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Milí čitatelia,
prichádza opäť čas, zaspomínať si na
uplynulé mesiace, prevracaním stránok
v týchto našich obecných novinách. Dočítate sa o živote dediny a tiež o ľuďoch
v nej. O novinkách už vybudovaných alebo tiež o tých, ktoré sa chystajú. Ak ste
sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli zúčastniť niektorého z podujatí, môžete si
prečítať články o nich napísané, alebo
v opačnom prípade, zaspomínať na príjemnú atmosféru, ktorú ste prežili v kruhu vašich spoluobčanov. Mám veľkú radosť z toho, že naša dedina prekvitá rôznymi aktivitami a stále je o čom písať.
Dlhé zimné večery nám ponúkajú
priestor, kedy sa môžeme pohodlne usadiť a postupne si prechádzať, čo nám tento rok priniesol. Akých ľudí nám priviedol do cesty, môžeme si spomenúť na
situácie, ktoré nás niečo naučili a tak nás
opäť posunuli o krok ďalej, alebo len tak
spomínať na príjemné chvíle plné smiechu a našich priateľov.
Každopádne, na tento, už uplynulý rok
môžeme iba spomínať. Nezmeníme chvíle, kedy sme sa zachovali nevhodne
a nepríjemne, nevrátime čas, aby sme
napravili to, čo teraz ľutujeme. Avšak, aj
tieto momenty života nás môžu naučiť
mnohému. Žiť pre prítomnosť. Pre ľudí,
ktorí sú pri nás a okolo nás. Snažiť sa
vždy konať najlepšie ako vieme, v rámci
našich možností a schopností. Vedieť
priniesť pokoj tam, kde vládne nervozita
alebo lásku, kde panuje nenávisť. Možno malým povzbudením alebo pochválením. A kedy začať? Na začiatku roka
ako novoročné predsavzatie? A čo tak
hneď? Teraz, v čas vianočný. Každý
z nás dobre pozná tú vetu, že Vianoce
sú čas lásky a pokoja. Ale veľmi dobre
vieme, že pre väčšinu z nás je to jedno
z najstresovejších období v roku, kedy
sme nervózni, pretože sú preplnené obchody a ponáhľame sa, lebo nám treba
ešte toľko vecí urobiť a vybaviť. A čo tak
začať hneď teraz žiť pre prítomnosť? Najlepšie ako môžeme. Kedy bude na to
lepšia príležitosť ak nie dnes? Tam kde
sme... Pri ľuďoch s ktorými žijeme.
Preto, milí čitatelia, prajem vám, tak
isto ako aj sebe, veľkú vytrvalosť a odhodlanie žiť pre dnešok, rozdávať lásku
a šíriť pokoj. Nech nás premení tá pravá
podstata Vianoc, kedy sa Ježiš ako láska a prijatie má rodiť aj v našich srdciach.
Nenechajme sa zavaliť materiálnymi vecami, čo majú Vianoce len dotvárať, nie
ich tvoriť.
Michaela Ondríková

Vianoce a najmä Štedrý večer mali tak pre
našich predkov, ako aj dnes pre nás obrovské čaro. Kým naši starí otcovia slávili narodenie Ježiša skromne pri vianočnej halúzke
a tešili sa zo štedrovečernej, avšak skromnej večere, dnes si Vianoce veľa ľudí spája
hlavne s nakupovaním veľkého množstva
neraz zbytočných darčekov a hojnosť štedrovečerného stola si zamieňa s prejedaním
sa a plytvaním. Ak k tomu pridáme ešte sviatočné dni strávené od rána do večera pred
televíznou obrazovkou, dostaneme obraz
sviatku, ktorého hlboký význam a hodnota
ostro kontrastuje so symbolom konzumu, na
ktorý ho my, ľudia, pretvárame.
Na Vianoce sa narodil Ježiš – posol lásky
a porozumenia medzi ľuďmi. Preto skúsme
sláviť Vianoce v duchu tohto posolstva, ktoré
tvorí súčasť každej doby. Skúsme slovo „najčarovnejšie“ premeniť na idylu pri sviatočnom
stole, keď celá rodina pri blikajúcich sviečkach na chvíľu zatvorí do skrine každodenné
starosti, keď sa celý večer otec s mamou
budú usmievať, keď naše deti budú cítiť teplo
sálajúce z nášho srdca, keď naše ruky pohladia, keď si navzájom povieme, mám ťa
rád“. Veď predsa my sami rozhodujeme, aký
symbol dáme Vianociam.
Nie všetci však budú môcť tráviť tento čas
so svojimi blízkymi. Nezabudnime na svojich
blízkych, ktorí budú tráviť sviatky mimo domova. Dajme im pocítiť, že na nich myslíme
a chýbajú nám. Slová majú krásne čaro a sú
schopné vyčariť úsmev na tvári aj na diaľku.
Svoje miesto v našich srdciach stále patrí aj
našim najdrahším, po ktorých zostalo pri štedrovečernom stole navždy prázdne miesto.
Zaspomínajme si, vytiahnime staré fotografie a nechajme nostalgiu a city plynúť sviatočnou atmosférou.

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských
sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja
a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si. Zastavme sa, porozmýšľajme a dokážme sa poďakovať aj za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás, naše
deti, rodičov, pre obec. Pred rokom som vám
vo svojom mene, ako aj v mene poslancov
obecného zastupiteľstva sľúbil riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame
a ktoré trápia našu obec a občanov. O našej
práci vás informujeme v našich novinách.
Verím, že postačujúco. Nepíšeme v nich ale
o práci a aktivitách, ktoré sme začali a sú
v procese riešenia, nakoľko to môže trvať dlhé
mesiace až roky. Spomenúť ale možno úpravu a doplnenie územného plánu, riešenie
novej výstavby, opravy a rekonštrukcie budov... Uvedomujem si, že riešenie problému
nie vždy uspokojí každú stranu sporu. Som
ale presvedčený o tom, že ak je jednanie objektívne a spravodlivé, je to tá správna cesta.
Vážení spoluobčania,
do nového roka mi dovoľte poďakovať sa
vám za spoluprácu a zaželať vám pevné zdravie, spokojnosť v rodinách, úspechy na pracoviskách, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Rovnako Vám želám, aby
ste počas týchto sviatkov načerpali nové sily
a do nového roka vykročili plný optimizmu.
Osobitne by som rád pozdravil našich chorých spoluobčanov, ktorí by si pod vianočným
stromčekom azda najviac priali nájsť pevné
zdravie. Rád by som im poprial skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky!
Ing. Ivan Maťuga
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Uznesenie č. 4/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 31. mája 2015
SCHVAĽUJE

1. Mandátovú komisiu v zložení:
Renáta Puchľová a Ing. Róbert Kakačka
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Cyril Orík a Jozef Pindiak
3. Overovateľov zápisnice:
Koválik Lukáš a Adrián Romaňák
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Zmluvu č. 0454/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 55 000,- EUR na rozšírenie kapacity materskej školy formou
prístavby, výstavby a rekonštrukcie materskej školy

7. Odkúpenie pozemku od Ing. Ivana Poláčika, ktorý je výlučný vlastník nehnuteľnosti v k. ú. Horný Štefanov, vedenej
na liste vlastníctva č. 313, ako pozemok
registra „C“ parcela č. 168 – záhrady
o výmere 419 m2 pod B1 na jeho meno
v 1/1-ine pomeru k celku, predáva kupujúcemu obci Štefanov nad Oravou,
novovytvorenú parcelu registra „C“
č. 168/2 záhrady o výmere 33 m2 zameranú geometrickým plánom č. 42/2015,
vyhotoveným Ing. Jurajom Karolčíkom
dňa 08. 04. 2015 v kúpnej cene 1,65
eur/m2 čo vo finančnom vyčíslení predstavuje sumu 54,45 Eur
8. Záverečný účet obce za rok 2014
9. Individuálnu výročnú správu obce Štefanov nad Oravou za rok 2014
10. Celoročné hospodárenie obce za rok
2014 bez výhrad

