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arec. Mesiac, kedy už pomaličky očakávame jar, už nezubaté slniečko a príjemné teploty. Tento rok sa naň navyše viažu
krásne a kresťansky výnimočné Veľkonočné
sviatky. A je to taktiež mesiac kníh. Bez mučenia sa priznám, že patrím k veľkým a verným zástancom kníh a čítania. Kedykoľvek
a kdekoľvek. Doma, na zastávke, v autobuse... Mám rada zvuk šuchotajúceho papiera,
keď pretáčam stránky a keď zároveň s nimi
plynie príbeh. A knihy mi neskutočne voňajú.
Najmä tie staršie (takže keď je niekto zaborený nosom v knihe, neznamená to vždy, že
je krátkozraký).
Knihy krásne vystihuje jeden obrázok, ktorý koluje internetovým svetom. Je na ňom
muž pozerajúci televízor, na obrazovke ktorého sú rôzne obrazy, no od jeho hlavy ide
prázdna bublina predstavivosti. Druhá polovica obrázku predstavuje muža, ktorý číta.
Myšlienková bublina je plná rôznych obrázkov a predstáv, zatiaľ čo kniha ponúka ,,len“
písmenká.
Existuje azda nespočetné množstvo rôznych žánrov, preto si myslím, že každý z nás
má možnosť nájsť si ,,to svoje orechové“. Rozprávky, detektívky, romantické romány, napínavé drámy, či hoci aj zbierky vtipov na zasmiatie sa. Všetky rozvíjajú našu fantáziu
a vytrhávajú nás z, nie vždy dokonalého, reálneho sveta.
Azda so mnou budete súhlasiť, že s televíznymi programami to ide v poslednom čase
dolu vodou. Často nás strhávajú do sveta
takzvanej reality- show, nad ktorým občas neostáva nič iné, než krútiť hlavou. Samozrejme, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť,
sú programy a rôzne dokumenty, ktoré sú poučné, ponúkajú nám množstvo informácií, ale
vyskytuje sa ich akosi pomenej. Možnože aj
vzhľadom na nízky počet divákov.
Televízia nás ovplyvňuje viac, ako sme si
schopní priznať. Sama sa občas prichytím, že
namiesto toho, aby som robila niečo iné a užitočné, pozerám ,,do bedne“ na niečo, čo ma
vlastne ani nezaujíma. Nuž, ťažko sa je od
televízie odtrhnúť...
Dovoľte mi ešte chvíľku bojovať na strane
kníh. Príbehy a ich dej, ktorý je nám dávkovaný postupne, a ktorý prežívame s hlavnými hrdinkami a hrdinami, v nás ostáva. Pamätáme si myšlienky sympatických postáv,
ktoré nám boli blízke a ktoré nás istým spôsobom ovplyvnili. Veď už od detstva žijeme
s rozprávkami o princeznách, vlkoch, čarodejníkoch... Hráme sa na dobývanie hradu,
kde je skrytý čarovný poklad... A v dospelosti
niekedy tak dobre padne, keď prepadneme
dobre napísanému, napínavému románu, ktorý nás vytrhne z každodenného kolobehu.
Knihy majú svoju moc. Čarovnú, napínavú
a sú nevyčerpateľným žriedlom fantázie pre
všetkých. Skúste siahnuť popri vychutnávaní
si popoludňajšej kávy aj po knihe. Bude chutiť mnoho-stránkovo lepšie!
Diana Maťugová

