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M

áj, jún, júl, august… Mesiace,
kedy suché konáre zakvitnú
a stromy dostávajú nové farby. Lúky
menia druhy kvetov z mesiaca na
mesiac a my sa môžeme len kochať
krásou prírody. Pohľad na zazelenané lúky plné kvetov, na ktorých poletujú motýle rôznych farieb a vtáky, ktoré vytvárajú melódiu prírody, si môžeme v tomto čase vychutnávať zakaždým, keď prechádzame našou dedinou. Väčšinou si tieto veci ani neuvedomíme a žblnkot potoka s cvrlikaním
lúčnych koníkov, je pre nás samozrejmosťou.
Žijeme príliš rýchlym spôsobom života, na to, aby sme si všímali maličkosti. Ponáhľame sa do práce, do školy… Máme presne určené, čo musíme v ten, či onen stihnúť a postupne
si v zozname škrtáme denné práce
a povinnosti ako „zvládnuté“. Na všetko potrebujeme určitú techniku a elektroniku. Dnešní ľudia, hlavne mladí, by
sa bez mechanizmov hádam ani nezaobišli. Ale dá sa žiť aj bez toho- aspoň na chvíľu. Skúsme sa občas zastaviť. Možno stačí, podeliť sa so susedom o úsmev alebo milé slovo. Nájsť
si čas na prechádzku, vyvetrať si hlavu a prísť na nové myšlienky. Všimnúť
si maličkosti, ktoré sa pre nás už stali
všednosťou. Až potom si uvedomíme,
aké vzácne a krásne je miesto, kde
bývame. Ľudia vyhľadávajú náš kraj
pre oddych a rekreáciu a my sa môžeme cítiť ako na dovolenke celý rok.
Ak nie pre prácu, ktorej je vždy viac
ako dosť, tak pre okolie a krajinu kde
žijeme. Každý vie, že leto nie je len
o oddychu a relaxe. Niekedy aj naopak. Dospelí musia vymýšľať náhradný program pre svoje deti a mladí sú
zamestnaní rôznymi brigádami. Tiež
sa vždy nájdu aj nejaké domáce práce a my potom máme pocit, že nám
už neostal čas pre seba a pre naozajstný oddych. Avšak všetko je to
o správnom načasovaní. Je to o tom,
aké priority si určíme. Za 24 hodín sa
dá stihnúť veľa vecí. Keď chceme,
nájdeme si čas na všetko. Dokonca aj
pokojnú prechádzku a obdivovanie
prírody, ktorá tu je nádherná.
Prajem vám, aby ste si užili toto leto
s úsmevom na tvári a s radosťou zo
života pretože život je krátky na to, aby
sme na všetko hundrali.
Michaela Ondríková
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Leto plné pokoja
a oddychu, zážitkov a nových
priateľstiev
vám praje
redakčná rada.

Rozlúča s pánom dekanom
DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE
Sv. Cyril a Metod, naši vierozvestovia,
nám pred niekoľkými storočiami priniesli
vieru cez preklady kníh, písmo, reč. Veľmi im záležalo na jednote národov, na
zvestovaní viery. Týmto našim otcom je
zasvätený aj náš filiálny, Štefanovský kos-

novaný za dekana Tvrdošínskeho dekanátu. Vo svojej službe bude odteraz pokračovať neďaleko, v Suchej Hore. 13 rokov nie je krátka doba, a my mu máme
byť za čo vďačný. Za to, že on pokračuje
v zvestovaní viery, skrze kázni, spovedí...

tol. Každý rok si týchto našich patrónov
zvlášť pripomíname 5. júla. Presne pred
trinástimi rokmi, v našej dedine prvýkrát
slávil odpustovú slávnosť, vtedy náš nový
pán farár Ján Marhefka. Venoval sa ľuďom, mladým, deťom – všetkým farníkom
– najlepšie ako vedel. Láskavým, občas
aj prísnym slovom nás vychovával a viedol vo viere 13 rokov. Nedávno bol vyme-

Rozlúčkovú sv. omšu odslúžil 5. 7. 2015.
Ako povedal pri príhovore pán starosta,
náš pán dekan nám tu zanechal kus svojho srdca. Verím, že aj on na nás bude
spomínať len v dobrom. Svojimi modlitbami ho môžeme sprevádzať na jeho ďalších cestách. Pretože ako sám hovorí:
„Bez modlitby sa ďalej nepohneme.“
Michala Ondríková
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Revízia, čistenie
a kontrola komínov
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informuje

Hrobové miesta
V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve kde
obec ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinný po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy uverejniť výpoveď
na mieste obvyklom a výpovedná lehota uplynie tri roky
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. V zmysle zákona a na základe
uznesenia OZ č. 3/2015 je povinnosťou mať uzatvorenú
nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto.
Žiadame nájomcov, ktorý nemajú uzatvorené nájomné
zmluvy na hrobové miesta aby tak urobili čo najskôr a zaplatili poplatok za hrobové miesto.

