dialógov, ukázala ako môže zámena osôb odkryť skryté ľudské charaktery
a obrátiť naruby život celej rodiny. Tešili sme
sa z veľkej účasti divákov, ktorí si pekným
kultúrnym zážitkom mohli spríjemniť nedeľné
popoludnie. Námestovský ochotnícky súbor
bol po viac ako 20-ich rokoch obnovený ve-

dúcou súboru Marikou Vojtašákovou a už
s touto prvou hrou sa môžu pochváliť prvenstvom na Oravskom festivale divadla a umeleckého slova v Dolnom Kubíne a postupom
na Krajskú amatérsku súťaž divadiel v Turčianskych Tepliciach. V týchto dňoch má Námestovský ochotnícky súbor NOS za sebou
premiéru ďalšej hry, kde opäť siahli po overenom autorovi Ferkovi Urbánkovi a hre Strašidlo. Veríme, že si nájdu čas a opäť k nám
s novou hrou zavítajú.
-Janka Hulejová-

Štefanov nad Oravou

7

1/2016

Hasičská technika už našla svoj domov
DHZ Štefanov nad Oravou
sa rozrástol o nové prírastky
do technického vybavenia
hasičov. Počas upršaných
dní sa našlo miesto aj pre slnečné lúče, ktoré oslnili nové
hasičské auto a hasičský
vozík, obidvoje v plnej výbave, v celkovej hodnote vyše
130.000 € pre našu dedinu.
Spoločnou prácou a silami
sme sa zaslúžili o auto a
hasičský vozík pre akúkoľvek nepríjemnú situáciu, či

už spojenú s ohňom alebo povodňami. Celý
proces odovzdávania kľúčov od nového auta
mal dlhú prípravu a podieľalo sa na tom mnoho ľudí.

Prvým krokom bola kronika. Fotografie
hasičov a ich rodín, až kam naša pamäť
dosiahne. Fotky zo súťaží, osláv či plesov.
Komentáre pod fotkami, vtipné a zároveň
pripomínajúce nám spoločne strávené
chvíle. Samozrejme, nechýbalo ani malé
občerstvenie. O to sa postarali šikovní kuchári, ktorí nám pripravili, ako vždy, skvelý guľáš.
Celá oslava začala nástupom všetkých
hasičov. Spojili sa dobrovoľné hasičské
zbory z dolnej aj hornej časti obce. Hasičky aj hasiči mali oblečené klasické hasičské rovnošaty. Deti ukázali detské oblečenie a svojho ochrancu plyšáka hasiča. Časť hasičov bola vystrojená v nových
zásahových oblekoch, ako keby boli pripravení ísť priamo zoči voči ohňu.
Po príchode hostí na hasičskom aute, ktoré
riadil sám p. podpredseda vlády SR a minister

Súťaž o Veľkonočného zajaca
Veľká noc nám prináša veľa možností. Naši
hasiči sa toho chytili naplno a pripravili hasičskú súťaž o Veľkonočného zajaca. Súťaž bola
verejná a zúčastnili sa jej aj hasiči z ďalekých
miest a obcí.
Súťaž vyžadovala veľa príprav a veľa šikovných rúk, ktoré by mohli túto akciu dotiahnuť
do dokonalosti. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie vo forme klobások, hranoliek
či dokonca cigánskej pečienky. Nechýbala ani
chladená kofola a pivo pre spríjemnenie slnečného dňa.

mavých informácií, tím odovzdal moderátorovi, ktorý to následne priblížil divákom.
Súťaž prebiehala hladko a bez zranení. Na
vyhodnotení sa rozdali poháre za prvé tri miesta v kategórií ženy aj muži, taktiež rozdelený
na klasický útok a útok ligový. Už z názvu celého podujatia mohli účastníci vytušiť, aká bude
cena za prvé miesto, no aj tak boli všetci milo
prekvapení, keď k poháru dostali aj živého veľkonočného zajaca.
Pre všetkých bola vo večerných hodinách
v kultúrnom dome pripravená zábava a posedenie, čo zblížilo tímy, ktoré sa nepoznali. Dobrá nálada a atmosféra mala za následok skvelú zábavu až do rána. -Karolína Gavranová-

