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„Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s vami a medzi vami!“
ž dva týždne chodím pobyte, po škole aj po meste s okáľmi dokorán. Obzerám sa po všetkom a po každom, hľadám niečo výnimočné, či už krásne, alebo práve
naopak zaujímavo nepríjemné
a či už oku, či citom nelahodiace. Spolubývajúce otravujem malým psychonátlakom:
„Povedzte mi prvú vetu, ktorá
vám zíde na um. Teraz!“. Čudácky na mňa pozrú, ale odpovedajú. No editoriál o tom,
že jedna je hladná a druhá
chce spať asi písať nebudem.
Inšpiráciu na každo-novinový editoriál sa usilujem nájsť
kdekoľvek a kedykoľvek. Snažím sa nájsť tému, ktorá by
zaujala, pobavila či poslúžila
k zamysleniu. Niekedy je téma
výnimočná viac, niekedy je
z každodenného života.
A to mi „trklo“ práve teraz.
Darmo hľadám detaily v ľudoch, na ulici či na kvete, ktorý mi kvitne na stole. Ten kvet
je predsa nádherný ako celok.
A rovnako zaujímavá je aj celá
ulica, to malé ľudské mravenisko hemžiace sa ľudmi utekajúcimi do práce, natešenými študentmi, ktorých skúškové obdobie ešte nezačalo strašiť, mamičkami s deťmi, ktorým
podchvíľou niečo vypadne
z kočíka a ulicou sa roznesie
plač, ktorý hneď utlmí cumlík
či cukrík.
Detaily sú podstatné a práve maličkosti robia vec. No
jedno aj druhé je rovnako dôležité. A aj preto stojí za to užiť
si Veľkú noc a zároveň sa zamyslieť nad jej obsahom, tešiť
sa z voľných dní Veľkonočného trojdnia a užiť si každý jeden z nich, či radovať sa zo
sviatočných stretnutí a počas
nich svojim blízkym vyčariť
úsmev na tvári.
Prajem vám krásnu jar
a s ňou súvisiacu Veľkú noc,
ktorá bude veselá ako výskot
dievčat na Veľkonočný pondelok a pokojná a požehnaná
ako náboženské udalosti, ktoré si práve v tomto období pripomíname.
Diana Maťugová

(Matka Tereza)

U

Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť
radostí plynúcich z veľkonočného tajomstva vám praje redakčná rada.
Vážení spoluobčania,
Prihováram sa vám v čase, keď každoročne slávime Veľkonočné trojdnie, keď si pripomíname Kristovo umučenie, jeho smrť i slávne zmŕtvychvstanie.
Veľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na
Veľkú noc, ale označuje jednu Veľkú noc slávenú
počas troch dní.
Je to aj čas zázračného znovuzrodenia prírody, ktorý prichádza rok čo rok a predsa je vždy fascinujúci.
Stojíme pri niečom čo začína pučať a rásť, čo je krehké, ale už plné odhodlania žiť. A myslím si, že podobne je to i s ľudským dielom. Nie je problém prácu začať, ale pokračovať v nej, zvlášť ak to nie je
jednorazová záležitosť a aj ju dokončiť. Ja som dostal vašu dôveru prácu začať a pokračovať v nej pri
nových voľbách starostu 25. januára 2014. Dovoľte
mi poďakovať vám, vážení spoluobčania, za prejavenú dôveru, za váš hlas, ktorý mi pomohol v tomto,
aj keď len ročnom volebnom období realizovať moju
prácu v prospech obce a jej občanov. Chcem vás
ubezpečiť, že svoju funkciu budem vykonávať podľa
môjho najlepšieho vedomia a svedomia v súlade
s právnymi predpismi a že som tu pre všetkých spoluobčanov, bez ohľadu či sú moji sympatizanti, alebo nie.
Pred voľbami som vám nič nesľuboval. Nedával
som vám žiadne letáky. Obecný rozpočet na rok 2014
– na celé volebné obdobie – bol už poslancami
schválený. Veril som, že moja práca ktorú som vykonal v roku 2013 ako poverený starosta obce, vás
presvedčila o mojej snahe a možno aj schopnosti,
vykonávať túto službu. To, že som vám nič nesľuboval však neznamená, že neplánujeme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva v tomto roku nič
robiť. Je potrebné však pripomenúť opatrnosť pri výdavkovej časti rozpočtu obce. Ak sme v roku 2013
zrealizovali výstavbu kanalizácie, čistiarne odpado-

vých vôd a pokrytie všetkých miestnych komunikácii novým asfaltovým kobercom, rozpočet na rok
2014 bol preto schválený s maximálne možným plnením pohľadávok.
K tomuto obdobiu patrí neodmysliteľne jarné upratovanie. Je úplne prirodzené, že sa nám žiada poumývať cez zimu zaprášené a zadymené okná, povesiť na ne čistučké, voňavé záclony, vyčistiť, naleštiť, vyprať čo sa len dá. Domy voňajú a žiaria
čistotou. Veď, tak to aj má byť. Aj v obci sme začali
s upratovaním. Odstránením krovitého porastu okolo potoka a ciest sa ukázalo správanie niektorých
našich spoluobčanov a ich vzťah k odpadkom.
Doma majú vyupratované a bez najmenšieho ostychu svoj odpad vyhodia do potoka, pod breh, okolo
cesty. Separovaný odpad vo vreciach, ale dokonca
aj komunálny a nebezpečný odpad, vyhadzujú do
veľkorozmerných nádob umiestnených v obci na verejných priestranstvách, ktoré sú síce určené na separovaný zber, ale nie z rodinných domov! Vpustime jar aj do našich duší a sŕdc – urobme si aj tam
veľké jarné upratovanie, zasejme dobré, zdravé semienka. Verím že vzídu a dokážeme si okolie a dedinu udržiavať v čistote.
Vážení spoluobčania,
Prajem vám, aby ste v tajomstvách Veľkej noci
našli silu prekonávať každodenné útrapy a starosti,
ktoré sa nám niekedy zdajú obludné, no keď sa na
ne pozrieme z iného uhla, prídu nám malicherné.
Z celého srdca vám prajem, aby skutočnosť Kristovho zmŕtvychvstania ovplyvnila vaše životy natoľko, žeby ste zmŕtvychvstalého stretli, zažili, pocítili vo vašich rodinách, vzťahoch, zamestnaniach,
radostiach i starostiach a v každom jednom dni.
Prajem vám prežitie radostných a pohodových
chvíľ v kruhu najbližších.
Ivan Maťuga, starosta obce
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Výsledky volieb starostu obce
Štefanov nad Oravou
dňa 25. 01. 2014
Celková účasť:
Ondrej Glonek
Ivan Maťuga, Ing.

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2014
obec Štefanov nad Oravou
I. kolo
Celková účasť 59,08 %

70,66 %
20,28 %
79,71 %

okrsok č. 1
Dolný Štefanov – volebná účasť 198
voličov z 299 oprávnených – 66,22 %
Ondrej Glonek
57 hlasov
Ivan Maťuga, Ing.
141 hlasov
okrsok č. 2
Horný Štefanov – volebná účasť 156
voličov z 202 oprávnených – 77,22 %
4 hlasovacie lístky neplatné
Ondrej Glonek
14 hlasov
Ivan Maťuga, Ing.
138 hlasov

OZNAM O ZMENE VOLEBNEJ
MIESTNOSTI OKRSKU Č. II
Z dôvodu ľahšej prístupnosti najmä pre starších spoluobčanov a zároveň vzhľadom na značne zníženú
energetickú záťaž (vykurovanie) sa
volebná miestnosť okrsku II.- horná
časť obce, natrvalo presúva z kultúrneho domu do budovy Materskej
školy.
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okrsok č. 1
Dolný Štefanov – volebná účasť 166 voličov z 298 oprávnených – 55,70 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bárdos Gyula
0
Behýl Jozef, Mgr.
1
Čarnogurský Ján, JUDr.
2
Fico Róbert, Doc. JUDr., CSc.
41
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 1
Hrušovský Pavol, JUDr.
16
Jurišta Ján, PhDr.
0

8. Kiska Andrej, Ing.
9. Kňažko Milan
10. Martinčko Stanislav
11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
12. Mezenská Helena, Mgr.
13. Procházka Radoslav, Doc. JUDr., PhD.
14. Šimko Jozef, JUDr.

37
11
0
2
8
47
0

okrsok č. 2
Horný Štefanov – volebná účasť 130 voličov z 203 oprávnených – 64,04 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bárdos Gyula
1
Behýl Jozef, Mgr.
0
Čarnogurský Ján, JUDr.
1
Fico Róbert, Doc. JUDr., CSc.
45
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 1
Hrušovský Pavol, JUDr.
9
Jurišta Ján, PhDr.
1

8. Kiska Andrej, Ing.
9. Kňažko Milan
10. Martinčko Stanislav
11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
12. Mezenská Helena, Mgr.
13. Procházka Radoslav, Doc. JUDr., PhD.
14. Šimko Jozef, JUDr.

33
5
0
0
4
30
0

II. kolo
Celková účasť 64,66 %

okrsok č. 1
Dolný Štefanov – volebná účasť 185 voličov z 294 oprávnených – 62,93 %
15. Róbert Fico, doc., JUDr., CSc.,
16. Andrej Kiska, Ing.

1 hlas neplatný
61 hlasov
123 hlasov

33,15 %
66,85 %

okrsok č. 2
Horný Štefanov – volebná účasť 137 voličov z 204 oprávnených – 67,16 %
15. Róbert Fico, doc., JUDr., CSc.,
16. Andrej Kiska, Ing.