Nech vám je sám
vzkriesený Pán
radosti čašou
v živote vašom
Vážení a milí spoluobčania,
priatelia, rodáci
Čoskoro uplynie 10 rokov, čo som mal
vďaka Vám česť, povinnosť a možnosť
pôsobiť v službe starostu, do ktorej ste
si ma vyvolili. Keďže už nemám toľko síl
a moje zdravie mi už neslúži tak ako
kedysi, rozhodol som sa ukončiť svoje
pôsobenie vo funkcii starostu a chcel by
som sa Vám všetkým pri tejto príležitosti naposledy prihovoriť a poďakovať.
Chcem poďakovať za tých desať rokov,
za všetko dobré i zlé, čo ma osobne obohacovalo, napĺňalo a hlavne vnútorne
posilňovalo v odhodlaní slúžiť Vám
a obetovať môj čas, sily a energiu pre
naše spoločné dobro. Zhodnotenie mojej práce nechávam na Vás, lebo len Vy
môžete objektívne posúdiť, či som obstál, alebo nie, či som dobre slúžil, alebo zle. Ja môžem povedať len toľko, že
som sa snažil svoju prácu odvádzať vždy
zodpovedne a najlepšie ako som len
vedel, a len skromne dúfam, že som
Vašu dôveru nesklamal. Možno nebolo
vždy všetko podľa mojich, alebo Vašich
predstáv, ale snahu som vždy mal. Ale
tiež som len človek, jeden z Vás, so svojimi chybami, slabosťami a nedostatkami. Toto som ale mal vždy na pamäti
a snažil som sa podľa toho aj konať tak,
aby to bolo nie na môj, ale na prospech
všetkých nás, ktorí tu v našej obci žijeme svoje životy a snažíme sa po sebe
niečo zanechať aj pre ďalšie pokolenia.

10 rokov, ktoré o krátky čas uplynú od môjho zvolenia do funkcie starostu by som samozrejme nedokázal zodpovedne slúžiť,
keby som pri sebe nemal oddaných a schopných spolupracovníkov, ktorí so mnou zdieľali rovnaký pohľad na verejnú službu Vám,
občanom našej obce. Preto chcem takto verejne vyjadriť svoju vďaku aj im, poslancom
obecného zastupiteľstva, ekonómke obce
a kontrolórovi. Zachovajte im svoju priazeň
aj naďalej, aby boli aj môjmu nástupcovi nápomocní a pokračovali spoločne v službe našej obci a vlastne nám, obyvateľom, ktorí tu
žijeme.
Vážení a milí priatelia, spoluobčania, rodáci, Pán Boh zaplať za tých desať rokov, za
Vás, za Vašu pomoc a podporu.
Nech sú nadchádzajúce Veľkonočné sviatky zmŕtvychvstania nášho Spasiteľa Ježiša
Krista pre každého a každú z Vás príležitosťou na uvedomenie si pozemskej pominuteľnosti, ale aj veľkej nádeje vo večnú nesmrteľnosť. Prajem Vám, aby ste tak, ako budete vnímať vo veľkonočnej spásnej udalosti
zrodenie nového života pre večnosť, vnímali
aj ukončenie môjho pôsobenia a služby Vám,
ako uvoľnenie miesta pre môjho nástupcu,
pre niečo nové, ktoré bude dobré pre Vás
a vaše rodiny, pre celú našu obec. Požehnanú Veľkú noc a všetko najlepšie pre budúcnosť našej obce želá

Exstarosta J. Kakačka
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UZNESENIE č. 1/2013
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIE č. 2/2013
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce
Štefanov nad Oravou na svojom
zasadnutí dňa 19. januára 2013

Obecné zastupiteľstvo obce
Štefanov nad Oravou na svojom
zasadnutí dňa 20. marca 2013

1. Schvaľuje
a) Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 655/2012/UZ
k projektu: Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry
v obciach na poľsko – slovenskom
pohraničí – Lipnica Wielka (PL)
a Štefanov (SK).
b) Zmenu spôsobu čerpania (maximálneho limitu čerpania na
500 000 eur).
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b)

c)