Upozornenie pre občanov, ktorí vo svojich domácnostiach, firmách,
penziónoch a chatách používajú komíny (murované, rekonštruované, vyvložkované, kovové, plastové a iné), do ktorých sú pripojené
pece, kotly na pevné, plynové a tekuté palivo. Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho
pravidelná kontrola a čistenie.
Tuhé alebo kvapalné palivá
Plynné palivá a komín bez vložky
Plynné palivá a komín s vložkou

O obec
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1 krát 4 mesiace
1 krát 6 mesiacov
1 krát ročne

Objednajte si vyčistenie a kontrolu komína u svojho kominára:
Erik Remiaz, kontakt: 0907417007

Vývoz separovaného odpadu
09.07.2015

13.08.2015

10.09.2015

15.10.2015

12.11.2015

10.12.2015

Uznesenie č. 1/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 07. januára 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Pavol Kuloštiak a Ing. Lukáš Koválik
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Adrián Romaňák a Jozef Pindiak
3. Overovateľov zápisnice:
Renáta Puchľová a Ing. Róbert Kakačka
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. žiadosť Ing. Richarda Čačku, Ing. Júlie
Čačkovej a Petra Brunčáka o vydanie potvrdenia na zapísanie geometrického
plánu č. 46193537-78/2014 vyhotovaný
Ing. Jurajom Karolčíkom
7. vypracovanie geometrického plánu na prístupovú miestnu komunikáciu v lokalite na
výstavbu k. ú. Dolný Štefanov Nad Tŕňom,
Dlužiny, Šnúry a Výšné Hony
8. schvaľuje poistnú zmluvu č. 9200000017

na poistenie majetku obce
9. súhlasné vyhlásenie obce k návrhu na vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho
práva podľa § 63 Notárskeho poriadku,
zák. č. 323/92 Zb. v znení noviel v prospech Jozefa Puchela a Petra Kordiaka
10. preplatenie dovolenky Ing. Ivana Maťugu
za rok 2014
11. vzdanie sa odmien novozvolených poslancov OZ na volebné obdobie 2014–2018
12. lokalitu na vybudovanie ihriska na parcele
č. 345/3 v k. ú. Dolný Štefanov
BERIE NA VEDOMIE
a) oznámenie NASES o národnom projekte
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych
miestach Slovenska v rámci Operačného

programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu.
b) informáciu o žiadosti na bezplatný prevod
majetku resp. darovanie techniky IVECO
Daily 65C15D, Magirus TSF-W
c) informáciu starostu obce o možnosti výmeny a doplnenia verejného osvetlenia
v obci Stredoslovenskou energetikou
POVERUJE
a) svojho štatutárneho zástupcu starostu
Ing. Ivana Maťugu na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely
územného konania, stavebného konania
a spolupráce pri realizácii vybudovania
pasívnej optickej siete
b) starostu obce jednaním so starostami
v Poľsku o spolupráci

Uznesenie č. 2/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 14. marca 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Renáta Puchlová a Ing. Lukáš Koválik
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Pavol Kuloštiak a Adrián Romaňák
3. Overovateľov zápisnice:
Cyril Orčík a Jozef Pindiak
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce Štefanov nad
Oravou
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015
10. Vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
11. Zmluvu o poskytnutí grantu č. KIA15_065
s Nadáciou Pontis vo výške 3 000 eur na
projekt Dopravné ihrisko
12. Žiadosť DFS Vienok o úhradu dopravy na
súťaž do Nižnej

13. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým
zabezpečí stravovanie a zároveň sa mu
prizná výška stravného stanovená Zákonníkom práce o starostu obce
BERIE NA VEDOMIE
a) Záznamy o kontrole hlavného kontrolóra
obce za rok 2014
b) Informáciu starostu obce o majetkovom
vysporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami
c) Informáciu starostu obce o prebiehajúcej
kontrole z Najvyššieho Kontrolného Úradu SR na Dlhovú politiku vybraných miest
a obcí
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Uznesenie č. 3/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 13. mája 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik, Jozef Pindiak
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Cyril Orčík, Ing. Lukáš Koválik
3. Overovateľov zápisnice:
Adrián Romaňák, Pavol Kuloštiak
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Úhradu pohľadávky po lehote splatnosti
(splatnosť pohľadávky do 10.10.2013) vo
výške 2 396,38 eur penále za oneskorené
zaplatenie odvodu za vyňatie lesnej pôdy
7. Členstvo obce Štefanov nad Oravou v občianskom združení s názvom MAS Orava,
o.z. pre obdobie rokov 2015-2022 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLDD na
území Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o.z. IČO: 42351898
8. Delegovanie starostu obce Štefanov nad
Oravou v partnerstve MAS Orava, o.z.
9. Zmluvu o dielo č. 02/H/2015 so zhotoviteľom Stavebný podnik s. r. o., Miestneho
priemyslu 561, Námestovo zo dňa 14. 04.
2015 na stavbu Dopravné ihrisko – obnova a tvorba verejného priestranstva a detského dopravného ihriska
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie na
realizáciu stavby Materská škola – rozšírenie kapacity formou nadstavby. Projekt
spracuje Ing. arch. Kisková
11. Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov so
Slovenským Vodohospodárskym podnikom, š.p. v katastrálnom území Dolný Štefanov lokalita IHRISKO
– parcela registra KN C číslo 71 s výmerou 4912 m2, druh pozemku ostatné plo-

