Štefanov nad Oravou
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK

N

oviny Štefanova nad
Oravou, ktoré práve
držíte v rukách, sprevádzajú život obce už desiaty rok.
Poskytujú
informácie
o behu obce, o živote v nej,
o športových či dobrovoľníckych aktivitách. Nuž a v neposlednom rade, tieto stránky poskytujú priestor pre
tých, ktorí majú chuť, či potrebu niečo vyjadriť. Nejedná sa ale výlučne o podávanie informácií. Život je
predsa o postrehoch, myšlienkach a pocitoch. Zúčastnili ste sa vy či vaši blízki
súťaže, zaujímavého výletu? Máte psíka „šintera“
a plné vrece veselých historiek? Nápady na skrášlenie záhradky a prostredia
okolo domu? Určite si mnohí z vás nájdu pár minút na
spísanie si vašich dojmov.
Boli ste na hubách a našli
ste krásne kúsky? Vybrali
ste sa na prechádzku a podarili sa vám krásne fotky
Štefanova? Nuž prečo sa
s nimi nepodeliť?
Ak sa aj necítite na písanie, bola by škoda nevenovať pozornosť vaším nápadom. Zverte sa niekomu
v okolí, alebo sa skontaktujte so mnou či členmi redakčnej rady. Boli by sme
veľmi vďační za vaše podnety na témy článkov, či za
vaše nápady na zlepšenie
štefanovských novín, ktoré
sú predsa pre nás všetkých.
Kontakt nájdete na zadnej
strane novín v spodnej časti. Prípadne si nás kľudne
,,odchyťte“ na ulici! Tieto noviny sú o nás a najmä pre
nás. Zapojte sa do ich vytvárania!
Aj v mene redakčnej rady
vám prajem slnečné a teplé leto, príjemný oddych počas dovoleniek a množstvo
úžasných zážitkov!
Diana Maťugová
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Štefanovskí hasiči a hasičky sú hviezdy!
Aj tento rok sa naši mladí hasiči prihlásili do Hornooravskej hasičskej ligy (HOHL). Našu dedinu nereprezentujú len chlapci, ktorí pred rokom vyhrali
HOHL, ale tento rok sa k nim pridali aj dievčatá, kto-

ré vytvorili ženský tým. Nie každá dedina sa môže
pýšiť tým, že ju zastupujú dva týmy, preto sme šťastní, že naši mladí chcú športovať a ukázať, že aj naša
dedina niečo dokáže. Spočiatku bolo veľmi ťažké zostaviť ženský tým. Mladé, neskúsené dievčatá išli do
toho s pocitom, že nevydržia dlho. Predsa len, ktorá
z nich vtedy vedela, čo je to prúdnica? Ktorá vedela,
že oranžová hadica je Hadica B, že ich musí byť 7,
a že do nich bude každý vkladať svoju dôveru? Po
tvrdých skúškach, kriku a drine išli dievčatá na ich
prvú ligovú súťaž do Trstenej plné strachu a napätia.
Chlapci už majú za sebou jeden úspešný rok a preto
boli dievčatám skvelým povzbudením a pomocou.
Možno práve tá pomoc a podpora prispeli k tomu, že
dievčatá v Trstenej obsadili druhé miesto.
Na druhej súťaži sa už išlo všetkým ľahšie. Mali už za sebou prvé stresy zo súťaže a preto sa mohli naplno sústrediť na
to, aby podali čo najlepší výkon. Chlapci
obsadili prvé miesto s perfektným časom.
Dievčatá išli veľmi dobre, no podľa pravidiel musí byť po útoku všetko zapojené,
čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Neumiestnili sme sa, ale ani to nás neodradilo od toho, aby sme na ďalší týždeň ukázali čo je v nás. Do Čimhovej sme prišli
všetci dobre naladení a pripravení. No nik
nečakal, že budeme takí úspešní. V ligovej súťaži chlapci vyhrali prvé miesto. Určite im pomohla aj ich obľúbená pesnička „Žijeme len raz“, ktorá dokáže dodať toľko sily
a elánu, že chlapci si ju spievali aj na štartovacej čiare. Ich útok bol bravúrny a po jeho ukončení rozhodca vyhlásil „Kto sa chce naučiť súťažiť, nech ide do
Štefanova“ Pre všetkých to bolo milé prekvapenie
a pre dievčatá povzbudenie, pretože tie sa práve
chystali na útok. S menšími komplikáciami sa im ho
ale podarilo dokončiť s najlepším časom, takže sme
mali už dva víťazné poháre. Každý bol prekvapený
a šťastný.
Po ligovej súťaži sa naše družstvá ešte zúčastnili
súťaže o pohár starostu obce Čimhová. Prvé družstvo boli naše dievčatá, ktoré predviedli najlepší výkon. Všetci boli prekvapení. Rozhodcovia, diváci a aj
samotní súťažiaci. „Ukázali sme im to!“ kričali po sebe
dievčatá a objímali sa na znak radosti. Vyhrali sme