1. Schvaľuje
a) Program obecného zastupiteľstva
b) Žiadosť o zapožičanie sály v hornej časti obce pre divadelnú skupinu VENDO na nácvik muzikálu.
c) Ing. Rastislava Gálla do komisie na
ochranu verejného záujmu a zároveň odvoláva z tejto funkcie Ing.
Ivana Maťugu z dôvodu vykonávania funkcie verejného funkcionára.
2. Berie na vedomie
a) List starostu obce Jozefa Kakačku o vzdaní sa mandátu starostu

d)

e)

obce Štefanov nad Oravou k dátumu 1. 4. 2013.
Poverenie zástupcu starostu obce
Štefanov nad Oravou Ing. Ivana
Maťugu zastupovaním starostu
obce v plnom rozsahu práv a povinností dňom 1. 4. 2013.
Žiadosť o vyhlásenie nových volieb
do orgánov samosprávy obce,
z dôvodu zániku mandátu starostu obce Štefanov nad Oravou.
Správu hlavného kontrolóra
Ing. Františka Hrubjaka o vykonaní kontroly vedenia účtovníctva
a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. štvrťrok 2013.
Žiadosť mesta Tvrdošín o poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie žiakov navštevujúcich krúžky v Základnej
škole Tvrdošín.

Hokejové nadšenie pokračuje aj v roku 2013!

Pomerne často sa stáva, že ma kamaráti zo zahraničia oslovia s otázkou, ktorý
šport je na Slovensku ten najobľúbenejší
a najsledovanejší. V sekunde odpovedám, že je to predsa hokej! Bezpochyby
možno povedať, že aj náš Štefanov nad
Oravou je obcou zanietenou pre tento ,,ľadový“ šport. Šikovní hráči, množstvo fa-

núšikov a to pravé hokejové nadšenie je
u nás už azda natrvalo ustálené. Dokazuje to aj fakt, že začiatkom tohto roka sa
už po piaty krát konal Hokejový turnaj
o pohár starostu obce.
Tentokrát sa na ľade postupne preháňali štyri tímy, snažiac sa ulapiť puk a streliť
ho konkurentovi do bránky. To všetko za
výdatného povzbudzovania fanúšikov,

ktorí si pre domáci tím pripravili aj originálny transparent zobrazujúci dráčika požiarnika a text ,,Žijeme len raz“, čo je
názov súčasnej populárnej pesničky. Tá
sa stala hymnou našich dobrovoľných hasičov, ktorí sú zároveň aj hokejistami štefanovského družstva. Nuž, vidno, že naši
chlapci sú všestranne nadaní!

Štefanov nad Oravou
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Víťazmi tohtoročného turnaja, na ktorom
mali zastúpenie až dve štefanovské družstvá, sa stalo Torpédo Štefanov v belasých dresoch. Chlapci, už aj do budúcnosti: Do toho!
-diamat-

Mužstvá
1.
2.
3.
4.

Torpédo Štefanov
Barani - Bedrich team
Štefanov B
Tvrdošín

Zápasy
Tvrdošín – Štefanov B
Torpédo Štefanov – Barani
Barani – Tvrdošín
Torpédo Štefanov – Tvrdošín
Barani – Štefanov B
Torpédo Štefanov – Štefanov B

6:4
11:6
9:11
9:5
7:10
7:4

Výsledná tabuľka
Por. Mužstvo
1.
2.
3.
4.

Torpédo
Štefanov
Tvrdošín
Štefanov B
Barani

Body

Dali
gólov

Dostali
gólov

6
4
2
0

27
23
18
22

15
22
20
32

Víťazné družstvo
Torpédo Štefanov – Lukáš Kordiak, Lukáš Koválik, Lukáš Kuloštiak, Adrián Romaňák, Dominik Števaňák, Matúš Števaňák