57 hlasov
80 hlasov

41,60 %
58,39 %

Uznesenie č. 1/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2014
Schvaľuje
1. Mandátovú komisiu v zložení: Oľga Veselovská a Jozef Pindiak
2. Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Kuloštiak a Eva Kordiaková
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Lukáš Koválik
a Jozef Pindiak
4. Zapisovateľku zápisnice: Bc. Jana Hulejová
Majcherová
5. Program obecného zastupiteľstva
6. Plat starostu obce Ing. Ivana Maťugu v minimálnej zákonom stanovenej výške.
7. Pridelenie časti obce poslancovi Jozefovi
Pindiakovi – ul. Hlavná od č. d. 160 po koniec obce č. d. 172

8. Vyradenie kopírky KONICA MINOLTA
BIZHUB 210 z majetku obce.
9. Obnovu podláh v sálach kultúrneho domu
a obecného úradu voskovým náterom
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce:
a) č. 1/2014 o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom
b) č. 2/2014 ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Štefanov nad Oravou
c) č. 3/2014 o podrobnejších podmienkach
výrubu drevín
11. Komisiu na ochranu životného prostredia
obce Štefanov nad Oravou v zložení: Pavol
Kuloštiak, Ing. Lukáš Koválik, Jozef Pindiak,
Ing. Jozef Brunčák, Jozef Štipta a Miroslav
Maťuga a Alexander Orčík.

Berie na vedomie
1. Výsledky nových volieb starostu obce.
2. Voľbu zástupcu starostu obce Ing. Lukáša
Koválika.
Volí
Jozefa Pindiaka do stavebnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku.
Konštatuje
1. Že starosta obce Ing. Ivan Maťuga zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Že Jozef Pindiak zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
3. Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.

Harmonogram na zber separovaného odpadu 2014
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Z rokovania urbáru
Posledný februárový deň sa uskutočnila výročná členská schôdza členov Pozemkového spoločenstva (ďalej len PS)
dolný Štefanov.
Rokovanie prebiehalo podľa stanového
programu, za účasti 56 % prítomných členov. Ako v minulosti, aj teraz sa pod neúčasť podpisujú hlavne členovia, ktorí žijú
mimo obce, ako aj doposiaľ neznámi
vlastníci, ktorých zastupuje SPF.
Ako prvú správu predniesol predseda
PS Alexander Orčík. Zhrnul v nej celkovú
činnosť spoločenstva v minulom roku.
Výbor zabezpečoval úlohy podľa lesného hospodárskeho plánu a požiadaviek
vzniknutých v priebehu roka. Rok sa začínal ťažbou kalamitného dreva (za rok ide
zhruba o 500 m3) a jeho odpredajom.
Ďalej nasledovali práce ako prerezávka v mladých porastoch na rozlohe cca
8 ha, vypiľovanie plevenej dreviny. Od mesiaca mája sa prevádzalo uhadzovanie
a pálenie zbytkov po ťažbe, príprava lokalít na výsadbu stromkov a následne ich
výsadba. V letných mesiacoch sa prevádzalo vyžínanie. V jesennom období sa
prevádzal náter, ochrana stromkov proti
ohryzu zverou, vyvetvovanie bukov úprava ciest a hlavne priepustov vody. Bol urobený rozbor vody z prameňa, z ktorého
je napojený cintorín. Rozbor ukázal, že
táto voda nieje vhodná na pitie. Pri skládke dreva pri cintoríne bol zhotovený
a osadený prístrešok, ktorý sa využíva pri
zvoze a predaji dreva, ako aj občanmi
obce na posedenie a oddych zvlásť cez
voľné dni.

Škoda len, že niektorí jednotlivci si nevážia odvedenú prácu a tento znečisťujú
rôznych spôsobom.
V správe o hospodárení Jozef Kozubík
informoval prítomných členov o hospodárení spoločenstva v roku 2013. Konštatoval, že aj uplynulý rok bol z hľadiska finančného výsledku priaznivý, keď bol
dosiahnutý zisk. To umožnilo aj za rok
2013 vyplatiť členom podiely (dividendy)
po 8 € na 1 grajciar. Ďalej podrobnejšie
rozobral príjmové i výdajové položky.
V tržbách sú rozhodujúcim príjmom financie získané za odpredaj dreva veľkoodberateľom. V nákladoch bolo najviac
prostriedkov vynaložené za poskytnuté
služby. Ide najmä o ťažbu a zvoz dreva
na skládky, ďalej za prerezávku porastov.
Druhú finančne náročnú skupinu tvoria
mzdové náklady a zákonné poistenie.
V spotrebe išlo o náklady na chemickú
ochranu lesa, zaplatené sadenice, kancelárske potreby vrátane kalendárov pre
členov spoločenstva. V ostatných nákladoch najväčšiu položku tvorí daň z prijímov z bežnej činnosti, ostatné dane a poplatky a nájom Slovenského pozemkového fondu. Číselné údaje o jednotlivých
položkách si členovia vypočuli na výročnej schôdzi. Vynaložené náklady sú primerané dosiahnutým výsledkom a sú obdobné ako v predchádzajúcich rokoch.
V ďalšej časti rokovanie predseda dozornej rady Ing. Vladimír Brunčák podal
správu o činnosti dozornej rady. Dozorná
rada na základe pravidelných obchôdzok

lesných porastov konštatovala, že sú riadne /obhospodarované a sú v dobrom stave. Zaujala stanovisko k ťažbe dreva, doporučila upraviť cenu za palivové drevo
i samovýrubu. Doporučila prijať opatrenia
pomocou ktorých sa znížia prevádzkové
ako aj mzdové náklady a taktiež vo výbore prehodnotiť stav evidencie, otázku stanov a iné.
V diskusia ako prvý vystúpil starosta
obce Ing. Ivan Maťuga. Okrem iného vyzval občanov ku skrášľovaniu obce výrubom porastov v potoku a susedstve vlastných domov. Požiadal o pomoc pri vybudovaní altánku pri ihrisku na Rovni. Oboznámil s možnosťou výstavby tribúny na
ihrisku v dolnej časti obce a uviedol problémy pri riešení a následnom využití starej školy v dolnej časti obce.
Ing. Jozef Brunčák, náš lesný hospodár,
oboznámil prítomných so situáciou pri
ochrane drevín, s plnením leso-hospodárskeho plánu. Zhodnotil činnosť PS a spoluprácu s výborom ako veľmi dobrú.
Nasledovala diskusia pri ktorej predseda Pozemkového spoločenstva odpovedal najmä na otázky týkajúce sa odpadového dreva.
Na záver bolo prijaté uznesenie a schválenie dodatku k zmluve o založení Pozemkového spoločenstva v zmysle Z. č. 97/
2013 Zb. Rokovanie ukončil Cyril Orčík,
poďakoval za účasť a poprial do ďalšej
spolupráce veľa úspechov.
Jozef Kozubík

Pozemkové spoločenstvá obce účtovali rok 2013
Máloktorá obec sa može pochváliť a prezentovať, že má 3 pozemkové spoločenstvá obhospodarujúce lesy v chotári obce
a to veľmi efektívne. V mesiaci február
2014 sa u všetkých konali výročné valné
zhromaždenia a tak obyvatelia obce –
podielnici, mali nevšednú tému na diskusie o všetkom možnom čo sa v lesoch
deje. Termín konaní VZ bol urýchlený zo
zákona a preto boli zvolané tak v nezvyklom termíne.
Najskôr Urbárski spolumajitelia p.s.
v k.ú. Horný Štefanov 23.2.2014. Dobre
pripravená schôdza so štandardným
programom dávala predpoklad vysokej
úrovne valného zhromaždenia. Predložená správa predsedu obsahovala údaje
o majetku pozemkového spoločenstva,
hospodárení v lese, výkonoch v ťažobnej
a pestovnej činnosti a ekonomiku spoločenstva. Ťažba dreva v r. 2013 bola
647 m3, v celom rozsahu kalamita vetrová a hmyzová. Od tejto výšky a dobrého
priemerného speňaženia dreva sa odvíjali i pozitívne ekonomické ukazovatele

spoločenstva. Schválená výška vytvorenej rezervy pôsobila pozitívne i výrazom
spokojnosti podielnikov. Dozorná rada vo
svojej správe nemala zásadné výhrady k
činnosti výboru, správe majetku, účtovníctvu a čerpaným nákladom. Pred diskusiou
vystúpil odborný lesný hospodár (OLH)
Ing. Brunčák.Ten konštatoval, že ťažba
dreva do konca platnosti LHP je vyčerpaná ale ekonomika urbáru pre výšku náhodných ťažieb to nepociťuje. Z doteraz
vyťaženého dreva za 9 rokov predstavuje
náhodná ťažba až 76,6 %.
Úlohy pestovnej činnosti sú plnené objemove aj časove v súlade so zámermi
LHP. Osobitným problémom je ochrana
lesa. To platí všeobecne pre celú smrekovú oblasť. Odumieranie smrečín
a premnoženie podkôrneho hmyzu si naďalej vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Dôležitými bodmi rokovania boli v zmysle Zákona č.97/2013 novelizácia Zakladateľskej zmluvy a Stanov spoločenstva.
Tieto dokumenty boli prezentované v plnom zvení predsedom DR Ing. Bránickým.
Plénum ich prijalo bez zmien.