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

chy, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina
– parcela registra KNC číslo 345/5 s výmerou 2992 m2, druh pozemku ostatné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina
– parcela registra KNC číslo 345/6 s výmerou 2874 m2, druh pozemku ostatné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina
zapísané na LV číslo 79 vedený Okresným
úradom Tvrdošín, odborom katastrálnym.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na
výstavbu multifunkčného ihriska v k.ú.
Dolný Štefanov. Projektovú dokumentáciu
spracuje Ing. Oto Kovalčík
Zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. PZS-A44/2015 s dodávateľom Firma Ing. Miroslav Rabčan, Školská
č. 304, Liesek
Zmluvu o poskytovaní ochrany pred požiarmi a BOZP č. A06/2015 s dodávateľom Firma Ing. Miroslav Rabčan, Školská č. 304,
Liesek
Schvaľuje spracovanie svetelno–technickej štúdie verejného osvetlenia f. PEMA
com, s.r.o. Dolný Kubín
Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej
dodávke elektrickej energie f. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
Rámcovú zmluvu o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 2219/15/
20RZO za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust. § 64 ods.1
zák. č. 223/2001 Z. z.
Geometrické plány č. 46193537-52/2015
– nová miestna komunikácia, č. 4619353742/2015 – okolie KD , č. 46193537-17/2015
– miestna komunikácia
Podľa § 20a ods.. 4 zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 04 k zmlu-

Výsledky hlasovania v obci
Štefanov nad Oravou
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu
na hlasovanie ................................................................................... 507
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky .. 313
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ......................................... 313
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov .......................... 313
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov .......................... 0
Otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie/adopcia/ detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Otázka

Počet hlasov,, ÁNO“

Počet hlasov,, NIE“

1

305

7

2

294

13

3

300

12

ve o zriadení spoločného obecného úradu
– spoločný stavebný úrad zo dňa 07. 01.
2003
BERIE NA VEDOMIE
a) Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republikyDlhová politika vybraných miest a obcí Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach
b) Informáciu o poskytnutej dotácií na rozšírenie kapacity materskej školy formou nadstavby vo výške 55 000 eur a harmonogram pre verejné obstarávanie
c) Informáciu o poskytnutých dotáciách na
výstavbu dopravného ihriska – obnova
a tvorba verejného priestranstva a detského dopravného ihriska
– Nadácia EKOPOLIS Zelené Oázy
2 000 eur
– Program obnovy dediny 5 000 eur
– Nadácia Pontis Kia Motors 3 000 eur
d) Cenovú ponuku na združenú dodávku plynu f. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
e) Ponuku Premier consulting, spol. s. r. o.
Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014–2020 vybrané opatrenia
pre obce do 1000 obyvateľov
f) Upozornenie Okresného úradu Žilina na
zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve kde
obec ako prevádzkovateľ pohrebiska je
povinný po uplynutí výpovednej lehoty
nájomnej zmluvy uverejniť výpoveď na
mieste obvyklom a výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
opustenú vec.

Výsledky turnaja v stolnom tenise
Muži

Ženy

Deti do 15 rokov

Štvrohra- muži

1. Peter Palider

Andrea Staroňová

Lukáš Kordiak

P. Števaňák st.,
D. Števaňák

2.Peter Števaňák st. Monika Pindiaková Sebastián Marušťák P. Števaňák ml.,
D. Orčík
3.Marek Koválik

Mária Kordiaková

Michal Furdek

M. Koválik,
Roman Koválik
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Čo nové v divadle VENDO
Po úspešnej premiére divadelnej komédie,
podľa predlohy autora Gerorgesa Feydeau,
„Dámsky Krajčír“ sme ju ešte osemkrát odohrali doma a v blízkom okolí v Tvrdošíne,
v Trstenej, v Nižnej a v Lokci. Šikovná komédia myslím navždy zostane v pamäti divákov,
ale aj samotných hercov, ktorí ju hrali radi
a v posledných vystúpeniach ju len šperkovali
a vylepšovali svojim umením.
Ako každý rok sme chceli ísť koncom januára 2015 načerpať nové námety a navštíviť
predstavenie „Gazdiná Roba“ do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Ale počasie malo s nami
iné plány a „vďaka“ snehovej kalamite sme
došli až do Ružomberka. Nálada bola počas
cesty výborná a dúfajme, že si nielen cestu,
ale aj návštevu divadla ešte zopakujeme.