11. Prebytok rozpočtového hospodárenia vo
výške 9 393,79 EUR na tvorbu rezervného fondu
12. Použitie rezervného fondu na financovanie výstavby detského dopravného ihriska
13. Smernicu č. 1/2015 o finančnom riadení a finančnej kontrole
14. Smernicu č. 2/2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
15. Redakčnú radu v nasledovnom zložení:
Michaela Ondríková šéfredaktorka, členovia: Ing. Ivan Maťuga a Eva Romaňáková
BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014

Uznesenie č. 5/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 30. júla 2015
SCHVAĽUJE

1. Mandátovú komisiu v zložení:
Adrián Romaňák a Jozef Pindiak
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik, Renáta Puchlová
3. Overovateľov zápisnice:
Pavol Kuloštiak, Cyril Orčík
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra
obce na 8 hodín mesačne

7. Náležitosti prihlášky na voľbu hlavného
kontrolóra
– osobné údaje kandidáta
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
– výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace
– overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– kópie o absolvovaní vzdelávacích
programov a kurzov
– profesijný životopis

– čestné prehlásenie o odbornej praxi
VYHLASUJE
Nové voľby hlavného kontrolóra obce
Štefanov nad Oravou na deň 29. 08.
2015
BERIE NA VEDOMIE
1. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra
k 30. 06. 2015
2. Výpoveď z pracovného pomeru hlavného kontrolóra k 30. 06. 2015

Uznesenie č. 6/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 29. augusta 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Adrián Romaňák a Ing. Róbert Kakačka
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik, Pavol Kuloštiak
3. Overovateľov zápisnice:
Renáta Puchlová, Jozef Pindiak
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Úpravu obecného rozpočtu príjmy
264 055 eur a výdavky 264 055 eur ako
vyrovnaný
7. Cenník prác, poplatkov a služieb poskytovaných obecným úradom v Štefanove nad Oravou
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Štefanov nad Oravou č. 4/2015 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje „Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Štefanov nad Oravou“

9. Zmluvu o dielo č. 02/2015/KA s Ing. Ľubicou Kiskovou
10. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Štefanov nad Oravou na
roky 2015-2022
11. Predloženie žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Obnova verejného osvetlenia
v obci Štefanov nad Oravou, ktorý je
realizovaný „obcou Štefanov nad Oravou“.
12. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
13. Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
14. Svetelno – technickú štúdiu verejného
osvetlenia obce Štefanov nad Oravou

15. Sponzorský príspevok pre Fyziatricko rehabilitačné oddelenie HNsP Trstená
vo výške 200 eur na nákup lymfodrenážneho prístroja
16. Príspevok 2 000 eur na vyriešenie havarijného stavu kultúrneho domu
17. Zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom Support & Consulting s. r. o.
2. VOLÍ
Hlavného kontrolóra obce Ing. Ivetu Feriancovú
3. VYHOVUJE
1. Protestu prokurátora spisová značka
Pd 83/15/5507-5 zo dňa 29.06.2015
a Všeobecne záväzné nariadenie obce
Štefanov nad Oravou č. 4/2009 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Štefanov nad Oravou zrušilo
2. Protestu prokurátora spisová značka Pd
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82/15/5507-6 zo dňa 29.06.2015 a Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2014 o poplatkoch za služby poskytované Obecným
úradom Štefanov nad Oravou zrušilo.
3. Protestu prokurátora spisová značka Pd
81/15/5507-6 zo dňa 10.07.2015 a Vše-

obecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou Všeobecne záväzné
nariadenie obce Štefanov nad Oravou
č. 5/2013 o chove zvierat, čistení a údržbe verejných priestranstiev a ochrane
verejného poriadku na území obce zrušilo

2/2015
BERIE NA VEDOMIE
1. Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za obdobie od
01.01.2014 do 31.12.2014
2. Správu o hospodárení obce a plnení rozpočtu

Uznesenie č. 7/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 06. októbra 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Adrián Romaňák a Renáta Puchlová
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik, Pavol Kuloštiak
3. Overovateľov zápisnice:

Ing. Róbert Kakačka, Jozef Pindiak
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Využívanie územia a stavby Akumulačná nádrž, Prehrádzka, a Prístupová ces-

ta k akumulačnej nádrži na pozemkoch
parcely registra C-KN č. 406/2, 404/9,
404/2 a 402/2 v k. ú. Horný Štefanov
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie

Uznesenie č. 8/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 12. novembra 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Cyril Orčík, Pavol Kuloštiak
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Renáta Puchlová, Jozef Pindiak
3. Overovateľov zápisnice:
Ing. Lukáš Koválik, Adrián Romaňák
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Zmluvu o dielo na zhotoviteľa Územného plánu obce Štefanov nad Oravou,
zmeny a doplnky č. 1 so zhotoviteľom
aplus.sk, s.r.o. Ing. arch. Martinom Pavlíkom
7. Zmluvu o dielo na obstarávanie Územného plánu obce Štefanov nad Oravou
so zhotoviteľom Atelier C Ing. arch. Vlastou Cukorovou
8. Hodnotu služobného motorového
vozidla KIA CEED, ŠPZ: TS 671 BF na
2 000,- eur
9. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do rád škôl a školských
zariadení zástupcov zriaďovateľa: MŠ

Štefanov nad Oravou – Renáta Puchlová a Ing. Lukáš Koválik
10. Príkaz na vykonanie inventarizácie za
rok 2015
11. Vyradenie poškodených kníh z obecnej
knižnice podľa zoznamu
12. Mgr. Janu Hulejovú Majcherovú ako
správcu knižnice a detského klubu

v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí - Lipnica Wielka (PL) a Štefanov(SK)
4. Informáciu o ukončení a finančnom zúčtovaní stavby Verejné priestranstvo
s detským a dopravných ihriskom
5. Správu hlavného kontrolóra
6. Dohodu s ÚPSVaR o pomoci v hmotnej
núdzi

KONŠTATUJE,
že všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutie OZ boli splnené

POVERUJE
Starostu obce vypracovaním žiadosti na
základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoju vidieka
(PRV) na roky 2014-2020 pre malé vidiecke obce do 1 000 obyvateľov. Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach podopatrenie: 7.4 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátanie voľného
času a kultúry, podopatrenie: 7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o začatí procesu verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavby Rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby
f. TEMAKO – Ing. Ľuboslavou Šafrovou
2. Informáciu o príprave podujatia Dar sv.
Mikuláša v dňoch 5 a 6. decembra 2015
3. Správu z vládneho auditu A755 K4371
zo dňa 21.10.2015 o kontrole oprávnenosti výdavkov na operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013: Skvalitnenie
prírodného prostredia prostredníctvom
výstavby komunálnej infraštruktúry