Po skončení urbárskeho Valného zhromaždenie sa konalo valné zhromaždenie
PSSVL v Hornom Štefanove. Perfektne
navzájom oddelené svojím priebehom
a uznesením. Aj tu podielnici svojou účasťou potvrdzujú živý záujem o dianie v spoločenstve a o výsledky hospodárenia na
± 150 ha lesa. Predseda spoločenstiev
Ing. Ján Bendek v predloženej správe
konštatoval pozitívne výsledky hospodárenia. Subjekt dosiahol kladný hospodársky výsledok a vyplatené podiely prispejú do rodinného rozpočtu všetkých podielnikov.
Podiel kalamít aj tu je vysoký 53,4 %.
Bilancia zostávajúcich úloh je priaznivá
a zámery decenálneho LHP budú splnené.
Pestovná činnosť vďaka, trvalej prevažne dôchodcovskej pracovnej skupine je
plnená v celom plánovanom objeme
a v požadovanej kvalite. Vysoko pozitívne treba hodnotiť stabilizáciu hraníc spo(Pokračovanie na str. 10)
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Studničky v chotároch Štefanova
Človek sa s vodou stretáva od narodenia až
do posledného dňa svojho života. Považuje ju
za samozrejmosť a nevenuje jej veľkú pozornosť. Voda v podstate riadi náš život. Od nej,
jej dostatku či nedostatku závisí aj náš dostatok potravy. Všetko živé potrebuje vodu - ľudia, zvieratá, rastliny.
Pitná voda sa v našich pomeroch získava
z podzemnej vody. Záchytom mnohých prameňov v regióne Oravy máme všetci dostatok kvalitnej pitnej vody. Dá sa to povedať takmer
o celom Slovensku. Naše zdroje podzemných
vôd sú dostatočné a vysoko kvalitné. Voda sa
stala strategickou surovinou.
Povrchový prameň vody v hovorovej reči značí studničku. Studničku ako zdroj osvieženia.
Voda z nej si spieva svoju pesničku o tajomstve pôvodu zdroja vody z vnútra zeme. Studničky sú rôzne. Každá má čistú „dušu“ a svoj
vzhľad a dve rovnaké nenájdeme. Skôr narodení si spomenú na studničky, ktoré v dolnoštefanovskom chotári požívali úctu roľníkov. Koľko že ich bolo:
1. Studnička na rali Kubošovej
2. Studnička na horných Honoch
3. studnička na Grápach
4. Studnička v Kriváni
5. Studnička na druhom Zábahní
6. Studnička na pastve Nadoplzeň
7. Studnička v Luhu
8. Studnička v Dolinách
9. Studnička v Jamách
Každá studnička svojou zvláštnou mocou lieči, ukľudňuje, zmieruje, spieva. Spieva o kvietkoch, ktoré ju od jari do jesene obklopujú, spieva so spevavým vtáctvom, ktoré ju navštevuje,
spieva o človeku čo z nej rád pije. Zmenou
obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy,
melioráciami, zalesnením a inými technickými
zásahmi postupne väčšina zanikla. Zanikli aj
tým, že ich prestali miestni ľudia navštevovať,
udržiavať, prestali z nich čerpať osvieženie
a silu. Nuž čo nám po nich v chotári zostalo?
Trocha močiara, zanedbaný prameň alebo ani
stopa po nej.
Z uvedených studničiek ešte môžeme hovoriť o studničke na Grápe. Z nej sa v minulosti
plnili žlaby pre dobytok na pastve. Je však vo
veľmi zanedbanom stave, ale obnoviť sa dá.
Prameň, aj keď slabší ako sme ho poznali, je
ešte funkčný. Chce to trocha materiálu a 3-4
hodiny práce. Šípka ukazuje polohu prameňa.

Ďalšia studnička Nadoplzeň je funkčná vďaka urbárnikom a ako jediná je upravená.
V Hornom Štefanove bolo tiež dosť studničiek: 1. na Ontkovke
2. Pod Skalkou
3. Pod Ostrým vrchom
4. pod Magurkou
5. pri poľovníckej chate
6. na Slanej vode
7. od Zemenského II.
8. na Zajacovke

Ich osud je až na pár výnimiek podobný ako
v dolnej časti obce. Veľmi atraktívna a navštevovaná je studnička pod Magurkou. Jej betónový záchyt a prekrytie prameňa je celkom
pekné.
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Nechce to investície
Hovorí sa, že gazdinú poznáš po pitvore, gazdu po dvore a obec po starostovi. Má táto metafora niečo spoločné aj s nami? Určite. Tohoročná
zima bez snehu nezakryla nedostatky zo znečisťovania priestorov intravilánu a bohužiaľ i extravilánu obce. Skôr naopak odkryla ich v plnej nahote. Priekopy okolo ciest sú plné PET fliaš a iného odpadu.Cestári z ušetrených peňazí ich pomaly čistia.
Slovensko a aj naša obec sa chváli peknou prírodou. Je síce pekná, ale máme príliš veľa smetí,
odpadu biologického i stavebného. Nevieme s ním
nakladať. Keby sme vedeli, tak náš potok ale
i ďalšie potoky, nábrežie VN, bezprostredné okolie cintorínov a iné priestranstvá obce by vyzerali
inak. Je smutné, že veľa odpadu nájdeme aj
v lese a na poliach. Kto to znečisťuje? Až tak veľa
turistov po nich nechodí a tak vinníci sú predovšetkým obyvatelia, vlastníci, užívatelia a správcovia majetku. Aké páky na to použiť? Obec má
na to právne, inštitucionálne a iné nástroje.

Je pri nej potrebné obnoviť lavice a stôl.
O úpravu doslova žiada studnička na Slanej
vode. Jej atraktívna poloha je doslova výzvou
pre návštevníkov prírody, poľovníkov a hubárov.
Fotografia spod cesty pri cintoríne v dolnej
časti obce.

Studnička má dobrú polohu a je aj navštevovaná. Chýba jej úprava a aspoň lavička.
Z ostatných je pozoruhodný veľmi výdatný
prameň studničky pod Ostrým vrchom. Potôčik, ktorý vzniká z tohto zdroja končí až v obci,
na jej hornom konci.
PET fľaše so svojím rôznorodým obsahom
nahradili vodu studničiek. Nájdeme ich všade
v prírode pohodené ako vizitku návštevníka. Je
ich neúrekom. Oveľa viac ako studničiek. Prečo? Najdostupnejší a najlacnejší liek je obyčajná voda. Väčšina nápojov z nej vyrobených
však spôsobuje dehydratáciu organizmu
a chronické choroby s tým spojené. Úcta k pôde
a vode bola a je prejavom vzťahu k nim a zároveň je akýmsi metrom kultúrnej úrovne ľudí.
Pokúsme sa obnoviť obnoviteľné, dajme tomu
správnu mieru. Obnoviť tri či štyri studničky,
upraviť ich, pridať sedenie, zasadiť 2-3 stromky a vnímať prameň i studničku srdcom.
Spravidla platí, že studničku si užije niekto
iný ako ten čo ju robil. No bude sa o ňu mať kto
postarať?
Ak máte v pamäti, a to určite máte, svoju
obľúbenú studničku, vráťte sa k nej. Tam, kde
voda pociťuje potrebu aby vyšla z útrob zeme,
tam ten prameň možno nájsť a možno čaká na
pomoc dobrej duše. Hovorí sa - kameň na kameni leží a pod ním je prameň. Statočné skutky našich múdrych predkov, hĺbka vzťahu
k vode a jej zdrojom je hodná nasledovania.
j.b.

Obec začala razantne veci riešiť. Ináč vyzerá
vstup do obce, okolie cesty medzi dolnou a hornou časťou obce, občania prispeli sčasti vyčistením potoka od krov a drevín bezprostredne do
toku zasahujúcich, ale i s nejakou nadprácou. Pracovníci na VPP všetko nestihnú. Všade, kde sa
pohybujeme natrafíme na množstvo sklených
a najmä PET fliaš, polystyrén a iný odpad. Je nepochopiteľné, ak je v potoku vyhodený drevený
materiál, chladnička, železo. Máme vhodné obdobie na ich vyčistenie. Práce na poliach začnú
neskôr, idú sviatky. Jarné upratovanie je pravidlom všeobecne.Treba veľa osožného ešte urobiť.
Nechce to investície, chce to zodpovednosť
a poctivý prístup. Všetko naraz sa nedá. Postupne a systémovo je cesta k tomu, aby obec bola
jednou peknou záhradkou.
Okrem uvedených neduhov je tu ešte jeden
odpad – stavebný. Vyvážame ho na miesta určené obcou. Spravidla do bývalého poľnohospodárskeho dvora a k ihrisku. Nie vždy najšťastnejšie
riešenie. Odpad je rôzneho charakteru.