vnútra nastal čas na príhovory. V príhovore starosta privítal prítomných hostí a poďakoval za
dary. Okrem p. ministra, prezidenta Hasičského zboru a iných vzácnych hostí, sme všetci
srdečne privítali p. štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Mgr. Jozefa Bučeka. Jemu najviac patrí naše úprimné
poďakovanie zato, že aj naša obec dostala
hasičskú techniku. Veľmi rád navštívil našu
obec, nakoľko jeho starí rodičia pochádzali z
vtedy Dolného Štefanova a sám tu prežíval ako
dieťa letné prázdniny. Finálny príhovor mal pán
farár, ktorý naše hasičské auto a aj hasičov
požehnal. Strelilo sa víťazné šampanské, ktorým sa pokrstilo aj nové auto. Nakoniec naši
hostia prestrihli pásku s nápisom Štefanov nad
Oravou na otvorenie prerobenej a vynovenej
hasičskej zbrojnice.
Všetci zúčastnení, či už hasiči alebo verní
diváci navštívili vynovenú zbrojnicu, mali k dispozícii nahliadnutie aj do kroniky či nového
auta, ktoré bude slúžiť nám všetkým.
-Karolína Gavranová-

Taktické cvičenie
Na súťaž sa prihlásilo viac ako 60 tímov. Išlo
o mužské aj ženské tímy. Taktiež disciplíny boli
rozdelené na hasičský útok so zásahovými
hadicami a hasičský útok so športovými hadicami, ktorý môžeme vidieť počas ligových súťaži. Na férovosť dohliadal aj rozhodca, ktorý
dohliada na súťaži aj počas Hornooravskej
hasičskej ligy.
Pri zápise každého tímu sme členom odovzdali symbolického čokoládového zajaca a
krátky formulár a hasičskom družstve. Každý
tím mal možnosť prezentovať sa. Predstavenie svojich hráčov, úspechov či iných zaují-

Službu a činnosť dobrovoľných hasičov v našej obci môžeme sledovať počas celého roka.
Od športového súťaženia v Hornooravskej hasičskej lige, cez pomoc pri obecných akciách
až po zásahy a pomoc obyvateľom, nielen našej obce.
Byť súčasťou dobrovoľného hasičského tímu
nie je len o zábave, ale aj o povinnostiach, pohotovosti či rýchlosti. Predpokladom správnych
hasičov by mala byť aj zručnosť ovládať všetky
potrebné prístroje a pomôcky, ktoré pomáhajú
ľuďom pri rôznych problémoch a nešťastiach.
To bol aj dôvod, prečo sa hasičské zbory z
dolnej aj hornej časti obce rozhodli zorganizovať toto cvičenie.
„Akcia sa konala v nedeľu 19. 6. 2016 na ihrisku v dolnej časti obce, s cieľom oboznámiť
členov dobrovoľných hasičských zborov

s novou technikou.“ Hovorí predseda DHZ Štefanov nad Oravou horná časť, Lukáš Kuloštiak.
„Presný počet účastníkov tohto cvičenia sme
nezaznamenali, no prišli všetci členovia dobrovoľných hasičských zborov zo Štefanova,
ktorý sa mohli zúčastniť.“ Lukáš nám tiež priblížil, aké disciplíny a cvičenia si vyskúšali:
„Najskôr sme oboznámili prítomných hasičov
ako správne obsluhovať čerpadlá, centrálu, hasičské automobily a príslušenstvo, ktoré je
dostupné v autách. Nakoniec sme vyskúšali
ako správne postaviť protipovodňové bariéry.“
Nakoniec predseda DHZ len dodal, že každá časť taktického cvičenia bola veľmi potrebná, užitočná a žiadaná od členov dobrovoľných
hasičských zborov.
Spracovali Lukáš Kuloštiak
a Michaela Ondríková
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matické „tvorivky“, v ktorých si deti počas
dvoch dní jarných prázdnin vyskúšali maľovanie kraslíc voskovou technikou a vyrobili
veľkonočné pozdravy pre starých rodičov.