Uznesenie č. 9/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2015
SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu v zložení:
Jozef Pindiak, Renáta Puchlová
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik, Adrián Romaňák
3. Overovateľov zápisnice:
Pavol Kuloštiak, Cyril Orčík
4. Zapisovateľku zápisnice:
Evu Romaňákovú
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
5/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku Materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
6/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej predškolskej dochádzky do MŠ
8. Zmluvu o budúcej zmluve s f. NATURPACK, a.s.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
10. Obecný rozpočet na roky 2016-2018
11. Program Hospodárskeho a Sociálneho
Rozvoja obce Štefanov nad Oravou na
rok 2015-2022
12. Zmenu Všeobecne záväzné nariadenia
obce č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti
na rok 2015 nasledovne:

a)v nadpise vypúšťa: „... na rok 2015“
b)v §1 ods. 2 vypúšťa: „...v zdaňovacom
období roku 2015“
13. Schvaľuje zvýšenie platu starostu obce
o 20 %
BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 1/2015 kontrolóra obce
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016–2018
3. Rozhodnutie o neschválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia

Štefanov nad Oravou
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Rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2016
PRÍJMY
Bežné príjmy
DAŇOVÉ PRÍJMY

VÝDAVKY
ROK
2016

Bežné výdavk y

186 116

Výkonné a zákonodárne orgán y

ROK
2016
93 270

Dane z príjmov a kapitálového majetku

168 381

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

37 000

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

168 381

poistné a príspevok do poisťovní

12 000

Dane z majetku

9 035

Daň z nehnuteľnosti

cestovné náhrady

200

elektrická energia

2 000
4 000

- z pozemkov

4 000

plyn KD, OCÚ

- zo stavieb

5 000

voda OCÚ, KD

- z bytov
Dane za tovary a služby
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NEDA ŇOVÉ PRÍJMY

35
8 700
700
300
7 700

14 408

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

400

z prenajatých budov, priestorov, objektov

400

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

14 005

Administratívne poplatky
- osvedčovanie podpisov, listín, poplatky stavebné

telefón, internet
poštové služby

500

výpočtová technika

1 000

materiál - kancelársky, hygienický, ostatný

1 700

reprezentačný materiál

100

knihy,časopisy

100

pohonné hmoty

1 500

servis a údržba dopravných prostriedkov

1 000

povinné zmluvné a havarijné poistenie
diaľničné známky
údržba kancelárskych a kopírovacích strojov a zariadení

1 000

600
1 500

150
50
500

údržba budovy

500

200

špeciálne služby (BOZP)

240

relácie v miestnom rozhlase

105

ostatné služby

ostatné príjmy - stravné

500

projektové práce a geometrické plány

ostatné príjmy - zber elektroodpadu

100

za právne služby

rodičovský príspevok v MŠ

600

stravovanie

ostatné príjmy - voda

500

pohrebné služby a cintorínske poplatky

ostatné príjmy - stočné

11 000

Úroky z domácich úverov, pôži čiek a vkladov

3

z vkladov

3

GRANTY A TRANSFERY

2 450

poistenie majetku
prídel do sociálneho fondu
Dohody o vykonaní práce
Reprezentačné výdavky
Verejné obstarávania
Spoločný stavebný úrad

400
3 000
500
1 300
720
350
2 500
800
5 000
600

Transfery v rámci verejnej správy

2 450

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

3 600

- dotácia pre MŠ - predškoláci

2 000

poistné a príspevok do poisťovní

1 260

- prenesený výkon štátnej správy - ŽP

60

energie

- prenesený výkon štátnej správy - cestná dopr

60

Prevádzkovanie ČOV

1 800

Finančné a rozpočtové záležitosti

2 070

- prenesený výkon štátnej správy - CO
- hlásenie pobytu občanov a register obyvat

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
Kapitálové príjmy
NEDAŇOVÉ PRÍJMY

80
250

202 974
ROK
2016
55 100

hlavný kontrolór - mzdy

650

hlavný kontrolór - odvody

220

auditórske služby

600

bankové poplatky

Transakcie verejného dlhu
Splátka úrokov z úveru

Kapitálovépríjmy

100

Civilná ochrana

Príjem z predajapozemkov

100

dohody

Granty atransfery

55 000

Ochrana pred požiarmi

Rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby

55 000

pohonné hmoty, servis, opravy,PZP

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU
Finančné operácie
Príjem z ostatných finančných operácií

55 100
ROK
2016
100

Prevod finanných
č
zostatkov na bežných účtoch

100

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

100

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

Cestná doprava
údržba miestnych komunikácií

Nakladanie s odpadmi

PHM do kosačiek a vyžínačov
Separovaný zber

Verejné osvetlenie

202 974
55 100
100

258 174

600

1 500
1 500

80
80

1 000
1 000

1 500
1 500

11 200

verejná zele ň
posypový materiál na zimnú údržbu

vývoz komunálneho odpadu

PRÍJMY

6 800

elektrika
údržba verejného osvetlenia

Kultúrne služby

500
700
3 000
7 000

5 000
4 000
1 000

3 079

údržba kultúrneho domu

1 000

kultúrne akcie

2 079

Štefanov nad Oravou
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Vysielacie a vydavate ľské služby
tlač novín

Separovanie použitého
kuchynského oleja:

1 500
1 500

Predškolská výchova s bežnou starostlivos ťou

48 600

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

31 000

poistné a príspevok do poisťovní

11 000

elektrická energia

500

plyn

3 100

voda

200

telefón, internet

300

materiál - kancelársky, hygienický, ostatný

500

Interierové vybavenie, pomôcky uebňa
č
- dotácia

2 000

Sociálne zabezpečenie - staroba

1 000

dôchodci - jubilea, dar

300

dôchodci - kultúrne podujatia

700

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

169 799

Kapitálovévýdavky

ROK
2016

Predprimárne vzdelávanie

Každý človek denne vyprodukuje množstvo odpadu, ktorý sa musí
spracovať. Dnes už je samozrejmosťou, že máme koše na rôzny
separovaný odpad. Čo však s odpadom z kuchyne, ako je napríklad
olej. Firma Trafin Oil sa zaoberá spracovávaním a vykupovaním použitého kuchynského oleja z domácností. Do našej obce budú pracovníci tejto firmy chodiť v trojmesačných intervaloch počas celého
roka. Uvedené je v štádiu jednania s firmou a záleží aj na vašom
záujme. Ich príchod do obce bude vždy vyhlásený obecným rozhlasom. Použitý olej je potrebné preliať a precediť do plastovej fľaše a
doniesť na určené miesto. Takýmto miestom môže byť obecný úrad.
Výmenou takéhoto použitého oleja môžete získať:
1 l oleja – 1ks toaletný papier
2 l oleja – 2ks toaletný papier, 1ks servítky
4 l oleja – 1 l repkového oleja
10 l oleja – 5 l mydlo/Jar/Savo/ 0,7 l značkového vína
40 l oleja – 10l fritovacieho 100 % repkového oleja

Harmonogram vývozu

72 000

Rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby - dotácia

55 000

Rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby - vlastné zdroje

14 000

Územný plán zmeny a doplnky

3 000

Výstavba

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

72 000

Finančné operácie

ROK
2016

Transakcie verejného dlhu

16 375

splátka istiny - úver IBV

3 355

splátka istiny - úver vlastné zdroje kanalizácia

4 620

dobropis nájom pozemkov STAVPOČ

8 400

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

16 375

VÝDAVKY
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

169 799
72 000
16 375

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU

258 174
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separovaného zberu odpadov na r. 2016
Dátum:

14.01.2016
11.02.2016
10.03.2016
14.04.2016
12.05.2016
09.06.2016

14.07.2016
11.08.2016
15.09.2016
13.10.2016
10.11.2016
08.12.2016

Ako triediť odpad?
Plasty:
– patrí sem – plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly
z aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov,
hračky z plastov, plastové tašky, vedrá, koše, tetrapaky, plechovky, konzervy
– nepatrí sem – znečistené plasty, obaly od sladkostí, plastové
obaly z motorových olejov
Sklo:
– patrí sem – fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre
– nepatrí sem – znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky

Predstavenstvo PD Žiarec,
poľnohospodárske družstvo Tvrdošín
ďakuje svojim členom
a vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
obce Štefanov nad Oravou
za spoluprácu a pomoc v priebehu celého roka 2015
a praje vám pokojné Vianočné sviatky,
do Nového roku veľa zdravia, šťastia,
osobných i pracovných úspechov.
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„Modernizácia hornej stavby
mostného objektu 520-053
v obci Štefanov nad Oravou“
Mostný objekt premosťuje rieku Orava – vodnú nádrž Tvrdošín. Most bol postavený v roku
1948. Nachádza sa na ceste II/520 v km
61,361. Zaťažiteľnosť mostného objektu pred
modernizáciou bola: normálna zaťažiteľnosť
18 ton, výhradná zaťažiteľnosť (jediné vozidlo)
30 ton. Po ukončení stavby bola zvýšená zaťažiteľnosť mosta na: normálna zaťažiteľnosť
24 ton, výhradná
zaťažiteľnosť (jediné vozidlo) 60 ton.
Účelom navrhovaných stavebných prác bola
komplexná oprava
vozovky, mostného
zvršku (odľahčenie
nosnej konštrukcie
mosta a eliminovanie výrazných vibrácií na nosnú konštrukciu, čo mohlo
viesť k narušeniu
nosnej konštrukcie
mostného objektu),
rozšírenie vozovky,
výmena zábradlia,
zvodidiel (ZBZ)
a sanácia poškodených krídiel na predmetnom
moste. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom
bode.
Stavba sa nachádza v extraviláne obce Štefanov nad Oravou a mesta Tvrdošín.
Komunikácia na moste mala pôvodne šírku
medzi obrubníkmi 6,0 m, po modernizácií úpravou ríms došlo k jej rozšíreniu na 7,0 m, čím
sa dosiahla vyššia bezpečnosť. Šírka vozovky (spevnenej časti) mimo mostného objektu
je premenlivá – od cca 6,9 do cca 7,4m.
Vozovka na moste bola tvorená pôvodnými
čadičovými kockami, ktoré už vykazovali deformácie a pri prejazde spôsobovali vibrácie
celého mostného objektu. Tento povrch bol odstránený a nahradený asfaltovou konštrukciou.
Medzi alarmujúce poruchy boli zaradené aj
poklesy vozovky v prechodovej oblasti roztváranie krídel MO, ktoré boli spriahnuté oceľovými výstužami. Taktiež súčasťou modernizácie bola oprava hydroizolácie, zriadené nové

odvodňovače, nové mostné závery a dilatácie
mostného objektu.
Ako ZBZ sa na moste nachádzalo nevyhovujúce poškodené oceľové zábradlie. V rámci
modernizácie mostného objektu boli obnovené a novozriadené bezpečnostné zariadenia
– zvodidlá a zábradlie.
Práce boli vykonávané v zmysle spracova-

Matrika 2015
jubilanti

70 rokov
Irena Bučeková
Veronika Kakačková
Anna Holubčíková
František Hrkeľ
Jozef Gáll
Romana Kováliková
Magdaléna Gavranová
75 rokov
Oľga Veselovská
Želmíra Čierna
Margita Kulošťáková
80 rokov
Gizela Ladniaková
85 rokov
Agneša Bránická
Emília Orčíková
90 rokov
Jozef Ladniak

narodení
Roman Kováč
Sandra Bendeková
Jaroslav Lieskovský

zosnulí

nej projektovej dokumentácie, stavebného
povolenia č. OU-NO-OCDPK-2015/005535/3
zo dňa: 14.4.2015, vydané Okresným úradom
Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pod ochranou čiastočnej
uzávierky.
Základné údaje o stavbe:
Investor:
SC ŽSK, M. Rázusa 104, Žilina
Projektant: TPC GROUP s.r.o,
Univerzitná 8498/25, Žilina
Dodávateľ: SWIETELSKY-Slovakia s.r.o.,
Bratislava, oblasť Sever
Celková dĺžka opraveného úseku – mosta
84,500 m
Celková dĺžka opraveného úseku – ZBZ
97,541 m
Doba výstavby: 8/2015 – 12/2015
Celkové náklady stavby:
388 tis. EUR
Správu spracovala:
Andrea Koleková, technický úsek SC ŽSK,
Závod Orava, Dolný Kubín
Dňa 14. 12. 2015

Pozemkové spoločenstvo Dolný Štefanov
Ako po uplynulé roky, tak aj rok 2015 na Pozemkovom spoločenstve obce Dolný Štefanov
bol v znamení tradičných prác nevyhnutných
pre udržanie, rast a rozvoj lesa.
Medzi prvé práce prevádzané ešte v zimnom období, ale následne aj počas celého
roka, boli najmä ťažba kalamitného dreva, jeho
rozvoz na skládky a následný predaj, najmä
veľkoodberateľom, ale aj členom pozemkového spoločenstva na vykurovanie.
V jarnom období boli priebežne prevádzané
práce, ako likvidácia zvyškov dreva po ťažbe
pálením, alebo ukladaním na hromady, podľa
podmienok príslušnej lokality i možnosti spaľovania. Tieto práce boli prevádzané za účelom udržania poriadku a prípravy priestorov pre
následné vysadzovanie stromčekov. V tomto
roku sa vysadilo cca 5 tisíc kusov smreka, jedlí
a bukov.
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SOU lesnícke nám previedlo prebierku – prerezávku drevín. V letných mesiacoch išlo najmä o vyžínanie trávy a buriny okolo mladých
stromčekov, pre ich ďalší rast.
Medzi jesenné práce, okrem už spomínaných
prác pri ťažbe a po ťažbe dreva bola ochrana
mladých stromčekov, pred ohryzom zverou
a iné práce. Zásluhou brigádnikov pozemkového spoločenstva boli vysadené tuje v miestnom cintoríne.
Okrem prác súvisiacich s lesom, išlo aj
o rôzne aktivity napr. pri vysporiadaní pozemkov, zámere vybudovať urbársky dom a iné.
Podrobné zhodnotenie prác a jej výsledkov
vrátane hospodárenia bude prevedené na výročnej členskej schôdzi v mesiaci marec 2016.
O ich výsledkoch vás budeme informovať aj
prostredníctvom obecných novín.
Jozef Kozubík

Vendelín Kuloštiak (80 rokov)
Jozef Kuloštiak (61 rokov)
Mária Gállová (66 rokov)
Jozef Sivoň (76 rokov)
Karol Kováč (29 rokov)
Jozef Gáll (70 rokov)

prihlásení k trvalému pobytu
Martin Hrkeľ
Peter Bedrich
Helena Ferletiaková
Ján Ferletiak
Miroslav Pariža
Matej Pariža
Kristián Pariža
Jana Parižová
Lukáš Paríža
Miroslav Paríža
Eva Ferletiaková
Ján Ferletiak ml.
Tomáš Reis
Petra Kostková
Katarína Trojáková
Peter Kostka

odhlásení z trvalého pobytu
Mária Bránická
Juraj Hrkeľ
Katarína Pačíková ml.
Magdaléna Buganová
Martina Jánošíková
Pavol Ladniak
Jaroslav Pindiak
Katarína Pačíková st.
Stanislav Hajduch
Ivana Medžová