Potok medzi hornou a dolnou časťou obce
Obec vytvorila podmienky na separovaný zber
skla, plastov a papiera. Nezodpovedný prístup
k nemu je nepochopiteľný. Miešanie odpadu je
bežné. Prečo?
Komunálny odpad má podmienky aby bol bezproblémový. Počúvajme hlas svedomia a priložme každý dobrú vôľu pomôcť veci. Dá sa povedať, že všetkým sa to nepáči, tak urobme pre poriadok a čistotu každý toľko, koľko vládze a môže.
Najlepšia prevencia je neznečisťovať, potom netreba „upratovať“. Nerobme to však tak, že to zavezieme susedom. Zlé riešenie nie je riešením.
Ekológia sa skloňuje vo všetkých pádoch. Nie je
to len moderné ale aj potrebné. Čo je ekologické
je zároveň aj ekonomické. Životné prostredie je
pre ľudí.
j.b.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 1/2014 ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre obec Štefanov nad Oravou
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 178/1998
Zb. zák. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Štefanov nad
Oravou toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto poriadku je všeobecná úprava
podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach.
2. Účelom tohto poriadku je zabezpečiť verejný poriadok a čistotu obce a ochranu spotrebiteľa.
3. Trhový poriadok sa vzťahuje na všetky osoby
oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach, teda:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na
podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č.455/1991 Zb.
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny.
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v
primeranom množstve medzi sebou.
4. Občan, fyzická a právnická osoba uvedená v
bode 3, môže predávať výrobky a poskytovať služby len na základe predchádzajúceho povolenia
obce v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Zb.
zák. v znení neskorších predpisov.
5. Tento poriadok sa vzťahuje na celé katastrálne
územie obce Štefanov nad Oravou.
§2
URČENIE TRHOVÝCH MIEST V OBCI
1. V obci sa na účely tohto poriadku zriaďujú trhoviská, miesta na príležitostné trhy a miesta na
ambulantný predaj.
2. Ako trhové miesta v obci sa určujú:
a) na okraji miestnej komunikácie v dolnej časti
obce pri kríži
b) pri čakárni nad obecným úradom
c) pri kultúrnom dome v hornej časti obce
d) v sále kultúrneho domu
e) v sále obecného úradu
f) obcou dočasne určené plochy pri športových,
kultúrnych a podobných podujatiach v obci.
6. Mimo týchto miest je predaj výrobkov a poskytovanie služieb v zmysle zákona o podmienkach
predaja výrobkov a služieb na trhových miestach
neprípustné.
§3
DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB
1. Na trhových miestach v obci možno poskytovať
tieto služby:

- pohostinné a reštauračné služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby,
- čistenie peria.

2. Na trhových miestach v obci možno predávať:
- knihy a periodickú tlač,
- originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych
alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu
na mieste,
- balenú zmrzlinu,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo (perníky, oblátky
a pod.),
- hračky a suveníry,
- priemyselný tovar
- ovocie a zeleninu,
- kvetiny, priesady, čečinu, vence a kytice,
- lesné plody (huby len čerstvé a len osobami s
osvedčením o osobitnej spôsobilosti na ich predaj),
- včelie produkty a med,
- mäso a mäsové výrobky (len schválené subjekty a zo schváleného automobilu Úradom
verejného zdravotníctva a za podmienok určených vo schválení),
- žreby okamžitých a žrebových vecných lotérií,
- obuv, textil, čistiace prostriedky, domáce potreby.
3. Na trhových miestach v obci je zakázané:
- predávať zbrane a strelivo,
- predávať výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- predávať tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- predávať tabak a tabakové výrobky,
- predávať lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,

- predávať jedy, omamné a psychotropné látky,
- predávať lieky,
- predávať automobily, motocykle, ich súčiastky
a príslušenstvo,
- predávať chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- predávať živé zvieratá s výnimkou trhových
konzumných rýb, iba so súhlasom orgánov potravinového dozoru,
- vykonávať hazardné hry a účasť na týchto hrách,
- predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie
spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia a doklad o zdravotnej nezávadnosti výrobku,
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhoviska,
- predávať tovar mimo obcou určeného priestoru.
§4
TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ ČAS
1. Poskytovať služby a predávať výrobky podľa tohto
poriadku je možné denne.
2. Predajný čas sa určuje nasledovne:
- pondelok až piatok od 8,00 do 18,00 hod.
- sobota a nedeľa od 10,00 do 20,00 hod.
§5
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa
osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) predávané potraviny musia byť označené v štátnom jazyku a zodpovedať príslušným požiadavkám potravinového práva.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť určeným osobám správcu a iným orgánom
dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia
a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad
o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných
služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom
množstve.
§6
SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ
TRHOVÉHO PORIADKU
1. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila bez
povolenia obce trhové miesto, môže SOI, obvodný úrad resp. obec, podľa závažnosti porušenia,
uložiť pokutu do 16596,- eur.
2. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá iným spôsobom poruší ustanovenia zákona a tohto poriadku, môžu orgány uvedené v predchádzajúcom
bode uložiť pokutu do 16596,- eur.
3. Obec môže zakázať fyzickej alebo právnickej osobe predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci, ak táto osoba bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia
predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto poriadkom dotknuté.
§7
1. Kontrolu dodržiavania trhového poriadku vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) starosta obce,
c) hlavný kontrolór,
d) poverení zamestnanci obce.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Za používanie verejného priestranstva na účely
trhového miesta platí užívateľ poplatok v zmysle
VZN obce o poplatkoch za služby poskytované
obecným úradom.
2. Tento poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo
formou všeobecne záväzného nariadenia dňa
21. 02. 2014 uznesením č. 1/2014.
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3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Štefanov nad Oravou
č. 11/2009.
V Štefanove nad Oravou dňa 21. 02. 2014
Ing. Ivan Maťuga, starosta
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 1/2014 ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre obec Štefanov nad Oravou je
účinné dňom 04. 03. 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 2/2014
o poplatkoch za služby poskytované Obecným
úradom Štefanov nad Oravou
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 178/1998
Zb. zák. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Štefanov nad
Oravou toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
1. Toto nariadenie upravuje poplatky za doplnkové
služby poskytované Obecným úradom v Štefanove nad Oravou pre právnické alebo fyzické
osoby.
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na
ktorej žiadosť bola spoplatňovaná služba poskytnutá.
3. Poplatky sa platia v EUR, a to v hotovosti do pokladne OcÚ, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.
4. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú
splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby,
pričom je v právomoci OcÚ vybrať za službu zálohu už pred jej poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania , prenájmu a pod.
5. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické
a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkoloch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky,
c) diplomatickí zástupcovia, poverení v SR, konzuli z povolania a ďalšie osoby požívajúce imunitu a výsady podľa medzinárodného práva,
d) záujmové združenie pre aktivity schôdzkové,
výstavné a pod.
§2
SADZOBNÍK POPLATKOV
1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
počas pracovnej doby:
– obyvateľ obce Štefanov nad Oravou
3€
– právnické a fyzické osoby mimo obce Štefanov nad Oravou
5€
v mimopracovnej dobe je príplatok
5€
2. Poplatok za predajné miesto
– za každú začatú hodinu
2€
– pri celodennej akcii
5€
3. Vyhotovenie kópií:
– formát A4
0,06 €
– formát A4 obojstranne
0,15 €
– formát A3
– formát A3 obojstranne
0,25 €
4. Prenájom zasadačky obecného úradu, za každú
aj začatú hodinu:
– Obyvateľom obce Štefanov nad Oravou 5 €
– Obyvateľom iných obcí
10 €
5. Prenájom sály na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, kultúrne a spoločenské podujatia (kar,
rodinná oslava) za každý začatý 1 deň
– Obyvateľom obce Štefanov nad Oravou 20 €
– Obyvateľom iných obcí
50 €
OcÚ pri prenájme sály vyberá zálohu na prípadnú úhradu škôd
50 €
6. Prenájom kuchynky na varenie - za každý začatý
1 deň
– občan obce Štefanov nad Oravou
10 €
– občan inej obce
20 €
7. Poplatok za elektrickú energiu a vodu pri stavebných úpravách na cintoríne 7€
8. Zapožičanie obrusov na jednu akciu
0,5 €/ks 1/ks
9. Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce,
je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom
výšku nájmu určí primerane starosta obce. Nájomca zodpovedá za vrátenie takto zapožičanej
veci v pôvodnom stave, pričom v plnej výške zodpovedá za vzniknutú škodu.
10. Elektrická energia, voda a plyn, okrem bodu 7,
sa účtuje podľa cenníkov dodávateľa a podľa skutočnej odobratého množstva po odpočítaní z meracích zariadení.

Štefanov nad Oravou

1/2014
Splnomocnenie
Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch
a po zohľadnení účelu zapožičania, tento poplatok primerane znížiť, úplne odpustiť alebo dohodnúť s nájomcom vykonanie inej prospešnej služby pre obec, alebo prenájom nevykonať.
§3
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Štefanov nad Oravou
č. 2/2011.
2. Tento poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo
formou všeobecne záväzného nariadenia dňa
21. 02. 2014 uznesením č. 1/2014.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Štefanov nad Oravou
č. 11/2009.
V Štefanove nad Oravou dňa 21. 02. 2014
Ing. Ivan Maťuga, starosta
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 2/2014 o poplatkoch za služby
poskytované obecnm úradom je účinné dňom
04. 03. 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 3/2014
o podrobnejších podmienkach výrubu drevín
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák.
o obecnom zriadení (Ďalej aj ako len „zákon“)
a v súlade so zákonom č. 543/2002 Zb. zák.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, vydáva pre obec Štefanov nad Oravou
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“)

podanej obecnému úradu podľa vyhl. č.24/2003
Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
priloží:
a) doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa bude výrub uskutočňovať,
b) ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku
podľa ods. 1 písm. a), súhlas všetkých spoluvlastníkov s výrubom vyjadrený ich podpisom
na žiadosti,
c) geodetom vykonané a potvrdené vyznačenie
parcely, na ktorej sa bude výrub drevín uskutočňovať,
d) názov podnikateľského subjektu, ktorý bude
výrub drevín uskutočňovať, ak výrub nebude
uskutočňovať žiadateľ osobne.
2. K vyznačovaniu parcely, na ktorej sa bude výrub
drevín uskutočňovať podľa ods. 1 písm. c) nariadenia, prizve žiadateľ komisiu k vyznačovaniu
drevín, ktorá svoju prítomnosť potvrdí na písomných dokladoch o vykonaní týchto úkonov uvedením mena člena komisie, dátumu a podpisu. Výmera parcely v m2 po jej zameraní geodetom musí
byť totožná s výmerou podľa listu vlastníctva.