Detský klub funguje v našej obci od
novembra 2015 a my môžeme za ten čas
s radosťou zhodnotiť, že sa tento projekt vydaril.
Zámerom na vytvorenie Detského klubu
bolo, mať miesto pre deti z našej obce, kde
môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Detský klub slúži na požičiavanie a čítanie kníh
a stretávanie sa detí pri tvorivých aktivitách.
Dnešná doba prináša rýchly životný štýl
a naše deti nemajú dostatok času na oddych, dobrú knihu, či tvorivú činnosť. Častokrát sú knihy vymenené za počítače, televízory a mobily. Preto sme chceli týmto projektom podporiť čítanie kníh, ktoré rozvíja
detskú fantáziu a slovnú zásobu.
Taktiež chceme podporiť detskú tvorivosť
na tvorivých dielňach a celkovo ukázať deťom, že takto strávený čas im dá oveľa viac
ako čas pri telke.
Prvou akciou, ktorá sa v našom detskom
klube konala bolo „Čítanie pri sviečkach“
a pre veľký záujem
sme pokračovali
akciou „Čítanie pri
čaji“. Deti s nadšením počúvali rozprávku o ježibabe
Eulálii, ktorá lieta
na vysávači, čítanú
Miškou Ondríkovou
a vyrobili si veselé,
farebné záložky,
ktoré isto využijú aj
vo svojich knižkách.
Druhá časť projektu je zameraná
na detskú tvorivosť
a tak sme urobili te-

Po úspešnom minuloročnom dennom tábore, sme sa aj tento rok rozhodli pripraviť týždeň
plný hier, zábavy a súťaží. Preto by sme chceli pozvať deti od 5 do 14 rokov na denný
tábor 2016, ktorý bude mať názov Cesta okolo sveta. Spolu prežijeme dobrodružnú
cestu a spoznáme rôzne krajiny. Cena táboru je 18 € na dieťa. Každý ďalší súrodenec bude
mať zľavu. Tábor sa bude konať 22. – 27. 8. 2016 na ihrisku v dolnej časti obce Štefanov nad Oravou.

Tlačivá na prihlásenie nájdete v sakristii kostola. Vyplnené aj s peniazmi ich treba
odovzdať do 31. 7. 2016 Janke Feilhauerovej.
V prípade otázok nás kontaktuje
- telefonicky: +421 907 514 682 Janka Feilhauerová
- mailom: dtstefanovnadoravou@gmail.com
- alebo osobne: Janka Feilhauerová, Júlia Bedrichová, Michaela Ondríková
Tešíme sa na vás.
-tím animátorov-

Mesiac máj bol venovaný mamám a tak si
deti vytvorili papierové kvety a pozdravy
s básničkou pre mamu.
Radi by sme poďakovali našim animátorkám, ktoré nezištne pomáhajú pri akciách.
Deti zo Štefanova sú šikovné a tvorivé a my
veríme, že ich do nášho Detského klubu
bude prichádzať stále viac.
Deťom prajeme krásne prázdniny a tešíme sa na ne pri našich ďalších akciách.
Program môžete sledovať na stránke obce,
FB (Detský klub Štefanov) a na plagátoch.
-Janka Hulejová-