ďalšie prvé miesto a tak sa v jeden deň oslavovali tri
víťazné prvé miesta. Boli sme neskutočne šťastní. Nakoniec prišla štvrtá súťaž, vo Vasiľove. Chlapci boli
uvoľnení a veselí, ako vždy. No dievčatá boli nervózne. Bolo krásne počasie, už len to
nás poháňalo vpred. Plno divákov,
ktorí nám držali palce a povzbudzovali nás, ako najlepších športovcov.
Samozrejme, naši chlapci sa zase
predviedli, aj keď im prvé miesto
ušlo o kúsoček, tešili sme sa aj
z krásneho druhého miesta. Nemôžeme predsa stále vyhrávať. U dievčat to bolo trošku iné. Menšie komplikácie spôsobili, že skončili až na
štvrtom mieste. Samozrejme, boli
sme sklamané ale povzbudzovali
sme sa navzájom a povedali sme si,
že na budúcej súťaži sa budeme
snažiť, a ukážeme im všetko, čo sa
v nás skrýva.
Po ligovej súťaži sa konala súťaž
o putovný pohár starostu obce Vasiľov. Táto súťaž bola iná a veľmi zaujímavá. Členovia družstva si losovali svoje postavenie pri útoku. To znamená, že dievčatá, ktoré nikdy
nebežali dopredu museli zhodiť terč, alebo že chlapci
ktorí nikdy nenaberali vodu to museli teraz zvládnuť
v najlepších sekundách. Zdalo sa to strašne stresujúce. Ale povedali sme si, že je to len hra. Možnosť ako
skúsiť niečo nové, zasmiať sa a zabaviť. Dievčatá neboli odmeňované, no aj tak sme sa na to dali nahovoriť. Bolo to veľmi vtipné a zábavné. Kľudne môžme
priznať, že sa z nás všetci smiali. A my sme sa smiali
tiež. Bola to zábava, nevedieť čo teraz. Tie stresy
a zmätené pohľady boli na nezaplatenie. Ale, útok sa
podaril, nešlo o to v akom čase a kto všetko nám pomohol, pre nás bolo úspešné už len to, že sme v zdra-

ví, šťastí a smiechu zostrelili terče. U chlapcov to bolo
samozrejme iné. Chlapci sa do útoku vrhli plnou parou. Boli nadšení z toho, že si môžu vyskúšať niečo
iné. A tak sa aj stalo, po losovaní svojich pozícií sa
každému objavil úsmev na perách. Boli spokojní
a tak sa mohli ísť pobiť s ich úlohami. Ako inak by to
bolo, aby chlapci zo Štefanova nevynikali. A tak sa aj
stalo, obsadili prvé miesto a získali si obdiv všetkých
divákov. Všetci boli šťastní a pyšní. A tak sa za tieto
týždne malo čo oslavovať. Veríme, že budeme napredovať a obsadíme prvé priečky v tabuľke a nakoniec aj celkové víťazstvo. Našim družstvám držíme
palce pri príprave a aj na súťažiach.
Ligová súťaž sa v Štefanove nad Oravou uskutoční
18.08.2013. Všetci ste srdečné pozvaní aby ste podporili naši hasičov a hasičky.
Karolína Gavranová
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ROZHODNUTIE
predsedu Národnej Rady
Slovenskej Republiky
z 3. júla 2013
o vyhlásení nových volieb
do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb
do orgánov samosprávy obcí
1. vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov nové voľby
do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe
č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. určujem
a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania
nových volieb uvedených pod bodom
1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. januára 2014,
b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona
lehoty na nové voľby uvedené v prílohe
č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v.r.
Obec
Volí sa
Okres
Kraj
Štefanov
starosta Tvrdošín Žilinský
nad Oravou
LEHOTA na podanie kandidátnych listín
pre politické strany a nezávislých kandidátov: 1. december 2013