1)

2)

3)

§3
Postup a povinnosti účastníkov po vydaní
rozhodnutia
Žiadateľ je po vydaní rozhodnutia, ktoré nadobudne právoplatnosť, povinný oznámiť obecnému úradu deň, kedy začne s výrubom drevín. Žiadateľ je
tiež povinný oznámiť obci skončenie výrubu drevín.
Žiadateľ je po vykonanej ťažbe povinný neodkladne zbytky drevín uložiť, okolie ťažby upraviť a rozrušený povrch pôdy uviesť do pôvodného stavu.
Ak má žiadateľ splnenie tejto povinnosti zmluvne
ošetrené s drevorubačom, za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný drevorubač. Kontrolou
splnenia tejto povinnosti vždy vykoná komisia.
Najmenej 24 hodín pred odvozom vyrúbaných
drevín oznámi žiadateľ túto skutočnosť obci.
Obecný úrad o takomto oznámení urobí písomný
záznam na rozhodnutí. Odvoz môže byť uskutočnený až po tom, keď množstvo vyrúbaných drevín bude prekontrolované a označené komisiou.
V zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa
a) stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo výške 130 cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným
znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na
kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
b) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia
plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.
O vykonanej kontrole podľa čl. 3 a 4 urobí komisia záznam na rozhodnutí vydanom obcou a archivovanom na obci.
Obec môže po oznámení termínu započatia výrubu drevín poveriť komisiu vykonaním kontroly
dodržiavania podmienok výrubu žiadateľom alebo drevorubačom ustanovených vo vydanom rozhodnutí.
§4
Vývozné dni
Odvoz vyrúbaných drevín je po splnení povinnosti
podľa čl. 3 ods. 4 nariadenia možný len na základe písomného povolenia starostu obce.

§1
Účel nariadenia
1. Účelom nariadenia je ochrana životného prostredia, predchádzanie krádežiam drevnej hmoty
a upravenie postupu a povinností účastníkov pri
výrube drevín, vykonávaného na základe vydania rozhodnutia o súhlase na výrub drevín podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v katastrálnych územiach Horný Štefanov
a Dolný Štefanov (ďalej len „rozhodnutie“).
2. Účastníkmi výrubu sa podľa tohto nariadenia rozumejú žiadateľ o výrub drevín (ďalej len „žiadateľ“),
právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce
vlastný výrub drevín (ďalej len „drevorubač“),
Komisia pre ochranu životného prostredia Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad Oravou (ďalej len „komisia“) a Obec Štefanov nad Oravou
(ďalej len „obec“).
3. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2. Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území
s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
b) v rámci zastavaného územia obce na stromy
s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2. Ustanovenie sa nepoužije za podmienok obdobne ako v bode a).
c) na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo
záhradách a to pri obnove produkčných ovocných drevín, Obnovou produkčných ovocných
drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných
ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín
tých istých ovocných rodov a druhov.
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody na majetku. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života
človeka alebo značnej škody na majetku sa
rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia,
ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce
sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo
vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä
o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté
stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu
ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
e) ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.

§5
Finančná záloha
(1) Pred vydaním rozhodnutia zloží žiadateľ na obecnom úrade finančnú zálohu za vyčistenie lokality
vo výške 100,-EUR. O zložení zálohy vydá obec
žiadateľovi potvrdenie.
(2) Zložená finančná záloha bude použitá v súlade
s ustanovením § 7 ods. 6 zákona ako mimorozpočtový peňažný fond obce (ďalej len „fond“).
(3) Fond bude použitý na financovanie činnosti komisie a na likvidáciu škôd, ktoré budú spôsobené
ťažbou drevín v prípade, ak ich neodstráni žiadateľ (čl. 3 ods. 2 nariadenia). Finančné prostriedky
fondu môžu byť použité len na likvidáciu škôd
spôsobených tým žiadateľom, ktorý finančnú zálohu do fondu zložil.
(4) O použití finančných prostriedkov fondu rozhoduje komisia. Zúčtovanie finančných prostriedkov
fondu vykonáva obec.
(5) Ak žiadateľ splní povinnosť ustanovenú v čl. 3 ods.
2 nariadenia, zložená finančná záloha mu bude
po odpočítaní odmien podľa ustanovenia čl.
6 nariadenia, vrátená. Zo zloženej finančnej zálohy konkrétnym žiadateľom sa nesmie vytvárať
rezerva.

§2
Postup a povinnosti účastníkov pred vydaním
rozhodnutia
1. Žiadateľ o výrub k žiadosti o vydanie rozhodnutia
o súhlase na výrub drevín (ďalej len „žiadosť“)

§6
Odmeny
Za úkony vykonané podľa čl. 2 ods. 2 a čl. 3 ods.
2 a 3 nariadenia, prináleží členom komisie finančná odmena vo výške 5,- eur s DPH za jednu ho-

4)

5)
6)
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dinu úkonu. Na vyplatenie odmeny sa použijú finančné prostriedky fondu zložené konkrétnym
žiadateľom.
§7
Sankcie
Za nesplnenie alebo porušenie povinností ustanovených v čl. 3 ods. 1, 2 a 3, čl. 4 ods. 1, čl. 8
ods. 1, bude neodkladne táto skutočnosť podstúpená obcou na ďalšie konanie príslušnému okresnému úradu alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia - inšpektorátu životného prostredia,
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny.
§8
Spoločné ustanovenia
(1) Drevorubač pri vykonávaní výrubu drevín a žiadateľ pri odvoze drevnej hmoty musí sa kedykoľvek preukázať právoplatným rozhodnutím.
(2) Komisia sa musí pri plnení oprávnení podľa tohto
nariadenia preukázať splnomocnením, podpísaným starostom obce.
(3) Kde sa v tomto nariadení používa výraz komisia,
rozumie sa tým aj jednotlivý člen komisie.
(4) Obec pri vydávaní rozhodnutia vždy poučí žiadateľa o povinnostiach ustanovených týmto nariadením, o čom sa vyhotoví záznam.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté iné povinnosti
účastníkov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a vyplývajúcich z podmienok výrubu
určených v rozhodnutí.
(2) Tento poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo
formou všeobecne záväzného nariadenia dňa
21. 02. 2014 uznesením č. 1/2014.
V Štefanove nad Oravou dňa 21. 02. 2014
Ing. Ivan Maťuga, starosta
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov
nad Oravou č. 3/2014 o podrobnejších podmienkach výrubu drevín je účinné dňom 4. 3. 2014.
Príloha č. 1 VZN č. 3/2014
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny
fond o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
Žiadateľ: .................................................................
r. č. : ............................... Č. OP. : .................................
Bydlisko: ..................................................................
V zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadam o súhlas
na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond:
Druh stromov: ............................ počet kusov: ............
rastúcich na parcele č.: ................... lokalita: ...............
katastrálne územie: ..................................................
Odôvodnenie žiadosti: ..............................................
v ................. dňa ................. ..............................
podpis žiadateľa
Súhlas spoluvlastníkov
S výrubom stromov uvedených v žiadosti súhlasím
Meno ........................................................................
R. č. ............................................................................
Bydlisko .....................................................................
Dátum.............................. Podpis..............................
Vyjadrenie komisie pri obecnom úrade: ...................
...................................................................................
Podpisy členov komisie
Čestné prehlásenie
A/ Vyhlasujem, že som výhradným (jediným) vlastníkom parcely č. ...................... k. ú. ..........................
B/ Vyhlasujem, že som podielovým spoluvlastníkom
parcely č. ............................... k. ú. .........................
S vlastníckym podielom ........................................a že
súčet tohto môjho podielu a podielov horepodpísaných spoluvlastníkov, ktorí vyjadrili súhlas s výrubom,
predstavujú viac ako 50% z danej majetkovej podstaty, a že žiadny z ostatných spoluvlastníkov tejto
majetkovej podstaty, nepovažujú predmet tejto mojej
žiadosti za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle
§ 139 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
Vyhlasujem, že doklady o vlastníckych vzťahoch
k dotknutým pozemkom priložené k tejto žiadosti sú
v súčasnosti platné a ich obsah nie je predmetom
súdneho ani právneho konania.
Na svoju česť vyhlasujem, že obsah tohto môjho
vyhlásenia zodpovedá skutočnosti, t. j. všetky uvedené skutočnosti sú pravdivé. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia
a zároveň sa zaväzujem znášať taktiež všetky ekonomické náklady spojené s prípadným uvedením
nepravdivých údajov alebo s výrubom drevín na inej
parcele.
V .................................. dňa .......................................
.............................................
podpis žiadateľa
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O TOM, ČO SME ZAŽILI V ŠKÔLKE
Detský fašiangový karneval
Vo februári zaplnili triedu našej MŠ krásne masky, ktoré deťom pripravili rodičia. Princezné, spiderman, zvieratká, čarodejnica a ďalšie masky si
zatancovali aj zaspievali spolu so svojimi rodičmi. Mali pripravené chutné sladké pohostenie a občerstvenie. No a aby na tento pekný a veselý deň
mali pamiatku, každý sa dal odfotiť.