Odpustová
slávnosť
Sv. Cyril a Metód sú patrónmi našej dediny už niekoľko desaťročí. V roku 863 v
poslušnosti išli ohlasovať Krista a prišli
na Veľkú Moravu, kde priniesli vtedajšiemu národu vieru v Boha. Viera otcov sa
odovzdávala z generácie na generáciu a
zachovávame ju aj v našej farnosti.
Podobne ako Solúnski Bratia, prijali pozvanie slúžiť druhým a ohlasovať Božie
Slovo aj kňazi, Rastislav Hanečák a František Janečko, ktorí nám slúžili vo farnosti niekoľko rokov. Od roku 2012 pôsobil u nás Rastislav Hanečák a v roku
2014 sa pridal František Janečko. Niečo
sa končí, iné začína, a tak aj služba týchto
dvoch duchovných otcov u nás. Odchádzajú hlásať Božie Slovo a prinášať Ježiša do iných miest a obcí.
V mene nás všetkých farníkov sa s
nimi rozlúčil a vyjadril im vďaku pán starosta, na slávnostnej odpustovej slávnosti, ktorá sa konala 5.7 2016. Za ich
službu sa môžeme odvďačiť aj my sami
a v modlitbách im byť ako oporný múr,
pretože niet väčšieho daru ako požehnanie a milosti od Boha.
-MO-
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Mladým rybárom patrili prvé miesta
Rybársky krúžok v Štefanove nad Oravou úspešne ukončil tohtoročnú činnosť
v sobotu, 7. mája. V tento deň sa konali okresné rybárske preteky detí od 5 do 15
rokov. V súťaži družstiev dosiahli naši mladí rybári doteraz najlepší výsledok. Ako
družstvo získali prvé miesto.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo tento rok
nazvali najúspešnejším. Mladí chlapci ukázali svoju zručnosť nielen ako družstvo, ale
aj ako jednotlivci, čoho dôkazom sú ich
umiestnenia:
1. miesto – Marián Bedrich
2. miesto – Michal
Vodička
4. miesto – Juraj
Gazdík
5. miesto – Samuel
Miko
10. miesto – Kristián
Gazdík

V rámci rybárskeho krúžku sa chlapci nevenujú iba rybolovu, ale taktiež spoločne
dbajú na prostredie okolo potoka. Tento rok
plánujú úpravu potoka, takzvané kaskády a
tiež opätovné nasadenie malých rybiek.

Rybársky krúžok sa bude otvárať aj budúci školský rok 2016/2017. Záujemcovia sa
po letných prázdninách môžu hlásiť osobne
alebo telefonicky u Jána Bedricha. Tel. kontakt 0907 880 789.
Avšak, aby registrácia nových členov mohla byť platná, je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 31.10. 2016.
Spracovali Ján Bedrich
a Michaela Ondríková

26. júna 2016 sa
tiež zúčastnili súťaže s názvom Memoriál J. Pučíka,
kde opäť obsadzovali miesta v prvej
desiatke. Rybárska
súťaž sa konala v
obci Varín, neďaleko
Žiliny. V staršej kategórii 8 až 15 rokov,
kde bolo 29 účastníkov, sa rybári z krúžku v Štefanove nad
Oravou umiestnili
nasledovne:
1. miesto – Michal
Hlina
6. miesto – Samuel
Miko
7. miesto – Filip Marec
10. miesto – Michal
Vodička

Ovplyvňujú náš život čierne skládky?
Čo je čierna skládka? Čierna skládka je
miesto, kde sa nachádza nezákonne umiestnený odpad. Čiernej skládke sa bežne hovorí aj neriadená skládka. Tento typ skládok
nám vznikal v minulosti, najviac v okolí vodných tokov (veď príde väčšia voda a odpad
zobere). Najsmutnejšie je, že tento typ skládok stále pretrváva v ľudských hlavách
a obyvatelia vyhadzujú odpad hlava nehlava – kade tade po prírode, po potokoch, po
lese, po riekach bez úcty k prírode a životnému prostrediu. Tieto skládky sú voľne prístupné pre deti a pre živočíchov čo predstavuje veľké nebezpečenstvo, pretože na týchto skládkach sa nájde často aj nebezpečný
odpad. Spojenie nebezpečného odpadu
s odpadom ostatným a biologickým odpadom sa stáva nebezpečné. Znečisťujú sa povrchové a podpovrchové vody, môže dôjsť
k šíreniu rôznych druhov chorôb, rozmno-

žovanie parazitov a šírenie inváznych druhov rastlín. Pri vysokom výskyte biologického odpadu môže dochádzať k samovznieteniu a zapáleniu a následne k šíreniu nepríjemného zapáchajúceho dymu, ktorý je
škodlivý pre človeka ale aj živočíchov.
Odstraňovanie takýchto skládok je veľmi problémové, pretože odstránenie takejto
skládky je finančne náročné. Taktiež v našej krajine pretrváva veľká neochota ľudí
poukázať na spoluobčanov, ktorí znečisťujú
životné prostredie týmto spôsobom. Environmentálne povedomie občanov našej krajiny
je veľmi nízke. Veľmi často sa stáva, že po
zlikvidovaní čiernej skládky ju občania opätovne začnú vytvárať.
Je na zamyslenie každého z nás, v akej
krajine chceme žiť. Či v čistej, peknej
a hlavne zdravej krajine alebo v špinavej,
chorej a bezohľadnej! Je to v každom z nás.