1/2013

Výnimočná silvestrovská
noc 2012/13
31. december sa vždy nesie v duchu osláv príchodu nového roka, bilancovaním toho starého a v dávaní si predsavzatí. Mladí a rodiny
z našej obce sa rozhodli, že na príchod roka 2013 počkajú spoločne
v kultúrnom dome v hornej časti
obce. Zišli sme sa v dobrej nálade
so zásobou dobrôt z našich kuchýň,
v gala oblečení a ako to k tomuto
dňu patrí, aj dôkladne vyzbrojený
muníciou petárd a svetlíc, aby sme
pri tanci, speve a rozhovore počkali
na tú magickú chvíľu začiatku niečoho nového.
Avšak hudbu, tanec, zábavu
a spev sme v poslednej polhodine
vymenili za prítmie chrámu, tichú
modlitbu a osobné poďakovanie
Pánu Bohu za prežitý rok, za vyprosovanie síl a milostí do roka nastávajúceho. Takmer všetci účastníci batôžkového plesu neprivítali
nový rok za buchotu petárd a strieľania svetlíc, ale v spoločnej modlitbe, za spevu kolied a s nádherným pocitom v srdci. Hlavne pre nás mladých niečo nové, nezvyčajné, magické, a nezabudnuteľné. Naplnený pokojom a s vedomím, že sme prvé chvíle roka privítali na
tom najsprávnejšom mieste, sme napo-

kon aj my vypustili do sveta správu, že sa
začal nový rok, buchli šampanské, popriali
si navzájom úspešný nový rok a pokračovali v zábave ako sa patrí až do rána
bieleho.
Zuzana Štiptová
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Povesť o vzniku názvu obce Štefanov
So vznikom názvu obce Štefanov povesť hovorí o dvoch
príbehoch, ktorých púte sa jedného dňa preťali.
Prvý sa začal dávno, pradávno, niekedy v časoch, keď Orava
bola ešte kráľovským pralesom, ktorý siahal až po Zvolen. Les
bol využívaný len z času na čas na poľovačky. Bol pre kráľa
neužitočnou plochou a na Orave zvlášť pre jej odľahlosť a neprístupnosť. Nechodil tu takmer žiaden zemepán. Žila tu len zver
a medzi ňou kraľovali vlky a medvede. Nebáli sa ani ľudí a často ich ohrozovali aj v ich kolibkách.
Nadišiel raz deň, keď odvážny mládenec z jednej koliby so
sekerou v ruke prebrodil veľkú vodu a zamieril do kopcov na
druhom brehu. Po dlhej a ťažkej práci vyťal les a na vzniknutej
poľane postavil kolibu. Tu si priviedol svoju ženu a deti. On rúbal les, vyberal včelám z brtí med a lovil zver. Žena siala ikricu,
pestovala zeleninu a deti zbierali lesné plody a v potoku chytali
ryby a raky. Na brehoch potoka rástli javory a tak si ho pomenovali „Javorový potok“. Ich život bol síce skromný, ale prinášal im
radosť, i keď ich občas ohrozovala dravá divá zver. Mohutné
buky na poľane videli rásť a zomierať niekoľko generácii potomkov odvážneho lovca a jeho ženy.
Druhý príbeh má začiatok v roku 1342. Na kráľovský uhorský
trón zasadol šestnásťročný Ľudovít I. z Valoisovsko-anjouovskej dynastie. Jeho otec Karol Róbert mu ako devätnásťročnému zabezpečil zmluvou s poľským kráľom nástupníctvo aj na
poľskom kráľovskom tróne. Vláda mladého kráľa bola v znamení vojen s Benátkami a Dalmáciou o Dubrovník. Pri jeho početných vojenských výpravách ho sprevádzali oddaní spolubojovníci Mikuláš, syn Folkuša a Mikuláš, syn Jána z Dulíc.
Do tohto príbehu zasiahli aj Poliaci, keď okolo roku 1300
v poľskej Wieličke začali ťažiť kamennú soľ. To ovplyvnilo aj
život Oravcov, nakoľko privilégiom kráľa Ľudovíta I. z roku
1354 bol povolený dovoz soli pre Oravskú, Liptovskú a Turčiansku stolicu. Soľné balvany o váhe 12 centov (dnes by sme
hovorili o sedemsto kilogramoch) vozili na vozoch cez Oravu.
Vzniká soľná cesta.
Neprešiel ani rok a kráľ Ľudovít I. sa rozhodol vykonať kontrolu svojich poddaných aj v odľahlých častiach svojho kráľovstva
a skontrolovať, aká je soľná cesta z Poľska do Uhorska. Sprievod nechal odpočinúť na Oravskom hrade a v sprievode svojich
dvoch verných vojakov Mikulášov sa vybral na krátky, neplánovaný lov. Zo sebou si zobral aj najvernejšieho psa. Kraj nepoznali a spoliehali sa na svoje skúsenosti získané na bojiskách.
Vybehli na koňoch do vrchov nad Oravským hradom až na Oravskú Maguru. Videli nádhernú krajinu. Opojení krásou prírody
a čerstvým vzduchom prebehli hrebeňom niekoľko kilometrov.
Na jednom z vrchov, spod ktorého vytekal potôčik a na brehoch
rástli javory, sa chceli otočiť a vrátiť, keď im veľký medveď splašil kone a mladý kráľ sa pri tom zranil na konároch stromu.