Zápis do ZŠ
Vo februári sa v ZŠ Štefana Šmálika uskutočnil zápis budúcich prvákov. Z našej MŠ Zvedavá včielka sa spolu s rodičmi bolo zapísať
12 predškolákov. Po príhovore p. riaditeľa Mgr. Šoltésa, nasledoval kultúrny program prváčikov a potom sa svojim programom predstavili predškoláci z Tvrdošína a zo Štefanova nad Oravou. Budúci školáci si prezreli priestory školy - triedu, telocvičňu a dokonca mali možnosť si vyskúšať aj školské lavice. Všetci si odniesli veľa pekných dojmov z príjemne prežitého popoludnia a so školou sa lúčili pozdravom: „Dovidenia v septembri!“

Fašiangová noc
Už veľmi dlho sa deti tešili na deň, kedy budú môcť spať v noci v MŠ.
Pani učiteľky pripravili pre trinásť predškolákov Fašiangovú noc. Popoludní mali bohatý program – diskotéku, rôzne hry, no a hlavne hľadanie
pokladu. Keď sa vonku zotmelo, deti si zobrali baterky a vybrali sa spolu s pani učiteľkami hľadať na školský dvor tajomný poklad. Deti usilovne prezerali všetky priestory v okolí, no a keď ho konečne našli, v triede
zistili obsah záhadnej nádoby – darčeky pre všetkých, aby mali pamiatku na tento úžasný deň. Po chutnej večeri sa hrali na schovávačky
a hľadali schovaného kamaráta po tme a za pomoci bateriek. Deťom sa
to veľmi páčilo. No a na záver dňa sa deti prezliekli do pyžám, umyli si
zúbky a pozreli si rozprávku. Všetci mali radosť z toho, že ráno nebudú
musieť skoro vstávať, pretože už sú vo škôlke. Pani učiteľky ich pochválili za to, že zvládli túto Fašiangovú noc bez prítomnosti svojich
rodičov.

Marec – mesiac knihy
Knihy majú deti rady a pretože mesiac marec je mesiacom knihy, tak
si každý priniesol do MŠ tú svoju obľúbenú. Neboli to len rozprávkové,
ale aj o dinosauroch, autách, encyklopédie a s rôznymi riekankami
a hádankami. Každý deň pred poludňajším spánkom si vypočuli jednu
rozprávku z týchto kníh. Pani učiteľky deťom vysvetlili ako správne treba s nimi narábať. Navštívili aj obecnú knižnicu, kde mali možnosť vidieť
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veľa pekných a zaujímavých kníh. Predškoláci si prezreli aj veľkú knižnicu v Tvrdošíne, kde boli knihy usporiadané podľa zamerania a obsahu.
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lej zdravotníckej pomoci. Ich rozprávanie všetkých veľmi zaujala, dokonca si na vlastnom tele vyskúšali ako taká zdravotnícka pomoc vyzerá, ako sa meria tlak a ako sa ošetrujú niektoré zranenia.

Exkurzia do Tvrdošína
V jeden krásny aprílový slnečný deň sa vybralo jedenásť predškolákov spolu s p. riaditeľkou a p. školníčkou na výlet do Tvrdošína. Navštívili ZŠ Š. Šmálika, kde ich čakali prváci s p. učiteľkou a ukázali, čo
všetko sa už naučili, ako vedia písať písmená a čítať slová. Vyskúšali si
aj sedenie v školských laviciach a písanie na tabuľu. Na pamiatku dostali aj malé darčeky. Exkurzia pokračovala na Polícii. Ujo policajt deťom porozprával o ich práci, vyskúšali si putá, vysielačky a dokonca aj

Spieva celá rodina
Jednu krásnu marcovú nedeľu sa v obci Vitanová uskutočnil III. ročník okresnej súťaže materských škôl okresu Tvrdošín Spieva celá rodina. Našu MŠ už po druhý krát reprezentovala rodina Hulejová. V speve
ľudových piesní troch generácií: dieťa, rodič a starý rodič získali v silnej
konkurencii šiestich družstiev krásne druhé miesto. Katku s jej staršou
sestrou Johankou sprevádzal na gitare ocko a maminku Janku na heligónke starký Pavel. Na súťaži vládla príjemná atmosféra a do spevu sa
zapojilo aj obecenstvo. Hlavný cieľ „zaspievať si“ táto akcia splnila. Tejto „hudobnej“ rodinke ďakujeme za to, že úspešne reprezentovala nielen MŠ ale aj obec Štefanov nad Oravou.
naozajstnú zbraň, ktorú pri svojej nebezpečnej práci musia niekedy
použiť. Videli aj priestory cely, do ktorej umiestňujú zadržaných. Naša
cesta pokračovala k hasičom. Deti z blízka videli hasičské autá, rôzne
náradie a prístroje, záchranársky čln a ich posilňovňu. V tom momente
sa všetci chlapci chceli stať hasičmi. Na záver nášho zaujímavého výletu sme navštívili Mestskú knižnicu v rámci týždňa Slovenských knižníc.
Do MŠ sa vrátili síce unavení, ale plní zážitkov a nových vedomostí.

Sokoliari

Hugo a zdravá strava
V marci navštívili našu MŠ dvaja mladí
bábkoherci s predstavením „Hugo a zdravá strava“. Deti sa divadielku veľmi potešili a s divadelníkmi si aj zaspievali za
sprievodu gitary a varhanov. Zároveň sa
dozvedeli veľa poučného o zdravých
a škodlivých potravinách.

Záchranári
Pomáhať druhým je veľmi šľachetné.
A takúto úlohu plnia aj záchranári. O ich
ťažkej a zaujímavej práci prišli v marci porozprávať deťom dvaja pracovníci z Rých-

V apríli sme čakali
vzácnu návštevu –
Sokoliarov. Deti ani
netušili kto to je, no
po vysvetlení p, učiteliek, sa deti tešili na
dravé vtáky. Na ihrisku na vlastné oči mali
možnosť vidieť rôzne
sovy, dokonca aj plamienku
Rozárku
z Popolušky, krkavca
Rumburaka, jastraby
z Mexika a iné. Ujo
sokoliar im porozprával, kde žijú, ako
hniezdia, lovia a čím
sa živia. Tí odvážnejší si vyskúšali dravca
na svojej ruke. Deti
táto akcia veľmi zaujala, no a aby mali
stálu spomienku na
toto zaujímavé dopoludnie, tak každý sa
s jastrabom odfotil.
Marcela Skubánová, Alena Jurčiová
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Hasičský ples 2014
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa v našej obci uskutočnil
Hasičský ples. Ples vždy prinesie zábavu, tanec, no aj plno nepredvídaných prekvapení. Tento rok sa v slove prekvapenie
skrýva viacero udalostí. Všetkých príjemne prekvapili a očarili
mladí, ktorí boli na plese obsluhovať. Dievčatá vraj vyzerali ako
letušky, čašníčky či servírky, no a chlapci zas boli galantne nahodení. Po prípitku sa našim plesajúcim predstavili deti zo základnej umeleckej školy svojimi tancami. Všetkých príjemne
naladili a povzbudili do tanca. Na našom zozname prekvapení
je však aj večera, ktorá bola samozrejme ako z najlepšej reštaurácie. Najväčším, najvtipnejším a najzaujímavejším prekvapením bol program. Pozostával síce len z jednej scénky, no bola
to scéna z reálneho života našich mladých hasičov. Touto scénkou sa hasiči chceli poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí ich
v lige podporovali a držali im palce aby si obhájili krásne prvé
miesto, čo sa mimochodom aj podarilo :)
Ďakovná scénka plynula ako život našich hasičov. Najprv sa
predviedli v plienkach, pyžamách a s hračkami, s ktorými si
zahrali svoje krásne detstvo. Postupom času a životných krokov sa dostali k veciam, bez ktorých si nevedia predstaviť svet.
Bez mašiny, hadíc, rozdeľovača a samozrejme jeden bez druhého. Chlapci predviedli fingovaní útok, kde všetkým ukázali ako
sa to robí, či skôr nerobí bez vody a v sále plnej ľudí. Po scénke
zaspievali najobľúbenejšie pesničky, ktoré sa spievajú pri hasičských oslavách prvého miesta, či na povzbudenie. Chlapci
boli odmenení obrovským aplauzom a pokrikmi: Ste najlepší!
Veľmi pekne im ďakujeme za to, že nás reprezentujú, a prajeme aby sa im aj naďalej darilo.
Najneočakávanejšie prekvapenie sa však týkalo našej tomboly. Tak ako po iné roky, ani tento rok nechýbali darčekové
koše, oblečenie, knihy, domáce spotrebiče alebo športové pomôcky. Keďže ľudia z našej dediny majú veľmi radi humor, rozhodli sa vystreliť si z našich plesajúcich. Na minuloročnom plese sa hlavnou cenou stala pec. Tak prečo cenu neurobiť atraktívnejšou? Hlavnou cenou plesu sa stal traktor. A nie taký obyčajný traktor. Výherca dostal papiere, kľúčik, no traktor mal jednu chybičku. Bola to hračka. Všetkým nám bolo jasné ako sa
jeho výherca zatvári. Nikoho neprekvapili reakcie výhercu. Spočiatku sklamanie, mrzutosť či podráždenie, ktoré sa vzápätí
zmenilo na výbuch smiechu ktorý otriasol celou sálou. Občas si
treba do života vpustiť aj smiech a radosť a o to sme sa pokúšali aj my.