Šťastnejšiu cestu mali naši malí a mladí
hereckí kolegovia. Tí, ktorí sa zapojili do nacvičovania Jasličkových pobožností v Štefanovskom filiálnom kostole v posledných rokoch, za odmenu boli tiež v Nitre. Rozprávku
Ferdo Mravec-hrdina, ktorého sláva obletela
nielen rodnú lúku, ale celý svet sme videli

Hasičský ples
Celé fašiangy sa nesú v duchu tanca
a zábavy. Počas fašiangového obdobia sa
stal už dlhoročnou tradíciou aj Hasičský
ples. Prežiť večer v kruhu priateľov pri dobrom jedle a čaši vína neprišli len obyvatelia
našej obce, ale aj ľudia zo susedných miest
a obcí. Dňa 30.1 2015 sálu v hornej časti
obce naplnil tanec a zábava. Celú noc nás
sprevádzala skvelá hudba, pri ktorej sa zabavili všetky vekové kategórie. Veríme, že
hostia si z tohto večera neodniesli len hodnotnú tombolu ale aj príjemné zážitky, či už
zo zábavného kultúrneho programu alebo
z chvíľ strávených s priateľmi. Dúfame, že
o rok sa opäť uvidíme v takom hojnom počte a v dobrej nálade.
Michaela Ondríková

21.3.2015. Krásna rozprávka a fotky s hlavnými postavami potešili všetkých.
A čo súčasnosť? Už je ten čas, kedy sa intenzívne hľadá námet nového divadelného
predstavenia. K dispozícii je niekoľko textov,
len treba vybrať ten správny, ktorého premiéru plánujeme, ako po iné roky, na Štefana

2015. Dúfajme, že sa všetky podmienky pre
úspešné naštudovanie divadelnej hry zlepšia,
hlavne nekonečná zima v kultúrnom dome
počas skúšok, aj napriek celodennému vykurovaniu a poškodená podlaha javiska, ktorá sa
postupne prepadá. Tak nám držte palce a uvidíme sa na Štefana.
Renáta Puchlová

Fašiangové posedenie seniorov
V sobotu, 7. 2. 2015, sa popri referendum konalo aj prvé štefanovské fašiangové posedenie seniorov. „Krásni mladí
ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí
ľudia sú umelecké diela“.... Toto heslo sa
nieslo sálou kultúrneho domu v hornej
časti obce od 15-tej hodiny. Po slávnostnom privítaní si na svoje prišli nielen milovníci kvalitnej dychovej hudby, ktorá
ovládla skvelú tanečnú atmosféru pod vedením skupiny Tvrdošanka, ale aj gurmáni, ktorým sa chuťové poháriky rozplývali
nad pochúťkami z tradičnej domácej zabíjačky. Výbornú náladu dotvárala aj sku-

pina 264, ktorej názov symbolizuje súčet
veku ich členov. ? Skupinu tvorili harmonikár, pán Marlenga, saxofonista pán Zboroň, huslista pán Ďaďo a basista pán Bedrich s ktorými sme si spoločne zaspievali
na ľúdovú nôtu. Pri zorganizovaní tejto
akcie pomohol starosta obce, spolu
s obecným zastupiteľstvom. Na záver by
sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a pevne veríme, že o rok si toto
skvelé posedenie opäť zopakujeme, v takom hojnom počte, aký bol práve teraz.
Michaela Maťugová
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NAJSTARŠIE DEJINY OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU
Prvou písomnou správou o obci Štefanov
nad Oravou je listina kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) z roku 1355, ktorou kráľ daroval Mikulášovi, synovi Folkuša a Mikulášovi, synovi Jána 12 popluží pôdy, zvanej „Chepanopataka“. Predpokladá sa, že už niekedy
koncom 14. stor. sa zo Štefanova vyčlenila časť
majetkov bližšie neznámeho Ľavka, ktorá po
ňom dostala pomenovanie Ľavkovo.
V minulosti sa však objavili názory, podľa
ktorých Štefanov a Ľavkovo ešte ani na začiatku druhej polovice 16. stor neboli „riadne
zaľudnenými“ dedinami, ale len rybolovným
a poľovným revírom. Dôkazom toho mala byt
skutočnosť, že Štefanov a Ľavkovo sa až do
roku 1564 nespomínajú v portálnych súpisoch
ako daňové objekty.
Treba si však uvedomiť, že portálne súpisy
nikdy nezachytávali všetky sídla. Keďže boli
vyhotovované za účelom zdanenia, evidovali
len také sídla, ktorých obyvateľstvo bolo individuálne zdaňované priamou štátnou daňou,
vyrubovanou na poddanské usadlosti. V portálnych súpisoch preto nenachádzame slobodné kráľovské mestá, kuriálne dediny obývané
výlučne šľachtickým obyvateľstvom, ani poddanské dediny, ktoré boli na určité obdobie od
platenia štátnej dane oslobodené (mohlo sa
jednať o novozaložené či novoosídlené dediny, ale aj o dediny zotavujúce sa z nejakej živelnej pohromy ...).