Spoločne dokážeme veľké veci, len musí
byť vôľa. Vždy je to o rozhodnutí. Ak aj chcete žiť v špinavom a chorom prostredí myslite na svoje deti a na generácie, ktoré prídu
po nás – aký obraz im zanecháme. A ak si
niekto myslí, že čierna skládka pri potoku
ho neovplyvňuje tak sa veľmi míli. Pretože
každému sa to vráti v inej a ešte horšej podobe, napr. v znečistenej vode vo vlastnej
studni, alebo znečisteným ovzduším –
vzduch musí dýchať každý a stále, rôzne
alergie u detí ale aj u dospelých...
A aby toho nebolo málo, tak pokuty v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
určujú, že za nezákonne umiestnený odpad
– čiernu skládku obec zaplatí od 4000 € do
350 000 € . Chcete v obci radšej nový chodník alebo ihrisko alebo čiernu skládku a platiť pokuty?
Spracovala: Ing. Ďurišová
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Materská škola Zvedavá Včielka
Farebný týždeň
V tomto roku sa po prvý krát v našej MŠ uskutočnil námetový
tématický týždeň s názvom Farebný týždeň. Ďakujeme rodičom za
podporu a pomoc, že deti obliekali do farby dňa – v pondelok do
modrej, utorok do červenej. Streda bola zelená spojená so zdravou
výživou, vyskúšali a ochutnali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny
zelenej farby aj keď sa deti niektorým druhom stránili, vyskúšali
všetko. Štvrtok bol žltý a pestrofarebným piatkom sme ukončili túto
akciu. Deti sa veľmi tešili, tí čo farby vedeli si ich zopakovali a tí čo
nevedeli sa ich naučili.

Noc predškolákov
V stredu 16. 3. 2016, predškoláci nešli po obede domou ale ostávali v škôlke až do druhého dňa poobedia. Poobedie bolo veselé
plné hier, kreslenia a zábavy. Po zotmení sme si zobrali baterky a

išli hľadať poklad na školský dvor. Po príchode do triedy deti s napätím a veľkým
očakávaním otvorili poklad kde bolo prekvapenie v podobe balíčkov. Nasledovala diskotéka a ďalšie hry, v závere večera sme si
pozreli rozprávku na interaktívnej tabuli.

MDD
Najkrajším sviatkom detí je bezpochybne
1. jún Medzinárodný deň detí. My sme si pre
naše deti pripravili na tento deň veľa hier
a súťaží. Školský dvor je v tomto čase nepoužiteľný a preto sme oslavu presunuli na
obecné multifunkčné ihrisko. Počasie sa
nám vydarilo, deti s nadšením zvládli všetky športové disciplíny, za čo si všetci zaslúžili medailu a samozrejme balíček plný sladkostí.

Zápis
do školy
Dňa 19. 4. 2016 sa
uskutočnil zápis do
Základnej
školy
Š. Šmálika v Tvrdošíne. Z našej materskej
školy sa bolo zapísať
11 detí. V sprievode
p. učiteľky a rodičov
si deti prezreli priestory školy. Pre zúčastnených bol pripravený aj malý kultúrny program.
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Škola v prírode

prírodnom prostredí Žiarskej doliny. Šesť detí
z našej škôlky absolvovalo pestrý program, zá-
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bavné hry a tvorivé súťaže, počas piatich májových dní, od 2. do 6. 5. 2016.