sviatosť manželstva prijali

Miloš Kalnický a Darina Mikosová
Mário Jánošík a Martina Čierna
František Donath a Veronika Šišková
Tomáš Reis a Marianna Žuffová
Karol Troják a Katarína Zajarošová
Peter Kostka a Petra Štiptová
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Detské a dopravné ihrisko
Počas prechádzky po dedine, možno cestou do kostola, ste si už
určite všimli budovanie nového priestoru, ktoré bude slúžiť ako zábavno-náučné ihrisko pre deti a taktiež miesto oddychu pre rodičov. Dnes
je areál v štádiu výstavby a plánované ukončenie je v roku 2017. Jedná sa ešte o dobudovanie ďalších možností, najmä pre využitie staršími deťmi.
Zámerom tohoto projektu bolo vytvorenie bezpečného, hygienického a nezávadného verejného priestranstva na zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít. Vybudovanie verejného priestranstva má, okrem
iného, aj veľký estetický prínos.
Akonáhle začnú kvitnúť prvé kvety, aj náš oddychový park sa zmení
na farebné miesto, ktoré bude prekvitať farbami a vôňami rôznych rastlín,
krov, či stromov.
Spolu so začiatkom jari prídu aj slnečné nedeľné poobedia, ktoré
budú ideálne na stretnutie sa v parku, kde sa rodičia budú môcť porozprávať a deti hrať. Dopravná cestička, už teraz, ale najmä po jej úplnom dobudovaní, pomôže deťom orientovať sa na cestách.
Tomu, že ihrisko má dnes podobu akú má, predchádzalo množstvo
dní, plných namáhavej práce. Môžeme už vidieť preliezky pre deti, či
dopravnú cestu so stredovými a krajovými čiarami. Nový imidž dostala
aj autobusová zástavka, ktorá bola zmenšená a následne obložená
dreveným obkladom, a tak tvorí peknú súčasť celého areálu. Pre to,
aby park dostal konečnú podobu, sa bude, samozrejme, v práci pokračovať ďalej.
Na vybudovanie tohto areálu, po spracovaní projektu, získala naša
dedina dotácie z Environmentálneho fondu v rámci programu obnovy
dediny 5 000 € ; z Nadácie Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia
3 000 €; z Nadácie Ekopolis 2 000 €. Ostatné výdavky financovala
obec z vlastných zdrojov. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
brigádnicky podieľali na jeho výstavbe.
Aj teraz je potrebné starať sa o areál v našej dedine, ktorý už dnes
má podoby parku alebo detského ihriska. Projekt zatiaľ nie je úplne
dokončený, no aj tak by nám všetkým malo záležať na tom, aby sa
verejné priestory dali využívať ešte dlho rokov, po ich vybudovaní. MO

Výnimočný prázdninový týždeň
Letné prázdniny. Slovné spojenie, pri ktorom nabehne iskra radosti
do očí každého dieťaťa. Tohtoročné leto bolo výnimočne slnečné a horúce. Aj napriek krásnemu počasiu, môžeme vo svete sledovať stále
väčšiu a väčšiu nechuť detí hrať a zabávať sa na dvore, v prírode. Schovávačky postupne nahradili počítačové hry, naháňačky zase televízor.
Deti majú problém ísť von aj pre to, že nevedia ako sa zabaviť- strácajú
kreativitu.
Som rada, že takéto deti nie sú všade a stále existujú tie, ktoré vedia
na ulici stráviť aj celý deň. Možno to bude tým, že Štefanov, je malá
dedinka, z ktorej sa tradície len tak ľahko nestratia a deti tu stále vedia,
čo znamená žiť detský život. Avšak, technológie sa stávajú čoraz zaujímavejšími a atraktívnejšími pre všetkých. Aby sme im pripomenuli
aký úžasný je čas s priateľmi,
koľko zážitkov spolu môžu mať
a akú veľkú srandu zažiť, rozhodli sme sa pripraviť im výnimočný
prázdninoví týždeň. Viac ako
15 mladých ľudí spojilo hlavy dokopy a snažili sa svoje kreatívne
nápady a myšlienky zmeniť na
skutočnosť. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí tento tábor podporili finančne alebo inými sponzorskými darmi.
Prvé prípravy prebiehali už
pred začiatkom prázdnin. Postupne sa dotvoril podrobný
program na každý deň a s príchodom 17. augusta sa ihrisko
v dolnej časti obce zaplnilo
takmer päťdesiatimi deťmi. Plní
nadšenia a energie sa v tímoch
púšťali do rôznych úloh, hier
a súťaží. Každé ráno začínalo
časťou príbehu o Mojžišovi a následne na to si jeho putovanie
pripomínali pri všetkých denných

aktivitách. Deti plnili úlohy, ktoré im pripomínali napríklad 10 Egyptských rán, alebo tiež 10 Božích prikázaní. Deň počas ktorého počuli
o prechode cez Červené more, bol plný vodných aktivít a takto postupne kráčali po stopách Mojžiša cez rôzne hry a súťaže. Na deti čakali aj
prekvapenia ako vodný futbal, opekanie, stanovanie, či nočná hra.
Počas celého týždňa spolu hľadali kúsky mapy, ktorá im nakoniec ukázala cieľ, zasľúbenú zem. A tak posledný deň 22. augusta tábor zakončili sv. omšou, ktorú si deti spoločne pripravili. Ich úsmevy, ktoré
naznačovali spokojnosť a vďačné tváre rodičov, len tešili animátorov
a utvrdili ich v tom, že to nebola zbytočná práca. Už teraz sa tešia na
ďalší, aspoň taký dobrý ročník denného tábora, ako bol ten minulý.
MO
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Zo Spiša opäť na Oravu
Začiatok letných prázdnin. To bol čas, kedy kňaz František Reguly, do našej
farnosti. Nemôžem povedať, že úplne prvýkrát, keďže svoje detstvo a mladosť
prežil v susednej dedine Nižná, no tento čas bol pre neho novým začiatkom
služby farára tu u nás. Možno sme doteraz nemali veľa príležitosti spoznať ho
bližšie a tak sa nám sám pán farár priblíži v nasledujúcom rozhovore.
Pred tým, ako prišiel do Tvrdošína, vykonával prácu vicerektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Na otázku, čo bolo náplňou jeho práce, keď vykonával túto funkciu, odpovedal: „Tou zá-

bu po Kristovi, ochotu deliť sa a pomáhať
si navzájom.“
Bolo pre vás ťažké zvyknúť si na
nové prostredie?
„Farnosť je veľká, tvorená z viacerých
miestnych častí, z ľudí všetkých vekových
kategórií, čo je neporovnateľné s malou
komunitou, akou je seminárne spoločenstvo. Postupne si však zvykám.“
Na moje opýtanie, či je niečo v našej farnosti, čo si za ten čas obľúbil,
alebo sa mu tu výnimočne páči, zareagoval:
„Výnimočný je len jeden. Je to náš Pán
a Spasiteľ. Farnosť, to sú predovšetkým
živé chrámy- ľudia. Cez neho sa usilujem
každého vnímať ako výnimočného, zahrnúť všetkých do svojich modlitieb, osobitne tých, ktorí sú mu vzdialení. Našiel som
tu ľudí, ktorí majú vzťah k modlitbe, Eucharistii, k Cirkvi, ale aj k ochote poslúžiť
a sú to často mladí ľudia, čo je nádejou
do budúcnosti.“

verečnou úlohou ako vicerektora bolo,
pred diecéznym otcom biskupom, vydať
svedectvo o súcosti kandidáta na kňazstvo.
Z toho sa odvíjali úlohy, ktoré tomu predchádzali: výber kandidátov pri vstupe do
seminára, vedenie prednášok zameraných na formáciu, osobné rozhovory,
sprevádzanie, povzbudzovanie, ale aj napomenutie. To všetko bolo potrebné doprevádzať modlitbou za seminaristov, veď
bez Božej milosti nemožno nič urobiť.“
Opustiť miesto, kde strávil mnoho rokov, no zároveň ísť slúžiť blízko domova... Ako prežíval túto skutočnosť
p. farár František?
„Vzhľadom na skutočnosť, že som bol
priamo v pastorácii vo farnosti pred osemnástimi rokmi, mal som rešpekt, otázky,
či zvládnem novú službu. Bola to však aj
výzva. Na druhej strane som si uvedomoval Ježišovu blízkosť, uistenie, že je vždy
s nami. Keďže moje rodisko je susedná
obec, blízkosť domova ma tiež potešila.
Vraciam sa medzi Oravcov, o ktorých som
presvedčený, že v hĺbke srdca majú túž-