Medveďa sa im podarilo len odohnať a spôsobili mu pritom
kopijami ľahšie zranenia. Aj keď unavení, kráľ rozhodol, že pôjdu za ním. Prechádzali hustým lesom sledujúc psa a stopy zraneného zvera. V diaľke sa ozýval jeho rev. Ponáhľali sa tým
smerom. Pes ich ťahal a nestačili sa uhýbať do očí bijúcim konárom stromov. Ako sa predierali húštinou, rev medveďa silnel.
Už boli blízko, keď všetko na okolí stíchlo. Nebolo počuť ani
vtáčika. Kráľ rozhodol, že sa rozdelia a pokúsia sa k medveďovi prísť z dvoch strán, aby ho zmiatli, zneistili a mali lepšiu možnosť ho uloviť. Po prejdení pár desiatok metrov kráľ Ľudovít rozhrnul konáre a pred ním sa ukázala rúbaň s potokom. Nestačil
sa porozhliadnuť a jeho kôň aj s ním padá k zemi. Kráľ spadol.
Hneď sa dvíha a zboku vidí ako sa k nemu rúti otvorená tlama
vztýčeného medveďa, z ktorej vychádza priam pekelný rev. Chce
hodiť kopiju, ale kým sa postaví, vidí, že na medveďa skáče
jeho pes a zatne zuby do jeho slabín. Medveď otáča hlavu. Na
chvíľu ho to zdrží, zatiaľ čo k nemu priskakuje chlap a sekeru
mu zatína medzi oči. Zver padá k zemi. Chlap na poslednú chvíľu
odskakuje a pri tom odsotí na druhú stranu aj kráľa. Padajúci
medveď sa zošmykne strmým svahom do potoka.
Chlap, vidiac v kráľových očiach prekvapenie, mu bez otázky
povedal: „Zdalo sa mi, že už je po ňom, ale medveďovi nikdy
nesmieš veriť. Pane, nemali by ste v týchto lesoch chodiť sám.
Tohto sme dostali skôr, ako on nás, ale je ich tu veľa. A poďakujte sa psovi, že sme to stihli.“ Po prejdení šoku sa kráľ pýta:
„Ako sa voláš?“ To už ale chlap prešiel ku potoku, sadol si na
kameň a oddychoval. Z času na čas rukou nabral vodu a opláchol si hlavu a zamazané telo od krvi. Voda pod ním bola červená. Obmývajúca voda z medveďa vymývala posledné zvyšky
krvi, ktorá vytekala z rán na jeho tele. Kráľ si až vtedy mohol
zviera pozrieť a videl, že má telo dosekané od viacerých úderov
sekery, ako s ním chlap predtým bojoval. To preto bolo počuť
rev. Prichádzajúci Mikuláš, syn Folkuša zakričal: „Nepočul si
kráľa, ako sa voláš?“ Chlap sa postavil, otočil ku kráľovi a pozerajúc mu do očí povedal: „Prepáč, kráľ, nespoznal som Ťa.
Volajú ma Štefan.“ Kráľ sa usmial. „Lepšie meno nemôžeš ani
mať. Štefan predsa znamená veniec víťaza a je patrónom koní.
Ty si mi zachránil koňa, aj mne si zachránil život a zvíťazil si
nad medveďom.“ Po chvíli dodal: „ Tento potok, ktorý si sfarbil
svojou krvou, nech sa oddnes volá Štefanov potok (Chepanopataka). A ty a tvoja rodina tu bude naveky žiť, poľovať a obrábať svoje polia a lúky.“
Keď chcel kráľ za verné služby obdarovať Mikuláša, syna Folkuša a Mikuláša, syna Jána z Dulíc, títo si žiadali kus zeme kde
sú odvážni, silný a pracovití ľudia. A tak im daroval zeme v okolí
Štefanovského potoka. Kráľ Ľudovít I. v roku 1355 udelil pôdu
na 12 popluží zeme a lesa Mikulášovi, synovi Folkuša a Mikulášovi, synovi Jána z Dulíc a prijal ich do šľachtického stavu.
A Štefan? Ostal tu žiť a pracovať aj naďalej.
Ivan Maťuga
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V Štefanove prebehlo stretnutie
pirátov, čarodejníc, víl...
Takmer každý z nás ako dieťa zablúdil do skrine svojich rodičov, starých rodičov, na povaly našich domov, ktoré skrývali
a dodnes skrývajú množstvo spomienok, starožitností, oblečenia dôb minulých. Ako deti sme sa v tých veciach radi prehrabávali, preobliekali za princezné, rytierov, víly, ježibaby, a hrali
sa na svoj vlastný rozprávkový svet. Kúsok z dieťaťa v nás zostáva celý život a práve fašiangy sú obdobím, kedy sa aspoň
na jeden večer môžeme zastaviť, vrátiť sa do detstva a pripomenúť si tie, už možno dávno zabudnuté, bezstarostné dni.
A tak sa 2. február v našej obci niesol v znamení karnevalov.
Veselý deň odštartovali mladšie ročníky a v maskách sa zabávali v poobedňajších hodinách. Parket neskôr prenechali svojim rodičom, starším súrodencom a kamarátom, ktorí vo večerných hodinách rozprúdili zábavu, ako sa patrí. Už minulý rok sa
myšlienka zorganizovať karneval aj pre dospelých, ukázala ako
výborný nápad, o čom svedčí aj fakt, že sála kultúrneho domu
v hornej časti obce praskala vo švíkoch. Do skorých ranných
hodín sa tak spolu zabávali prasiatka, lesné víly, čarodejníci,