Aj tento rok sa naša materská škôlka zúčastnila školy v prírode, ktorá sa konala v krásnom

Koncoročný výlet
V rámci koncoročného výletu sme navštívili
susednú Poľsku republiku, mesto Bielsko Bialu, kde sa konala výstava lega. Expozícia obsahovala rôzne rozprávkové bytosti, známych
športovcov ale aj historický Titanic a toto všetko vyrobené iba z kociek lega. Výletu sa zúčastnili s deťmi aj ich rodinný príslušníci rodičia, súrodenci a starí rodičia. Na výstave bola
možnosť pohrať sa s rôznymi druhmi lega čo
sa veľmi páčilo hlavne deťom. Výlet sa vydaril
všetci boli spokojní a plní zážitkov.
-Marcela Skubanová-

Naša farská rodina
September je mesiac nových začiatkov.
Nový školský rok, nový kolektív, nová trieda,
ba dokonca pre niektorých aj nová škola a
učitelia. Pre žiakov tretieho ročníka základnej školy je to tiež začiatok intenzívnejšej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a svia-

prostredníctvom pána kaplána Rastislava
Hanečáka.
September bol tiež novým začiatkom prípravy pre ôsmakov a deviatakov. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každé dva
roky. Školský rok 2016/2017 bol rokom prí-

skom centre mládeže v Ústi nad Priehradou.
Skupinku v Štefanove nad oravou tvorilo dokopy 12 mladých ľudí. 10 chlapcov a 2 dievčatá pod vedením svojich animátoriek, Júlie
Bedrichovej a Michaely Ondríkovej, úspešne
zvládli celoročnú prípravu. Sviatosť birmova-

Oravou sviatosť zmierenia. Nedeľa, 15. mája,
bola pre nich dňom, kedy po dlhej príprave,
úprimne a s čistým srdcom prijali živého Ježiša do svojich sŕdc. Slávnostná svätá omša
sa konala v kostole sv. Cyrila a Metoda v Štefanove nad Oravou. Liturgiu si spoločne pripravili deti s rodičmi a o spevy sa postarala
Mária Kordiaková, ktorá s deťmi nacvičovala
piesne a spoločne spevom spríjemňovali detské sväté omše aj počas celého roka. Sviatosť svätého prijímania bola deťom vyslúžená

tosti eucharistie. V našej farnosti príprava na
prvé sv. prijímanie, ktoré sa vysluhuje každý
rok, začína školskou katechézou už od prvého ročníka ZŠ a pokračuje detskými svätými
omšami, pripravenými obzvlášť pre prvoprijímajúce deti. Chlapcov a dievčatá z našej farnosti pripravoval na prijatie sviatostí pán kaplán Rastislav Hanečák. Celá príprava vyvrcholila samotnými sviatosťami, kedy, dňa 14.
mája, prvýkrát prijalo 5 detí zo Štefanova nad

pravy pre mladých ľudí, ktorí sa stali dospelými kresťanmi. Birmovanci sa spoločne so svojimi animátormi stretávali niekoľkokrát za
mesiac. Na stretnutiach sa preberali témy
z katechizmu, ktoré sa animátori snažili svojej skupinke čo najjasnejšie vysvetliť a danú
tému viac priblížiť mladým chlapcom a dievčatám. Ich príprava tiež spočívala v pravidelnej účasti na mládežníckych svätých omšiach,
či víkendovou duchovnou obnovou v Orav-

nia sa konala v kostole Najsvätejšej trojice
v Tvrdošíne v nedeľu, 8. 5. 2016. V tento deň
viac ako 150 mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania skrze ruky biskupa Spišskej diecézy, Štefana Sečku.
V modlitbách môžeme pamätať aj na tieto
deti a mladých, aby im úprimnosť a túžba po
Kristovi ostala ukotvená v ich srdciach navždy.
-MO-
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Dni poďakovania – pocta prírode
V dňoch 25. a 26. júna 2016, Obec Štefanov nad Oravou a Poľovnícke združenie
JAVOR Štefanov nad Oravou zorganizovali už IV. ročník kultúrno-športového podujatia: Dni poďakovania obce „Pocta prírode“
Posledný júnový víkend bolo ihrisko v dolnej
časti obce plné ľudí, vravy, športového ducha
a detského kriku.
Dôležité je zúčastniť sa a nie vyhrať, povedal raz niekto múdry. Toto heslo sa nieslo celým sobotňajším popoludním. Program začal
futbalovým turnajom v poludňajších hodinách.
Chlapi a chlapci vytvorili niekoľko tímov a športovo naladení sa pustli do hry. Hoci hráči ukázali svoje bežecké schopnosti a futbalové zručnosti na výbornej úrovni, oveľa dôležitejšie bolo
zabaviť sa a tak stráviť spolu jedno z pekných
letných popoludní.
Večer bol čas zábavy a tanca. Juniálesom
na ihrisku pokračovali a tanečnými kreáciami
vydali zo seba ešte zostávajúcu energiu, ktorá
im po futbale ostala.
Vôňa z kotlíkových špecialít sa ihriskom niesla už od skorého nedeľného rána, kedy sa niekoľko skupín rozhodlo navariť svoju špecialitu
a tak sa spoločne postarali o občerstvenie pre
všetkých zúčastnených.
Oficiálny program začal slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval p. kaplán František Janečko. Ďakovnou omšou, a poctou nášmu
Stvoriteľovi sa celé podujatie nieslo v slávnost-