Skutočnosť, že chotár dnešného Štefanova
bol hospodársky využívaný dávno pred polovicou 16. stor. nepriamo dokladá už prvá písomná zmienka o obci, t. j. listina kráľa Ľudovíta I. Veľkého z 1355. Originál listiny dnes síce
známy nie je, no uvedená listina bola preukázaná v roku 1391, kedy kráľ Žigmund Luxem-

burský (1387 – 1437) nariadil zvolanie generálnej kongregácie v Liptove a Turci. V dôsledku odhalenia falzifikátorskej činnosti Jána Literáta z liptovských Madočian, boli vlastníci
majetkov v Liptove a v Turci vyzvaní, aby svoje majetkové práva dokázali listinami, ktorých
vierohodnosť mala preskúmať komisia odborníkov.
Medzi 13 listinami, ktoré si do Turčianskeho
registra dali zapísať majitelia oravských majetkov, nachádzame aj spomínanú listinu kráľa Ľudovíta I. z roku 1355 na „cuiusdam terre
et silve in Arva existentis, duodecim aratra in
se continentis Chepanopataka vocate“, ktorú
komisii predložil Mikulášov syn Tomáš. Keďže komisia uznala listinu za pravú a hodnovernú, bola zapísaná do Turčianskeho registra.
Z textu Turčianskeho registra sa teda dozvedáme, že donácia kráľa Ľudovíta I. z roku 1355
sa vzťahovala na pôdu a les, zvanú „Chepanopataka“. Skutočnosť, že listina kráľa Ľudovíta I. označuje darovaný majetok „Chepanopataka“ ako pôdu (vo význame orná pôda, oráčina) a les jednoznačne poukazuje na to, že
chotár dnešného Štefanova musel byť hospodársky využívaný dokonca ešte skôr, ako kráľ
Ľudovít I. toto územie daroval menovaným
zemanom.
Lukáš Tkáč

DFS Vienok
Činnosť detského folklórneho
súboru napreduje. Aktivity sú široké a stretávajú sa každý týždeň.
Po otvorení dverí v čase skúšky
vás privíta detský šumot, no za
okamih sa deti rozbehnú s úsmevom na perách k spevu a tancu,
za ktorým sa skrýva tvrdá práca
a zdokonaľovanie sa. Tento rok si
nacvičili množstvo pásiem ako sú:
Na prstienky, Debnári s ktorými sa
predviedli na súťaži Nižňanské
krpčeky. Dievčatá ukázali svoje
hlásky v Jánskych piesňach
a v neposlednom rade začali
nacvičovať pásmo s názvom
Pláteníci. Folklórny talent nám
predstavili i na rôznych akciách
ako boli: Mikuláš, Nižňanské
krpčeky, Dni obce a v letných
mesiacoch sa predvedú i na
Podroháčskych slávnostiach.
Deti sa určite nevedia dočkať
potlesku divákov, ktorí ich budú
s nadšením sledovať a rady by
medzi sebou privítali nové tváre, ktoré sa k nim pridajú a zapoja sa do budovania tradície
v našej dedine.
Bibiána Bučeková
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KARNEVALOVÁ ZÁBAVA
Tak ako po iné roky aj tento rok sa naša dedina naplno zapojila
do Fašiangovej zábavy. Pripravili sme si mnoho udalostí plných

zábavy a smiechu. Jednou z nich
bol aj karneval. Teda dva karnevaly. Tie sa tradične niesli v duchu
zábavy a pestrých rôznorodých masiek, či už išlo o pirátov, princezné,
víly alebo Šreka. Deti sa mohli naplno vyšantiť a zasúťažiť si o cenu
pre najlepšiu masku. Nemôžeme
však zabudnúť aj na dospelých, ktorí si pripravili večerný karneval plný
zaujímavých masiek. Tanec, hry, zábava a súťaže boli pripravené pre
všetky deti, ktoré mali chuť zapojiť
sa do fašiangových slávností. Dospelý si naplno vychutnali tanec
a spev, zabojovali o titul najlepšie
masky pre rok 2015 a s úsmevom
na perách zakončili fašiangové obdobie, ktoré sa nieslo v duchu príjemnej zábavy.
Karolína Gavranová