Všetkým ďakujeme za účasť a podporu, a veríme, že budúci
rok bude aspoň z polovice taký skvelý ako bol tento.
Karolína Gavranová
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Štefanovská
stolnotenisová liga
Ako sa k nám všetkým už zaiste donieslo, v našej obci došlo
k renovácii stolnotenisových stolov a športuchtiví záujemcovia
o hru začali stolný tenis pravidelne hrávať v sále Obecného úradu
v dolnej časti obce.
V súčasnosti všetci záujemcovia poctivo trénujú, aby bolo
možné začiatkom mája usporiadať štefanovskú stolnotenisovú
ligu..
Počas tohto premiérového ročníka obecnej stolnotenisovej ligy
sa predpokladajú nasledovné typy hier: dvojhra muži, dvojhra
ženy, štvorhra muži, štvorhra ženy. Deti odohrajú jednodňové
turnaje, ktoré budú na konkrétny termín dohodnuté počas roka.
Pravidlá našej ligy sú totožné s klasickými pravidlami stolného tenisu. Hrá sa systémom každý s každým, vzájomne 3-krát
v dohodnutom termíne. Vzhľadom na to, že naši športovci majú
mnohé pracovné či školské povinnosti, každý zápas bude dohadovaný medzi konkrétnymi hráčmi podľa toho ako to komu
vyhovuje a kedy ma možnosť odohrať si zápas. Podmienkou

ale je, že do konca augusta musí by odohrané minimálne jedno
vzájomné stretnutie. Každý zápas sa musí odohrať za účasti
rozhodcu, ktorý sa pod výsledok zápasu ktorý rozhodoval, podpíše. Rozhodca musí byť zároveň aj hráčom ligy. Jednotlivé
zápasy si bude každý hráč evidovať samostatne do svojej rozpisky a následne sa budú zapisovať do hlavnej tabuľky, ktorá
bude umiestnená v sále obecného úradu, ale to len poverenou
osobou.
Záver stolnotenisovej ligy je naplánovaný na dátum 7. decembra 2014. Po tomto termíne bude usporiadaný Vianočný turnaj
o pohár starostu obce a dôjde aj k celkovému vyhodnoteniu
stolnotenisovej ligy.
Aj vás srdečne pozývame, aby ste sa prihlásili a tak sa spolu
s nami zabavili a zašportovali si.
Lukáš Koválik

ZUMBA po „štefanovsky“
Zumba - doteraz najväčší tanečný fenomén rozširujúci sa
po celom svete.
V tomto živom tanci sa kombinuje dynamická latinsko-americká hudba s prvkami unikátnych exotických a aeróbnych pohybov.
Tento štýl tanca nielenže skvele odbúrava nadbytočné tukové vankúšiky, ktoré sú niekomu na obtiaž, ale aj pozitívne
vplýva na celkový chod organizmu aj v podobe zlepšenia nálady.
Aj my- Štefanovci, dbáme o zdravý životný štýl, či skvelé
odreagovanie sa po práci, prípadne školy a preto sme sa spomedzi mnohých obcí taktiež rozhodli privítať takéto malé, tanečné kreácie aj do našej dedinky.

Stretávame sa každý utorok, a piatok o osemnástej hodine
v sále kultúrneho domu hornej časti obce, pod taktovkou našej tanečnej trénerky – Katky Duriníkovej z Nižnej.
Ak by sa v priebehu týždňa naše stretnutia zmenili vždy si
dáme vopred vedieť.
Hovoríte si, že nemáte hudobný rytmus? Nevadí, tanec je
o preciťovaní a snažení sa, nie o choreografii.
Ak by ste mali záujem zabávať sa, spoznať a nadviazať nové
kontakty, stačí neleniť, zobrať priateľky/priateľov a prísť si zatancovať s nami.
Každý je vítaný!
Tešíme sa na vás :)
Michaela Maťugová
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Fašiangový karneval
Fašiangy sú symbolom zábavy a veslosti a karneval je ich neodmyslitelnou
súčasťou. Dôkazom toho, že deti a dospelí v našej dedine sa vedia zabávať je
aj Štefanovský karneval, ktorý sa konal
15. 2 2014. Detský karneval u nás nieje
nijaká zvláštnosť. Práveže je to už niekoľkoročná tradícia. Deti spolu s rodičmi
doma vymýšľajú a niektorí aj vytvárajú
masky a s úsmevom na tvári, prezlečení
za ich obľúbených hrdinov a rozprávkové
postavy, idú tancovať a zabávať sa.
V pekné februárové popoludnie sa Kultúrny dom v hornej časti obce premenil
na akési rozprávkové kráľovstvo plné prin-

cezien so šatami od výmyslu sveta, ďalej
víl a motýlikov, rytierov a iných zaujímavých a kreatívnych masiek. Na každé dieťa čakala za peknú masku sladká odmena. Občerstvenie počas zábavy zabezpečili maminky, ktoré napiekli a priniesli koláče a tým potešili hladné brušká detí.
Nielen deti, ale aj dospelí a mladí sú za
každú srandu. Večerný karneval, ktorý
mal minulý rok veľký úspech, sa opakoval aj cez tohtoročné fašiangy. Sála bola
vyzdobená na detský karneval, stačilo už
iba porozkladať stoly a stoličky. Karneval
bol organizovaný formou batôžkového
plesu až na to, že podmienkou bola mas-

ka. A podobne ako na detskom karnevale, ani kreativita u starších nemala hraníc. Úľ včiel, šmolkovia alebo Snehulienka a sedem trpaslíkov, nám ukázali ako
efektívne a zaujímavo môže pôsobiť skupinová maska. Ostatné masky boli tiež
veľmi nápadité a vytrvalosť v tanci nekonečná. Zábava trvala až do samého rána.
Myslím, že každý kto sa karnevalu zúčastnil sa výborne zabavil. Či už deti poobede alebo mladí a dospelí večer. Verím
tomu, že počet masiek a ďalších skvelých
a originálnych nápadov bude rok čo rok
pribúdať.
Michaela Ondríková

Pozemkové spoločenstvá obce účtovali rok 2013
(Pokračovanie zo str. 3)

ločenstiev. Má to veľký význam, aby identifikácia majetku v teréne bola jednoznačná a viditeľná. Potrebné je ju dokončiť,
udržiavať a chrániť hraničné kopce.
Diskusia bola skromná. Predseda Ing.
Bendek informoval zhromaždenie o investičnom zámere – výstavbe l.c.Borčák. Starosta obce p.Ing. Maťuga poďakoval spoločenstvám za pomoc pre obec a prínos
oboch subjektov na zveľaďovaní obce.
Predseda spoločenstiev Ing. Bendek
a predseda DR Ing. Bránický oboznámili
zhromaždenie o návrhu zmien zakladateľských zmlúv v zmysle novely zákona
o pozemkových spoločenstvách.
OLH Ing. Brunčák informoval o plnení
LHP za 9 rokov platnosti, o zdravotnom
stave lesa a projektoch ťažbovej a pestovnej činnosti na r. 2014. Poukázal na
tzv. biele plochy (plochy porastené lesom
ale nezaradené v lesnom pôdnom fonde).Neprinášajú momentálne žiadny
efekt, sú potencionálnym zdrojom ohro-

zenia podkôrnikmi a nie je ich málo. Podľa evidencie LHP 44,29 ha. Z ekonomického pohľadu by boli pre PSSVL jednoznačným a významným prínosom. O necelý týždeň 28. 2.2014 popoludní sa konalo valné zhromaždenie Pozemkového
spoločenstva v Dolnom Štefanove. Zhromaždenie bolo poznačené nižšou účasťou – 56,3 %, ale bolo uznášania schopné. Po správach o činnosti výboru a výsledkoch ročnej uzávierky hospodárenia
za rok 2013 a DR v ktorých odzneli len
pozitívne čísla na výsledky hospodárenia
a ekonomické ukazovatele spoločenstva,
boli taktiež prerokovávané potrebné novelizácie vnútorných predpisov spoločenstva. Výsledky hospodárenia umožnili
vyplatiť dividenky podielnikom a zároveň
vytvoriť aj dostatočnú rezervu. OLH konštatoval vo svojom vystúpení, že podiel
kalamít je veľmi vysoký a za doterajšie
obdobie platnosti LHP je až 82,9 %. Úlohy podľa LHP sa plnia v časovom i objemovom vyjadrení.

V diskusii vystúpil p. starosta Ing. Maťuga s ponukou využitia budovy bývalej základnej školy pre účely urbáru, prípadne
všetkých pozemkových spoločenstiev,
resp. na iné účely, pretože je postavená
na pozemku urbáru. Poskytnutie akýchkoľvek dotácií na jej nutnú opravu je viazané na majetkové vysporiadanie, čo súčasná legislatíva jednoznačne a rýchlo neumožňuje.
Produktom každeho valného zhromaždenia je uznesenie. Ich príprava je veľmi
zodpovedná, dôležitá. Návrhová komisia
ho predkladá jednoznačne, konkrétne
a zrozumiteľne. Prijatie uznesení zaviazalo zodpovedených funkcionárov konať
v ich intenciách. Verme že o rok bude hodnotenie taktiež pozitívne.
Na záver je potrebné pripomenúť, že aktívne a správne fungovanie vyššie uvedných spoločenstiev je v záujme nás
všetkých a to aj vzhľadom na to, že práve
tieto spoločenstvá sú jediné organizácie
od ktorých obec môže očakávať určitú
pomoc.
j.b.
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S VENDO-m na návšteve u pána Swana
Vianoce sa nesú v znamení pokoja, šťastia,
rodiny a právom sú nazývané najkrajšími sviat-

Určite vás pán Swan, v podaní Dušana Šoltésa, ktorý sa snažiac prekabátiť sociálny sys-

kami v roku. Pre nás divadelníkov sú o to výnimočnejšie, že sú časom uvedenia novej divadelnej hry. Tak ako aj po minulé roky na Štefana sa v Štefanove hralo divadlo. A nie hocijaké! Aby sme vám predstavili pána Swana
a jeho nekonečné množstvo existujúcich aj vymyslených nájomníkov, začali sme sa stretávať už koncom leta. Vyberali sme pána Swana, jeho manželku, hľadali vhodných podnájomníkov, stavali im slušné bývanie, učili sme
ich predpísané repliky pána Michaela Cooneyho a to všetko za jedným účelom. Aby sme vám
divákom otvorili dvere do obývačky manželov
Swanových a tak spríjemnili tohtoročné sviatky, veríme, že aj pobavili, možno poučili, možno ste sa na našich predstaveniach stretli
s priateľmi, s ktorými nemáte možnosť kontaktu počas roka.