nom duchu a skutočnej vďake za všetky dobrodenia a dary, ktoré deň čo deň dostávame.
Stretli sa poľovníci, rybári, včelári, ale aj iní priatelia prírody.
Bohatý a pestrý program bol aj tento rok pripravený pre každého. Deti mohli sledovať ako

obyvatelia kedysi
dávno chránili
svoju osadu pred
nepriateľmi mečmi, sekerami lukmi a šípmi. Samozrejme, pre
nich najzaujímavejšou časťou
bolo, keď si
mohli dané zbrane aj vyskúšať.
Okrem ďalších
atraktívnych aktivít pre deti, ako
napr. jazda na
koňoch, modelovanie z balónov,
trampolíny a skákacie hrady, lesná pedagogika a
maľovanie na
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tvár, boli pre deti, ale aj dospelých pripravené
tiež ukážky sokoliarskeho výcviku a bojových
umení.
Staršia generácia si mohla vychutnať hudobný a tanečný program pri chladenom pive, či
kofole, o ktorý sa postaral DFS Vienok, Minihopky, Trstenská mládežnícka dychovka a tiež
hudobná skupina Spod Budína.
Tohtoročné obecné slávnosti boli výnimočné svojou rodinnou atmosférou a dobrou nála-

dou, čoho dôkazom je aj, rok čo rok, väčší počet účastníkov.
Veríme, že to bol aj pre vás výborný začiatok
leta 2016 a v podobnom duchu vďačnosti za
všetko čo máme, sa budú niesť aj, minimálne,
najbližšie dva mesiace.
-MO-

Organizátori akcie Dní poďakovania
„Pocta prírode 2016“ úprimne ďakujú
za nezištnú pomoc sponzorom:
Anton Skurčák Oravská Polhora,
Divadelná spoločnosť VENDO,
Dominik Jendroľ – Poľovníctvo Námestovo,
Igor Janckulík,
Ing. Gabriela Juricová – Agria Tvrdošín,
Ing. Jozef Brunčák,
Ing. Juraj Žuffa,
Ing. Marek Brunčák – Panasonic,
Ing. Peter Šinál – LKT Trstená,
Ing. Rastislav Gáll – Nemak Slovakia s.r.o.
Žiar nad Hronom,
Ján Bedrich – LUX,
Jozef Kováč – Pekáreň Štefan Švarc,
Jozef Revaj – MATRATEX,
Mgr. Albín Piták – OVS Tvrdošín,
Mesto a Technické služby Tvrdošín,
Pavol Bartoš Lokca,
Pavol Hrkeľ – Stone dream,
Pavol Kolenčík – Kolber-wood Krušetnica,
PD Žiarec Tvrdošín,
RD Skalka Krásna Hôrka,
Sameliak Stanislav – VEREX,
SOU Lesnícke Tvrdošín,
Stavebniny Jozef Garbiar,
Stavebniny Marián Grígeľ,
Stavebný podnik s.r.o. Námestovo,
Urbár Dolný Štefanov,
Urbár Horný Štefanov,
Urbár Krásna Hôrka,
Urbár Medvedzie,
Urbár Tvrdošín
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