Novinky dobrovoľných hasičov
Ako aj po iné roky, tak aj tento rok sa naši chlapci zapojili do HOHL Hornooravskej hasičskej ligy. Oficiálny začiatok celej spleti súťaží sa
odohral 21.06.2015 na ihrisku v Štefanove nad Oravou. Počasie nám
síce neprialo, no šťastie očividne áno. Naši chlapci nám vyhrali dve

prvé miesta a tak
obhájili ich schopnosti a horlivosť voči
tomuto športu. Veríme, že sa im bude
takto dariť po celé
leto a na konci sezóny nás budú reprezentovať aj na Super
pohári. V rámci súťaži sa nám predstavilo „Štefanovské
prekvapenie“, ktoré
predstavovalo malých hasičov z materskej škôlky. Mladá generácia hasičov sa na ihrisko doviezla v novom hasičskom aute, ktoré hasičom zaobstaral starosta obce. Hasiči
si ho následne svojpomocne prerobili, aby bolo pre nich jednoduchšie
dostať sa na miesta, kde potrebujú. Týmto im chceme poďakovať za
úžasnú reprezentáciu a zaželať im veľa úspechov a samozrejme mladej generácií hasičov taktiež želáme len to najlepšie a dúfame v to, že
neprestanú kráčať v týchto šľapajach.
Janka Vranová
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Materská škola – Zvedavá včielka
Vtáčky v zime
Celý jeden januárový týždeň sme sa venovali téme o vtáčikoch. Zhotovili sme búdky, kŕmili ich, šušky namočili do loju so semienkami.
Dokonca nás navštívila pani ochranárka, ktorá porozprávala deťom ako

Fašiangová noc
Konečne nastala tá dlho očakávaná chvíľa „Fašiangová noc“, na ktorú sa všetci
predškoláci tešili. Poobede, keď ostatní
odišli domov, predškoláci povyťahovali
z ruksakov maškrty a začala hostina. Po
hostine začala zábava s hrami a tancom.
Večer sme sa poobliekali a išli von hľadať
poklad. Deti boli šikovné a veľmi rýchlo ho
našli, zobrali do triedy a všetci si v ňom našli
darčeky. Po rozprávke na dobrú noc sa deti
uložili do postieľok a ráno ich čakali medaily za odvahu.

sa správne treba v zime starať o vtáčiky, aké krmivo im môžeme dávať.
Na záver besedy si deti spoločne urobili krásne búdky a sľúbili, že sa
pravidelne o vtáčiky budú starať.

Zápis deti do ZŠ
Dňa 10.2.2015 sa uskutočnil zápis do ZŠ – Štefana Šmálika v Tvrdošíne. V ZŠ nás privítali
krátkym programom a neskôr sa predstavili aj naši 17 predškoláci so svojím pásmom básni
a piesni. Predškoláci si vyskúšali školské lavice a na pamiatku si každý odniesol knihu a malý
darček.

Polícia
V utorok 16.6.2015 sa v našej materskej škole rozozvučala siréna policajného auta. Zavítal k nám pán policajt Tibor
Šándor z polície, ktorý ukázal našim škôlkarom výstroj a výbavu dopravných policajtov. Porozprával o práci polície a ako
sa deti majú správať na cestách. Deti boli
primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu stretnúť a vyskúšali si používanie základných pravidiel
cestnej premávky. Zavítali k nám aj policajti so svojimi psami. Ukázali a porozprávali o starostlivosti a práci so psami,
aké je dôležité poslúchať. Deti boli zo
stretnutia nadšené. Určite takúto akciu
zorganizujeme aj nabudúce.
Marcela Skubanová

Škola v prírode

Divado Slniečko

V druhý májový týždeň sa naše deti zo Štefanova spolu s pani učiteľkami a pani hospodárkou vybrali do školy v prírode, do Račkovej
doliny. Ubytovali nás v hoteli Mier, spolu s deťmi z Trstenej. Deti si užili veľa zábavy, súťaží
a vianočných prekvapení. O program sa starali super animátorky, ktoré si deti rýchlo získali. Plní zážitkov a spomienok sme sa vrátili
domov.

Koncom apríla do našej MŠ zavítalo divadlo Slniečko s divadelným predstavením
AKO SEPAROVAŤ ODPAD. Deťom sa to
veľmi páčili a okrem pekného kultúrneho
zážitku im prinieslo aj výchovný a vzdelávací význam, pretože videli ako a prečo
musíme separovať odpad.
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Abeceda
„Súťaž o najkrajšiu abecedu!“ Takto sme tento rok zapojili
rodičov do aktivity. Spolu so svojimi deťmi doma celý mesiac
vymýšľali a vytvárali rôznu abecedu. Zhotovené výtvory sme

Deň mlieka
V máji sme si pripomenuli medzinárodný deň
mlieka. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť biologicky významný obsah mliečnych výrobkov
a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili
do každodennej súčasti života. Počas dňa sme
si s deťmi zasúťažili a spoločne si vytvorili kravičku z prázdnych krabíc z mlieka. Každý si
pochutnal na svojich jogurtoch, syroch....