rozprávkové postavičky a zavítal
medzi nás dokonca aj Charles
Chaplin. Svoje
hojné zastúpenie
mala aj rómska
menšina, ktorej
tancom konkurovali domorodé
a orientálne tanečnice. Všetko

pozorne sledovali aj králi a kráľovné z rôznych kútov obce
a nechýbalo ani zastúpenie policajného a vojenského zboru.
Udalosť si nenechali ujsť ani návštevníci z pekla, občania starého Ríma, niekoľko pirátov a pirátiek, čarodejníc, zvieratiek,
kovbojov a množstvo iných masiek. O zábavu sa počas celého
večera starala novovzniknutá, a v ten večer aj zaniknutá, hudobno - tanečná skupina Zlomím ti prst a DJ Guli.
Zábava pri hitoch minulých aj terajších, pri dobrom jedle
a v spoločnosti svojich priateľov, susedov a známych trvala do
skorých ranných hodín. Dúfame, že o rok sa v čase fašiangov
opäť stretneme v takom hojnom počte a opäť v kostýmoch zabudneme na každodenné starosti.
Zuzana Štiptová

1/2013
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O tom, čo sme zažili v škôlke
Deň veselých zúbkov

Môj dom

Zúbky si čistíme 3-krát denne. Zúbky
musia rodičia dočistiť každý deň, a to
po večernom čistení. Zúbky si čistíme aspoň tri minúty. Treba si
vybrať vhodnú zubnú pastu
a kefku, ktorú treba vymeniť
aspoň raz za tri mesiace.
Nejedzte sladkosti alebo
sladké jedlá počas celého dňa, ale len raz za
deň. Obmedzte sladkosti
a radšej ich nahraďte
ovocím, zeleninou alebo
jogurtom. Takisto obmedzte aj sladké a ovocné
nápoje a namiesto nich
pite čistú vodu alebo nesladený čajík. Po jedle môžete žuť pod
dozorom rodiča pár minút žuvačku bez cukru. Toto všetko
a ešte viac sme sa dnes dozvedeli.