A čo koníčky a voľný čas?
„Od detstva som veľa športoval. Bol to
hlavne futbal, ktorý som aj aktívne hrával
za dorast v Nižnej. Ak sa nájde čas, tak si
rád zašportujem, pričom je to pre mňa
nielen relax, ale aj možnosť byť s ľuďmi
v bezprostrednom kontakte, nadviazať dialóg i s tými, ktorí sú hľadajúci. Teraz si
však viac menej nájdem čas len na prechádzku večerným, či skoro nočným Tvrdošínom s modlitbou posvätného ruženca.“
A nakoniec posledná otázka. Napadlo vám niekedy ako malému chlapcovi, že by ste jedného dňa mohli byť
farár vo vedľajšej farnosti?
„Ako chlapec som o tom nikdy neuvažoval. Ako kňaz som už musel byť otvorený prijať v poslušnosti poverenie otca biskupa kdekoľvek. Napokon z mojich dvadsiatich piatich rokov kňazskej služby som
dvadsať rokov prežil na Spiši. Teraz som
tu opäť na Orave, v Tvrdošíne, potom, čo
som bol štyri roky vo farnosti Habovka.
Z diecézy mi zostáva ešte Liptov, kde som
nepôsobil. Uvidíme aká bude ešte Božia
vôľa.“
Ďakujem pánu farárovi Františkovi Regulymu za rozhovor a za ochotu úprimne
odpovedať na moje otázky.
MO s pomocou Františka Regulyho
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DHZ v duchu hesla
„Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc“
Spojenie človek a oheň, ku tomu obec,
dobrovoľní hasiči a svätý Florián. To sú
spojenia, o ktorých dnešný človek už ani
nepouvažuje a neporozmýšľa. Je naozaj ťažké si predstaviť živé rodinné spoločenstvá obyvateľov obce, ktorej by
chýbali obetaví a hlavne odvážni ľudia,
ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú
činnosť a bežať na pomoc, keď zaznie
signál, že u niekoho horí. V našej malej
dedinke Štefanov nad Oravou takíto ľudia ani zďaleka nechýbajú.
V dňoch 17. a 21. novembra 2015 sa
naši dobrovoľní hasiči z hornej aj dolnej
časti zúčastnili na mimoriadnej pátracej
akcii v Brezovici. Išlo o veľmi dôležitú
záchrannú akciu nielen našich dobrovoľných hasičov ale aj hasičov z okolitých dedín a miest. Nezvestného Martina, ktorý bol naposledy videný 14. novembra hliadkou polície, sa napokon aj
tak nepodarilo nájsť. Hoci bola akcia neúspešná, v srdciach ľudí bola ochota
vyjsť z pohodlia svojho domova a aj
v zlom počasí sa obetovať pre druhého.
V tomto roku došlo aj k dokončeniu

rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice v hornej časti obce. Tieto práce trvali
od júna do októbra. Predseda DHZ (horná časť) Lukáš Kuloštiak ďakuje
všetkým sponzorom a tiež všetkým, ktorí
svojou prácou prispeli k dokončeniu
stavby.
Nemožno nespomenúť aj ďalší úspešný rok v Hornooravskej hasičskej lige.
Chlapci sa umiestnili na krásnom druhom mieste z celkového počtu jedenásť
chlapských družstiev. Za celú dedinu
Vám do ďalších rokov prajeme veľa
úspechov.
Modlitba Hasiča: Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má
sivý vlas. Na stráži stojím stále, pretože
povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom Ak z tvojej vôle
má sa stať, že sám pri tom život stratím,
požehnaj Pane mojej rodine a láskavou
rukou vráť im čo pri plnení poslania som
iným dal. Amen
Mária Kordiaková ml.

Štefanov nad Oravou
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Rybársky krúžok
Dnes je rybárstvo či rybárčenie predovšetkým koníčkom, ale v niektorých krajinách stále aj tradičným povolaním a odbornosťou. Aj v našej
dedine počas sezóny, na brehu našej priehrady, môžeme denne vidieť
aj niekoľko rybárov. Posledných 15 rokov, ako funguje rybársky krúžok
pod vedením p. Jána Bedricha, sa k rybárom pridávajú aj chlapci
z ktorých sa postupne stávajú tiež „profesionáli“.

„V školskom roku 2014/2015 náš krúžok navštevovalo 11 detí. Naša
činnosť počas minulého roku bola bohatá a tiež sme dosiahli výborné
výsledky v rôznych súťažiach. V marci, po tom ako zmizol sneh, ktorý
zakrýval nielen pôdu, ale aj všetku špinu na nej, sme sa rozhodli vyčis-

tiť brehy vyrovnávacej nádrže, zo strany Štefanova. Keď spomíname
čistotu pobrežia priehrady, či nášho potoka, chceli by sme poprosiť
ľudí, aby nesypali popol a nevynášali odpadky na brehy nádrže a potoka, pretože sme to my, vaše deti, ktoré to po vás chodíme upratovať.
Samozrejme sa venujeme aj inej práci ako čisteniu brehov a to je napríklad športová činnosť vo forme súťaží alebo zarybňovanie potoka“
hovorí Ján Bedrich.

Po tom, ako miestna organizácia SRZ Trstená, na jar 2015, vykonala prieskumný výlov potoka v našej obci, zistili, že v potoku nežijú žiadne ryby. To bolo dôvodom, že sa rozhodli tento krásny potok zarybniť,
a tak na určitých úsekoch vypustili asi 8 000 kusov pstruhov potočných.
V roku 2015 sa zúčastnili dvoch rybárskych pretekov. Okresné detské rybárske preteky, ktoré sa konali 9. mája, priniesli veľkú radosť.
Naši chlapci dosiali výborné výsledky. Spomedzi štyridsiatich účastníkov okresu Tvrdošín sa štyria z rybárskeho krúžku umiestnili v prvej
desiatke.
1. miesto Samuel Orčík
2. miesto Samuel Miko
5. miesto Michal Hlina
9. miesto Lukáš Kordiak
O pár mesiacov neskôr, 22. augusta 2015, boli pozvaní, Rybárskou
organizáciou v Žiline, na ďalšiu súťaž, ktorá sa konala na vodnom diele Žilina. Tieto preteky sa každoročne usporadúvajú pri príležitosti podujatia Bitka o Atlantik. Rovnako ako na prvej súťaži, aj teraz naši rybári
dosiahli veľký úspech. Z celkového počtu cca 50 pretekárov, naši obsadili 3 miesta v prvej desiatke.
4. miesto Samuel Miko
5. miesto Patrik Sameliak
8. miesto Samuel Orčík
Týchto pretekov sa mohli zúčastniť aj vďaka príspevku obce, ktorá
im, po schválení obecným zastupiteľstvom na krúžkovú činnosť pre
žiakov do 15 rokov, prispela sumou 20.-€ na dieťa. Aj zásluhou tohto
príspevku si mohli dopriať zaslúžený odpočinok a odmenu v podobe
trojdňového výletu na chate na Oravskej priehrade, kde chytali ryby,
sami si varili a tiež zažili veľa srandy.
„Doba sa zmenila a to vidíme aj my rybári. Kedysi sme museli ryby
chrániť pred pytliakmi, dnes však deti sú tie, ktoré chodia zarybňovať
potok a následne majú radosť z toho ako rybky rastú. Tešia sa, že aj
oni môžu pomôcť navrátiť život do našich potokov“ konštatuje Ján Bedrich.
Rybársky krúžok Štefanov nad Oravou