tém, dostal do poriadnych problémov, z ktorých
ho ťahal jeho podnájomník Norman (Jozef
Klus) či strýko George
(Jozef Furdek), kontrolovaný pracovníkmi sociálneho úradu pánom
Jenkinsom a slečnou
Cowperovou (Martin
Bošanský, Monika Krileková) a samozrejme
svojou manželkou Lindou (Eva Javorková),
pobavil. Aby to Erik
Swan nemal také „ľahké“, celú vzniknutú situáciu ešte viac skomplikovala slečna Cheesingtonová (Bibiana Bučeková), dvojica pohrebá-

Pôstne obdobie
Rok čo rok, stále znova a znova slávime
v rámci liturgického roka obdobie pôstu.
Pre svoju „pochmúrnu“ atmosféru pokánia
a kajúcnosti tak odlišnú od fašiangovej atmosféry fašiangov a plesov u však u väčšiny veriacich neoplýva zvlášť veľkou popularitou. Skôr
naopak, zdá sa, že pre mnohých je len časom
pasívne trpeným.
No pravdou je, že pod
nepríťažlivým obalom
sa ukrýva veľmi lahodné a príjemné
prekvapenie. Pôst
začína Popolcovou stredou a končí Veľkonočným
trojdním. Čo je to
pôst?
A
aký
význam má v živote človeka? Pre
niekoho môže byť
predstava pôstu
len akousi „úpravou stravovacích náblumental.sk
vykov“ v zmysle obmedzení. Iní vidia v pôste len
obdobie skľúčenosti, smútku, ľútosti nad spáchanými hriechmi.
Pôst v liturgii i v celom liturgickom roku má
pevné miesto dané tradíciou a dôležitosťou.

Rozlišujeme tri druhy pôstu: 1. Pôst pokánia –
je založený na uvedomovaní si svojej hriešnosti
a potreby pokánia za svoje hriechy. Zahŕňa Popolcovú stredu a celé pôstne obdobie. 2. Veľkonočný pôst – je vyjadrením očakávania. Prejavom tohto pôstu by malo byť aj to, že svoje
pracovné aktivity naplánujeme tak, aby sme sa
so začiatkom Veľkonočného trojdnia (Zelený
štvrtok), mohli plne venovať prežívaniu tajomstiev najdôležitejšieho sviatku. 3. Eucharistický pôst – má byť prejavom toho, že nič nemôže nasýtiť a uspokojiť moju dušu ako prijatie
Krista v Eucharistii. Dnes je pôst pred svätým
prijímaním minimalizovaný aspoň na jednu
hodinu, kedy sa zriekame pokrmu. Zriekaním
sa niektorých činností môžeme získaný čas
naplniť rozjímaním v modlitbe, čítaním náboženskej literatúry alebo čítaním svätého písma.
Celú pôstu dobu treba pokladať za dobu pokánia v ktorej treba viac hľadať Boha. Zúčastňovať sa na obradoch „Krížovej cesty“, kde si
pripomíname umučenie a smrť Ježiša Krista.
Najprísnejší pôst je na Popolcovú stredu
a na Veľký piatok.
Nebojme sa pôstu, ale objavujme jeho
význam a krásu, no nielen v slovách ale predovšetkým svojou osobnou skúsenosťou, aby
pôstu bol skutočne časom našej, mojej, tvojej
premeny.
Oľga Veselovská

kov pod vedením pána Forbrighta (Alexander
Klus, Stanislav Sameliak), manželský architekt
Dr. Chapman (Štefan Ondrík), či Normanova
snúbenica Brenda.(Nina Ratičáková). Nad týmto všetkým z režisérskej stoličky dozerali Jozef Puchel a Zuzana Štiptová. Ako to napokon
všetko dopadlo ste sa mali možnosť dozvedieť
na štyroch predstaveniach, ktoré sme odohrali
v našej obci.
Keďže sa Nájomníci pána Swana stretli s pozitívnym ohlasom, presťahovali sme ich domácnosť v jednom predstavení do Lokce a dve predstavenia sme hosťovali na doskách Kina Javor
v Tvrdošíne.
Aj touto cestou by sme sa vám radi poďakovali za vašu podporu, záujem o naše predstavenia, že ich navštevujete v hojnom počte
a tým nám dávate najavo, že to, prečo sme
vznikli sa nám darí plniť a každoročne vám prinášame zábavu, smiech, pobavenie. Ďakujeme a tešíme sa naše ďalšie spoločné stretnutia.

Zuzana Štiptová

Matrika od posledného
vydania novín
Narodení v roku 2013
po vydaní novín
Sofia Čajková
Adrián Romaňák

Narodení v roku 2014
Andrea Branická
Peter Poláčik

Prihlásení k trvalému pobytu
Stanislav Hajdúch
Peter Gajdošík

Zomreli
Jozef Orčík († 93)

Jubilanti
65 rokov – Jozefína Horňáková
75 rokov – Justína Ladniaková
Alojz Krilek
80 rokov – Mária Poláčiková
Otília Brunčáková
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Čo môžeme na jar zbierať do domácej lekárne
Jar nám tohto roku na dvere zaklopala naozaj skoro. Už začiatkom
marca vykukovali prvé hlávky podbeľa liečivého. Obdobie zberu zlatistých kvetov bolo dosť dlhé. Ak sme sa omeškali a zbierali už veľmi rozvinuté kvetenstvo, môže sa stať, že pri sušení sa zmenilo na páperie.
Treba vystihnúť čas zberu už v začiatku kvitnutia.

nahuby.sk

Kvet podbieľa môžeme piť samostatne alebo v čajovej zmesi (so skorocelom - 2 diely, s materinou dúškou – 2 diely, alebo s prvosienkou –
1 diel) pôsobiacej na kašeľ a ochorenia dýchacích ciest.
Žihľava dvojdomá
– bylina s hojným výskytom nám ponúka
zber od skorej jari až
do jesene. Vhodné je
zbierať mladé olistené
výhonky a z nich pripraviť čas – jedna lyžica na 2 dcl prevarenej vody, nechať zapariť 15-20 minút a precediť. Žihľava dobre
chutí aj v praženici –
nakrájanú žihľavu podusíme na cibuľke
(podobne ako špenát), podľa chuti môžeme pridať aj domácu klobásku, pridáme
vajíčka a ochutíme. Je
to obľúbený tip napríklad na veľkonočné
raňajky.
Zber: musíme si vyhľadať čisté stanovište. Žihľavu nie je vhodné zbierať okolo hnojísk či kompostov, pretože vtedy obsahuje viac dusikatých látok.
Čaj z mladých výhonkov osoží pri jarnej očistnej kúre. Doporučuje sa
ho počas dňa vypiť jeden liter a robiť tak počas jedného až dvoch týždňov.
Žihľava dobre pôsobí na prečistenie kĺbov, obličiek, pri ochoreniach
žalúdka, chudokrvnosti, cukrovke, podporuje látkovú výmenu. Táto bylina obsahuje vitamín C, provitamín A, veľké množstvo chrolofylu a preto by sme okolo nej určite nemali chodiť bez povšimnutia.
Prvosienka jarná – zbierame z nej kvety so sladkým nektárom, no
môžeme zbierať aj koreň. Obidve časti dobre pôsobia na rozpúšťanie
hlienov a tým uľahčujú vykašlievanie. Samotný kvet sa neodporúča piť
denne dlhodobo a to pre obsah saponínov, ktoré pôsobia na biele krvinky. Po tomto čaji siahnime vtedy, keď máme problém s kašľom a prechladnutím.

Počas mesiaca máj dávam do pozornosti kvet bazy čiernej. Pri zbere
je potrebné dať si pozor, aby sme zbierali len súkvetia v strede ktorých
je rozkvitnutých len pár kvetov. Keď je súkvetie v plnom rozkvete tak sa
pri sušení krúši a znižuje sa kvalita čaju.
Pridávame ju do čajov pri prechladnutí, najmä ak sa chceme vypotiť.
Chutný je aj známy bazový sirup.
Beáta Bedrichová

Zasmejme sa
- Oco, je to pravda čo nám povedal učiteľ v škole?
- A čo povedal?
- Že druhým máme vždy pomáhať.
- No hej, to je pravda.
- No, ale čo potom budú robiť tí druhí?
``````
Otec: „Jano, v živote treba spraviť a o ostatné sa nestarať.
Jano: „Ja to tak aj robím, ocko“.
Otec: „Naozaj?“
Jano: „ No hej. Napísal som úlohu, dostal som za ňu päťku, ale mne je to
fuk!“
``````
Dano prosí starého otca aby mu kúpil trúbku
• No to nám treba! Narobíš dosť hurhaju aj bez trúbky!
• Sľubujem ti, starý otec, že na nej budem hrať len vtedy, keď budeš
spať.

O živote – do života
v Život najviac zaťažuje zháňanie vecí, ktoré by ho mali uľahčovať.
v V živote mávajú najväčší úspech tí, ktorí vedia prekrásne hovoriť
o všeličom, najmä o ničom.
v V živote možno najľahšie zablúdiť so sklonenou hlavou.
v Život nakoniec naučí človeka naparovať sa už len nad harmančekom.
Oľga Veselovská
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