Deň detí
1. jún - MDD je sviatok, na ktorý sa tešia
všetky deti. Je to sviatok detí na celom svete.
Aj my sme ho spoločne prežívali v pondelok
1. júna. Krásny slnečný deň bol plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia
a dobrej nálady. Najväčším prekvapením boli
bohaté balíčky plné sladkosti, ktoré deťom pripravili rodičia. Oslavy pokračovali celý týždeň,
ďalšími aktivitami.

Exkurzia na RD Žiarec
Jeden týždeň v apríli sme venovali domácim a hospodárskym zvieratám, tak sme sa
dňa 23.4.2015 vybrali na exkurziu RD Žiarec,
tu v obci v rámci zážitkového učenia. Videli
sme ovce, barany, jahniatka, kravy, býky aj teliatka.
Marcela Skubanová

vystali a ukázali všetkým v materskej škole. Na konci ci sme si
práce vyhodnotili a ocenili krásnym diplomom. Abeceda pomáha pri rôznym aktivitách. Ďakujeme

Deň matiek
V nedeľu 10. mája sa konala v kultúrnom dome akadémia ku Dňu matiek. Aj
naši škôlkari vystúpili a potešili svojim
programom nielen svoje mamičky ale aj
babičky a všetkých, ktorí sa prišli pozrieť
na vystúpenie. V stredu 13. mája sme si
uctili mamičky aj v našej materskej ško-

le. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili
krásny program plný básní a piesni. Prekvapením bola aktivita, kde si spoločne
vytvárali svoje srdiečka. Využili svoju fantáziu a kreativitu. Hotové výtvory im budú
dlho pripomínať príjemný deň strávený
v kruhu škôlkarských mamičiek.
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Kostol – Srdce dediny
Už od dávnych čias bol miestny kostol srdcom Štefanova. V strede dediny stojí už od
roku 1940. V roku 1972 bol zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. Prvotná stavba
bola v minulosti renovovaná a bola k nej
pristavená veža. Dnešná forma ani zďaleka nevyzerá tak ako ju zariadili naši starí
otcovia. Čas pomaly nahlodával vybavenie
kostola a mnoho nábytku a doplnkov potrebovalo výmenu.

inštalované do sakristie, do vchodu z boku,
na predný vchod ako aj do kaplnky, kde boli
vymenené aj staré okná. Tiež pribudlo aj
nové antikorové zábradlie pred kostolom.
Prerábky boli financované Farským úradom
v Tvrdošíne.
V apríli 2015 sa začala oprava a prestavba kaplnky zasvätenej Navštíveniu Panny
Márie postavená v roku 1780. Ako prvé sa
urobila izolácia celej budovy a dodnes sa

Kostol je naším domovom, miestom pokoja s prítomným Bohom. Kostol tu stojí pre
nás a na oslavu Pána, tak si zachovajme
naše dedičstvo otcov a zveľaďujme ho na
každej strane. Nech Pán požehná našich
dobrodincov, robotníkov a všetkých, ktorí
prehlbujú prežívanie našej viery a úprimne
im Pán Boh zaplať.
Júlia Bedrichová

Matrika
Doplnenie za rok 2014:
sviatosť manželstva uzatvorili
Miriama Poláčiková a Ľuboš Masný

zosnulí
Irena Orčíková († 92 rokov)

Matrika 2015
jubilanti

Pred tromi rokmi v roku 2012 sa začalo s
postupnou renováciou kostola, keď na prednú stenu lemujúcu svätyňu, bol namaľovaný obraz zmŕtvychvstalého Krista s anjelmi.
Takisto vedľa Bohostánku pribudol obraz sv.
Cyrila a Metoda vyrezávaný do dreva a do
podlahy pod lavicami bolo zabudované podlahové kúrenie. Maľba, obraz a kúrenie boli
financované Farský úradom v Tvrdošíne a
milodarmi veriacich.
V máji 2014 pribudol na stene obraz Božieho milosrdenstva, ktorý bol darom našich
miestnych dobrodincov. Na Vianoce 2014
sme už v kostole sedeli na nových drevených laviciach, ktoré nesú symbol našich
vierozvestcov. Na jar, tohto roku, sme sa
tešili z nových dubových dverí ktoré boli na-

pokračuje v stavebných prácach. Na prestavbu sú použité peniaze Farnosti Tvrdošín ale aj milodary veriacich. O stavebné