ŠTEFANOVO NA ŠTEFANA
Blíži sa čas vianočný a ako
každý rok oslávime narodenie Ježiška. Aj Divadelná
spoločnosť VENDO pripravuje divadelné predstavenie s premiérou na Štefana v Štefanove.
Komédia „V štátnom záujme“ z pera českého režiséra, scenáristu, herca Antonína Procházku, pôsobiaceho v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Od tohto
autora sme v roku 2012 uviedli hru Ešte raz pán profesor, ktorá bola plná zápletiek, humorných situácií
a hlavne reality dnešných dní.
Takou realitou sú dve a možno aj viac tvári jedného
človeka. Z funkcie vysokopostaveného politika, z pozície milujúceho manžela a Casanovu. Je to človek
niekoľkých tvári, podľa toho kde, kedy a ako sa hodí.

Možno nám to niekoho pripomenie, možno sa
v tom nájdeme aj sami. Ale hlavným cieľom je aby
ste sa prišli pobaviť, uvoľniť a zabudnúť na svoje starosti.
Divadelné predstavenie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a premiéru bude
mať v Štefanove nad Oravou, v sále
kultúrneho domu v hornej časti
obce:
26.12.2015 o 14.00 hod.
(detské)
a o 19.00 hod.
Reprízy budú dňa:
27.12.2015 o 18.00 hod.
09.01.2016 o 18.00 hod.
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V knižnici vyrástol nový detský klub
13. novembra 2015 sme v knižnici kultúrneho domu, otvorili Detský klub v Štefanove nad
Oravou. Knižnica bola doposiaľ málo využívaná a keďže jej priestory sú dosť veľké, rozhodli sme sa ich využívať na aktivity pre deti.
Vďaka obecnému úradu, ktorý poskytol finanč-

né prostriedky na obnovu a zútulnenie priestorov knižnice, sme mohli tento rok začať s jej
obnovou. Prvou aktivitou v detskom klube bol
literárny večer pri sviečkach, kde nás potešila
veľká účasť. Deti si vypočuli krásnu rozprávku
a následne nám skrášlili priestory farebnými

obrázkami, ktoré sme nazvali „Rozprávka očami detí“. Ďalšou aktivitou boli Ttvorivé dielne,
kde si deti vytvorili rôzne vianočné ozdoby
a svietniky, ktoré si odniesli domov. Pre veľký
úspech chceme v aktivitách pokračovať aj na-

akcie, ktorý bude vyhlásený obecným úradom.
Informácie nájdete aj na facebookovej stránke obce Štefanov nad Oravou. Tešíme sa na
vás pri našich ďalších aktivitách.
Za pomoc pri obnove knižnice by sme chce-

ďalej. Do budúcna by sme sa chceli zapojiť do
projektu na získanie finančných prostriedkov
na zakúpenie nových kníh. Knižnica bude stále využívaná aj na požičiavanie kníh. Zapožičať knihy si budete môcť vždy v deň konania

li poďakovať aj Jozefovi Maniakovi za vymaľovanie priestoru knižnice, Mgr. Eve Branickej
za pomoc pri vedení evidencie kníh a pracovníkom aktivačnej činnosti pri čistiacich prácach.
Janka Hulejová

Základná škola Štefana Šmálika v Tvrdošíne
ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne sa v r. 1992 pretransformovala so štátnej školy na cirkevnú
školu. Od jej vzniku navštevovali našu školu
aj žiaci zo Štefanova nad Oravou. Štátna legislatíva sa však k žiakom zo Štefanova správala diskriminačne, pretože kým na ostatných
štátnych školách, tam kde boli a sú dochádzajúci žiaci, školy dostali prostriedky na preplatenie cestovného, žiakom, resp. rodičom žiakov, ktorí navštevovali cirkevné školy nie. Predstavitelia cirkevných škôl a rodičia žiakov pripomienkovali tento stav, no dlho sa nepodarilo túto krivdu napraviť.
Až od školského roku 2009/2010 sa podarilo zrovnoprávniť všetkých rodičov. Spolupráca školy s vedením obce bola vždy dobrá
a verím, že aj naďalej ostane. Naša škola veľmi dobre spolupracovala aj s folklórnym súborom Vienok, ktorý neraz obohatil naše kultúrne aktivity. V súčasnosti našu školu navštevuje 75 žiakov zo Štefanova. Mnohí z nich
patria medzi vynikajúcich žiakov, ktorí školu
reprezentujú na olympiádach a športových súťažiach, kde dosahujú aj výborné umiestnenia.
Registrujeme v škole veľa speváckych talentov zo Štefanova, ktorí obohatia naše spoločenské akcie.

Celkový počet žiakov v škole v školskom
roku 2015/16 je 299. Škola sa naďalej zapája
do mnohých aktivít a projektov, ktorých úlohou je zlepšiť vybavenia školy, naučiť sa pracovať novými metódami a formami práce, hľadať a spolupracovať s medzinárodnými partnermi. Aj minulom školskom roku sme žiakom
ponúkli množstvo aktivít z rôznych predmetov.
Úspech mali aj akcie, ktoré boli spojené s nocovaním v škole – Noc výskumníkov, Noc
s Andersenom atď.., Veľmi zaujímavé bolo
podujatie o rozprávkach, kde žiaci a najmä zo
Štefanova obohatili tento projekt krásnymi štefanovskými krojmi, ktoré v ten deň mali oblečené v škole. Už viac rokov sa v našej škole
koná aj vianočná akadémia spojená s vianočnými trhmi, ktoré majú priblížiť blížiace sa vianočné sviatky. Tento rok sa konali 15.12 2015.
V škole pribudli aj nové priestory školských
dielní, kde sa môžu žiaci zoznámiť a aj prakticky vyskúšať niektoré náradie a nástroje aby
získali lepšie manuálne schopnosti a zručnosti. Každý rok sa podávajú aj projekty na medzinárodnú spoluprácu či už je to projekt eTwinning alebo Erasmus +, v ktorých sme boli
v poslednom období úspešní.

Verím, že aj keď žiaci zo Štefanova musia
do školy denne dochádzať, našli v Tvrdošíne
veľa priateľov, spoznávajú toto mesto, naučia
sa cestovať, čo je tiež dôležitá súčasť života
mladých ľudí v modernom svete. Takže aj táto
malá či veľká nevýhoda prinesie aj dobré ovocie pre žiakov zo Štefanova.
Do aktivít školy patria aj aktivity dospelých.
Veľmi oceňujem rodičov zo Štefanova, ktorí
aktívne pracujú a pracovali v rodičovskej rade.
Aj ich zásluhou sa podarí vždy dobrý školský
ples, pripravia mikulášske i prvojúnové balíčky pre naše deti. Ďakujeme. Aj keď sa určite
nedá spomenúť všetko, čo sa v škole deje,
budem vás rád informovať prostredníctvom
vašich novín o aktuálnom dianí u nás, u „šmálikovcov“.
Keďže sa blížia vianočné sviatky, chcel by
som všetkým obyvateľom Štefanova nad Oravou zaželať veľa zdravia, Božieho požehnania a rodinnej pohody. Nech narodený Ježiško
položí pod Váš vianočný stromček nielen hmotné dary ale aj veľa, veľa darov duchovných.
Mgr. Dušan Šoltés,
riaditeľ školy
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Materská škola
Návšteva
obecného
úradu
Na začiatku októbra sme
boli na návšteve obecného
úradu. Doobeda po príchode pani riaditeľky sme sa pripravili a išli na autobus, ktorým sme sa odviezli na dolný koniec obce. Pán starosta nás už čakal pred úradom
a vítal. Poukazoval deťom
úrad a každé dieťa si vyskúšalo stoličku pána starostu.
Deti predniesli a zaspievali
pripravené básničky a pesničky, za čo dostali sladkú
odmenu. Spokojní a vysmiatí
sme išli do našej MŠ kde nás
už čakal chutný obed.