Tento školský rok sme urobili súťaž o najkrajší dom. Deti spolu s rodičmi vymysleli krásne domčeky a doniesli ich do našej
MŠ. Urobili sme si z nich výstavku. Veď pozrite, nie sú krásne?
Ďakujeme rodičia.

Zápis do školy
Predškoláci boli s rodičmi na zápise do ZŠ. Tento rok ich je deväť, a to päť chlapcov a štyri dievčatá. Deti sa na tento deň naučili
básničky a pesničky, pred všetkými vystúpili a ukázali svoju odvahu.

Karneval
Tento rok k nám okrem princezien, pirátov, víl... pribudli aj nové masky robota Transformera. Na začiatku sa masky predstavili
a predviedli v plnej kráse. Spolu s rodičmi si potom zatancovali a zaspievali.
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Kŕmenie vtáčikov
Cez zimu sme sa postarali o hladné vtáčiky. Na
okno sme im sypali slnečnicové semienka
a tešili sme sa ako
im chutí.

Sánkovačka
Hurá, hurá ideme sa sánkovať! Počas zimy využívame školskú záhradu na zimné športy-sánkovanie, bobovanie... a popri tom sa všetci otužujeme.

Fašiangová noc
Deti sa vždy tešia na túto akciu. V ten deň nejdú poobede domov ale ostávajú v škôlke až do
ďalšieho dňa. Maminky deti nabalili sladkosťami
a tak sme si urobili poriadnu hostinu. V MŠ mali
pripravený bohatý program: diskotéka, večerná
sánkovačka, hľadanie pokladu, pozeranie rozprávky, hra na schovávačku... Večer unavení spokojne zaspali. Deti odkazujú rodičom: Nebáli sme
sa a bolo nám fajn.

1/2013
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Od decembra 2012
Štefanovská knižnica,
ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome
v hornej časti obce, v súčasnosti
obsahuje viac ako 2500 kníh.
Je otvorená vždy prvú nedeľu
v mesiaci v čase od 17:00–19:00.

...prihlásení k trvalému
pobytu:
Katarína Matušáková
Matúš Matušák
Miroslav Matušák

...odhlásení z trvalého
pobytu:
Kováliková Lenka
Kováliková Veronika
Koválik Róbert
Pappová Katarína
Papp Adam
Papp Aurel
Papp Kristián
Kuráňová Ivona
Kuráň Patrik
Kuráň Erik

...narodili sa:
Matej Poláčik

...nás navždy opustili:
Štefánia Sumegová
Ondrej Glonek
Pavlína Gregorcová

Jubilanti:
70 rokov

80 rokov
85 rokov

Ondrej Koválik
Ivan Furdek
Alexander Klus
Irena Bránická
Marta Maťugová
Marta Poláčiková

Brúsime si jazyk
Učiteľka: Aký je budúci čas od „zívať“?
Žiak: Spať.

]]]]]
„Aké znamienko dávame za opytovacou
vetou?“
„Za opytovacou vetou dávame opytovník.“

]]]]]
„Ako správne vyslovíme slovo diskusia?“
„Prosím, konferencia.“

]]]]]
„Janko, vedel by si povedať, čím dýchajú
ryby?“
„Ryby, ryby dýchajú....aha, ryby dýchajú
žubrienkami.“

]]]]]
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„Žiaci, kto sú to kočovníci?“
„Prosím, pani učiteľka, kočovníci sú takí
ľudia, ktorí sa vozia na kočoch.“
Oľga Veselovská