Agneša Bránická – 85 rokov
Jozef Ladniak – 90 rokov
Margita Kulošťáková – 75 rokov
Oľga Veselovská – 75 rokov
Veronika Kakačková – 70 rokov
Gizela Ladniaková – 80 rokov
Irena Bučeková – 70 rokov

narodený
Roman Kováč

zosnulí
Vendelín Kuloštiak († 80 rokov)
Jozef Kuloštiak († 61 rokov)
Mária Gallová († 66 rokov)

prihlásení k trvalému pobytu
Martin Hrkeľ
Peter Bedrich
Helena Ferletiaková
Ján Ferletiak
Miroslav Pariža
Matej Pariža
Kristián Pariža
Jana Parižová
Lukáš Pariža
Miroslav Pariža
Eva Ferletiaková
Ján Ferletiak ml.

odhlásení z trvalého pobytu
práce sa sponzorsky postarali šikovný Štefanovci .
Najnovšie vybavenie kostolíka je plazmový televízor a notebook, ktoré slúžia na premietanie textov piesni. Televízia si tento účel
začala plniť v máji 2015. Ďalšou ozdobou
chrámu sú nové koberce vo svätyni, v strede uličky a pri lavičkách pre deti. Za televíziu, notebook a koberce ďakujeme miestnemu dobrodincovi.

Mária Bránická
Juraj Hrkeľ
Katarína Pačíková
Magdaléna Buganová

sviatosť manželstva uzatvorili
Miloš Kalnický a Darina Mikosová
Mário Jánošík a Martina Čierna
František Donath a Veronika Šišková
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Dni poďakovania obce – pocta prírode
Príroda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Máme si ju chrániť, starať sa o ňu a zveľaďovať ju. Okrem iného aj tieto myšlienky
sme si pripomenuli počas obecnej akcie Pocta prírode.
Dni poďakovania obce alebo aj
Pocta prírode, sa pomaly ale isto stáva v našej dedine letnou tradíciou.
Program je pripravený pre každú
vekovú kategóriu od najmenších až
po najstarších obyvateľov našej
obce. Tohtoročné slávnosti sa začali 27. 6 na poludnie, futbalovým turnajom. O pohár starostu obce hralo
viacero tímov. Samozrejme nemôžu
byť víťazmi všetci, ale zabaviť sa
mohol každý. Samotní hráči, ale aj
ľudia, ktorí prišli podporiť a povzbudiť svojich favoritov. Po tom, ako
chlapi odštartovali dni obce, štafetu
prevzali mladí, ktorí sa na ihrisku
zabávali do samého rána.

Nedeľa začala netradičnou sv. omšou, celebrovanou p. dekanom
J. Marhefkom. Náš murovaný kostolík sme na jedno ráno vymenili za
prírodný chrám v dolnej časti obce na ihrisku, kde prebiehal celý program

Dní obce. Ihrisko slúžilo v ten deň zároveň aj ako prírodná kuchyňa pre
viac ako 12 kuchárskych skupín, ktoré pre nás navarili guľáše rôznych
druhov a chutí. Dokonca sme mohli ochutnať aj bryndzové halušky,
varené v kotli. Verím, že si pochutnal každý.
Po dobrom obede nasledoval kultúrny program, ktorého súčasťou
bol aj DFS Vienok. Priblížili nám život debnárov a tiež aj tradičné svadobné piesne. Nepriaznivé počasie bolo príčinou, prečo chýbali skákacie hrady a kone. Aj napriek tomu, že sa časť programu musela upraviť, myslím si, že každý si prišiel na svoje. Veľký úspech zožali sokoliari, ktorí nám predviedli vystúpenia s dravými vtákmi, oboznámili nás so
životom týchto vtákov a tiež nám ukázali ich šikovnosť. Tiež sme mali
možnosť počuť a naučiť sa rozoznať zvuky rôznej zvery, taktiež sme sa
mohli naučiť základné chyby, ktoré sa robia počas vábenia a napodobňovana týchto zvierat. Počas celého programu sa deti striedali
v radoch na maľovanie tvárí a malé
lesné súťaže. Deti sa naučili rozoznávať zvieratá a tiež niečo o ich
spôsobe života. Zavítal k nám tiež
Peter Bažík, ktorý nás svojim spevom zabával a niektorých aj roztancoval. Vystúpil a zaspieval si aj
s Rebekou Romaňákovou, víťazkou súťaže Orava má talent. Pre
tých vytrvalých, ktorí mali stále
dosť energie, hrala kapela „z ulice
Mlynskej“ z O. Bieleho Potoka.
Veľká vďaka patrí Obecnému
úradu, ktorý zorganizoval túto akciu a tiež aj všetkým ostatným priateľom prírody, ktorí sa akokoľvek
zaslúžili o prípravu osláv.
Aj napriek tomu, že počasie nebolo podľa našich predstáv, dokázali sme sa zasmiať a zabaviť
a popri tom aj niečo naučiť.
Verím, že minimálne v takom hojnom počte sa stretneme aj o rok.
Michela Ondríková
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