Prvý deň vo škôlke
Slávnostne zahájenie nového školského
roka 2015/16 sa uskutočnilo 2. septembra
2015.
Do našej triedy ku bývalým škôlkarom, pribudlo nových 13 detí v celkovom počte

11 dievčat a 10 chlapcov, z toho 12 predškolákov. Adaptačné obdobie prinieslo aj zopár
slzičiek pri lúčení s rodičmi, ale pohľad na
nové hračky a kamarátov im rýchlo vyčaril
úsmevy na tváričkách.

Vianočné trhy
Už tretí rok sa v našej obci konali Vianočné
trhy. Tento rok sa konali v kultúrnom dome
v dolnej časti obce. V dvoch stánkoch pred
kultúrnym domom sa predávali jedlá, nápoje
a ponúkali koláčiky a pagáče ktoré napiekli rodičia detí z MŠ. V kultúrnom dome sa predávali rôzne výrobky- košíky, sviečky, zvončeky,
ikebany, vianočné vence...O zábavu sa postarali tvorivé dielne v ktorých sa plietli zvončeky
s pedigu, vyrábali rôzne vianočné dekorácie,
bábiky a postavičky zo šúpolia. Pre deti boli
pripravené rôzne aktivity ktoré viedli animátorky. Atmosféru dopĺňala vôňa vianočných
oblátok ktoré sa tam piekli. V nedeľu bol pripravený kultúrny program. V jeho závere prišiel Mikuláš, ktorý deťom rozdal balíčky.
Všetkým zainteresovaním sa v mene Materskej školy chceme poďakovať za všetko, čím
prispeli tejto dobrej veci. S Vašou pomocou
sa nám podarilo vyzbierať 1 100,60 €. Spolu
s peniazmi vyzbieranými v minulých rokoch,
ktoré máme uložené na účte, tak máme zdroje na zakúpenie zariadenia do novej triedy
a spální po rekonštrukcii materskej školy.
Marcela Skubanová

Besiedka k dňu
úcty k starším

Začiatok letných prázdnin. To bol čas, kedy
kňaz František Reguly, do našej farnosti. Nemôžem povedať, že úplne prvýkrát, keďže svoje detstvo a mladosť prežil v susednej dedine
Nižná, no tento čas bol pre neho novým za-

čiatkom služby farára tu u nás. Možno sme
doteraz nemali veľa príležitosti spoznať ho bližšie a tak sa nám sám pán farár priblíži v nasledujúcom rozhovore.

Dňa 27.10. 2015 v poobedňajších hodinách
sme sa stretli so starými a prastarými rodičmi v našej MŠ pri milej príležitosti Úcty k starším. Deti si pripravili básničky, pesničky
a drobné darčeky vyrobené z veľkej lásky,
na oplátku nám naše babičky a starké priniesli rôzne koláčiky, chlebíčky a iné dobroty. Všetci sme sa dobre zabavili, najedli
a spokojní odchádzali domou s darčekmi
v rukách.
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Dar Svätého Mikuláša
Nedočkavosť, radosť, zábava i detský smiech.
Všetky tieto a mnoho ďalších prvkov prispelo k skvelej atmosfére,
ktorá sa počas víkendu 5.- 6. decembra vytvorila v sále obecného úradu v dolnej časti obce pri príležitosti podujatia Dar svätého Mikuláša,
ktorý mal po minulé roky veľký úspech a preto mohol osláviť už svoje
tretie narodeniny.

Aj tento rok sme toho zažili skutočne hojne!
V sobotu si pre nás organizátori pripravili krásny, kreatívny program.
Zažili sme veľa zábavy pri početných stoloch, kde nám naši zruční
priatelia predviedli svoje umenie. Mali sme možnosť vidieť a vyskúšať
si pletenie krásnych bábik z kukuričného šúpolia, či výrobu famózne
prepracovaných adventných vencov a ikebany. To, ako rýchlo sa učíme sme mohli ukázať aj pri vyrábaní zvončekov a košíčkov z pedigu

a pri výrobe vianočných dekorácií. Popri všetkých týchto aktivitách sa
sálou niesla typická vôňa vianočných oblátok, ktorá správne dopĺňala
sviatočnú atmosféru.
A aby bolo všetko správne vyvážené, svoj priestor dostalo aj obohatenie našich vedomostí. Získali sme mnoho zaujímavých informácií,
nápadov a rád z čarovného sveta byliniek (nie len) zo štefanovského
chotára.

V nedeľu na nás čakal kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili
šikovné deti z materskej školy Zvedavá Včielka, svoje pásmo nám predstavil folklórny súbor Vienok, tanečná skupina DITAŽ, divadelná spoločnosť VENDO a bodkou na záver bol mnohočlenný mládežnícky Spevácky zbor Mária z Trstenej, s ktorým sme spoločnými silami privolali
dlho očakávaného Svätého Mikuláša.
Počas trvania akcie „Dar svätého Mikuláša“ si na svoje prišli aj gurmáni, ktorí mali možnosť vychutnať si špeciality v podobe rýchlo sa
míňajúceho vianočného punču, škvarkových pagáčikov či medovníkov.
Vyvrcholením kulinárskeho zážitku boli rozvoniavajúce grilované špeciality po ktorých sa
len tak zaprášilo.
Pri zakúpení ktoréhokoľvek výrobku
z tejto akcie sme potešili nielen seba, ale
aj detičky z materskej
školy, kam poputuje
celý výťažok na zakúpenie zariadenia do
novej triedy a spální.
V y m e n o v a ť
všetkých, ktorí sa podieľali na organizácii
a zdarnom priebehu
podujatia, je nemožné. Všetkým vám patrí naše úprimné poďakovanie a to o to väčšmi, že všetci ste tak
konali nezištne. Nielen že ste obetovali
svoj voľný čas, ale
všetky náklady na
svoje výrobky, grog,
grilované špeciality
ste sami sponzorovali. Všetkým vám
úprimne ďakujeme.
Prijmite ospravedlnenie tí, ktorí ste si namiesto poďakovania za prácu a dary vypočuli nepravdivé slová, ktoré
sa vás dotkli.
Srdečne vám všetkým ďakujeme a dúfame, že túto mikulášsku tradíciu prídete podporiť aj nasledujúci rok. Šťastné a veselé!
Michaela Maťugová

Vydáva: Obecný úrad v Štefanove nad Oravou, tel.: 043/532 24 26, e-mail: obecstefanov@oravanet.sk
Šéfredaktorka: Michaela Ondríková, e-mail: miskaondrikova@gmail.com ORedakčná rada: Ing. Ivan Maťuga, Michaela Ondríková, Eva Romaňáková
Titulná fotka: Peter Kakačka OSadzba a tlač: Ing. František Teťák, Námestovo