UZNESENIE č. 3/2013
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. SCHVAĽUJE
a. Program obecného zastupiteľstva
b. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Rastislav
Gáll a Pavol Kuloštiak
c. Návrhovú komisu v zložení: Oľga Veselovská a Mgr. Evu Javorkovú
d. Overovateľov zápisnice Ing. Lukáša Koválika a Evu Kordiakovú
e. Zapisovateľku zápisnice Evu Romaňákovú
f. Zmenu obecného rozpočtu v položke odchodné - z funkcie starostu Jozefovi Kakačkovi v zákonnej výške a náhrada platu za
nevyčerpanú dovolenku v zákonnej výške
a zákonom stanovené povinné odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne
g. Plat zástupcu starostu Ing. Ivana Maťugu
v minimálnej zákonom stanovenej výške
h. Zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových
vôd medzi vlastníkom, obcou Štefanov nad
Oravou a producentom odpadových vôd
i. Komisie
1. Finančná
a. Predseda Mgr. Eva Javorková
b. Člen Ing. Rastislav Gáll
2. Kultúrna komisia
a. Predseda Eva Kordiaková
b. Člen Mgr. Eva Javorková
c. Člen Pavol Kuloštiak
d. Člen Oľga Veselovská
3. Športová komsia
a. Predseda Ing. Lukáš Koválik
b. Člen Mgr. Eva Javorková
c. Člen Pavol Kuloštiak
d. Člen Oľga Veselovská
4. Stavebná
a. Predseda Pavol Kuloštiak
b. Člen Ing. Lukáš Koválik
c. Člen Mgr. Eva Javorková
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5. Verejného poriadku
a. predseda Ing. Rastislav Gáll
b. člen Eva Kordiaková
c. člen Oľga Veselovská
6. Nezlučiteľnosť funkcií
a. Predseda Pavol Kuloštiak
b. Člen Mgr. Eva Javorková
c. Člen Ing. Rastislav Gáll
j. Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2013 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Štefanov nad Oravou.
k. Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV obcou
Štefanov nad Oravou za dodržania zákonnej úpravy.
l. Opravu oporného múru a následne plotu
pri materskej škôlke.
2) BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Róberta Bránického o odkúpenie pozemku č. 1410/1 v katastrálnom území Dolný Štefanov obce Štefanov nad Oravou.
3) KONŠTATUJE
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
4) ŽIADA POVERENÉHO STAROSTU
Prehodnotiť nájomné zmluvy na priestory vo
vlastníctve obce medzi Obecným úradom
a inými subjektmi.

UZNESENIE č. 4/2013
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. SCHVAĽUJE
m. Program obecného zastupiteľstva
n. Mandátovú komisiu v zložení: Oľga Veselovská a Mgr. Evu Javorkovú
o. Návrhovú komisiu v zložení: Evu Kordiakovú a Oľgu Veselovskú
p. Overovateľov zápisnice Ing. Rastislav Gáll
a Pavol Kuloštiak
q. Zapisovateľku zápisnice Evu Romaňákovú
r. Návrh Zmluvy o prevádzkovaní ČOV s Ing.
Danielom Kolejákom
s. Návrh Nájomnej zmluvy na parcelu registra
C č. 44/2 o výmere 425 m2, č. 338/2 o výmere 4 m2 č., 338/3 o výmere 1152 m2, parcely registra E č. 392/1 o výmere 2265 m2
a 392/3 o výmere 863 m2 zapísané na LV č.
470 kat. úz. Dol. Štefanov od Urbárskych spolumajiteľov Dol. Štefanov na dobu 99 rokov.
t. Návrh Dohody o vývoze kalov z čističky odpadových vôd (ČOV) medzi obcou Štefanov
nad Oravou a Žiarec PD Tvrdošín
u. Návrh Nájomnej zmluvy medzi podnikom Lesy
SR, š.p. a obcou Štefanov nad Oravou na
parcelu KN-C 323/6 o výmere 4167 m2
v. Záverečný účet obce za rok 2012
w. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012
a to bez výhrad
x. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok
2012 na tvorbu rezervného fondu
y. Dodatok č. 2 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)
z. Zmenu spôsobu čerpania (maximálneho limitu čerpania na 546.174,66 €)
2. BERIE NA VEDOMIE
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
8. Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy zástupcom starostu od odstupujúceho starostu obce
9. Pracovnú zmluvu Ing. Karola Puschenreitera v zmysle § 50j zákona o zamestnanosti
z príspevkom na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti

2
3) KONŠTATUJE
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
4) ŽIADA POVERENÉHO STAROSTU
Jednaním z Povodím Váhu o odkúpenie pozemkov obcou č. 343/5,č. 71 a č. 345/6

UZNESENIE č. 5/2013
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. SCHVAĽUJE
1. Program obecného zastupiteľstva
2. Mandátovú komisiu v zložení: Evu Kordiakovú a Oľgu Veselovskú
3. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Rastislav
Gáll a Pavol Kuloštiak
4. Overovateľov zápisnice Oľga Veselovská
a Ing. Rastislav Gáll
5. Zapisovateľku zápisnice Evu Romaňákovú
6. Zmluvu o dielo č. 11/06/2013 so zhotoviteľom Ing. Františkom Jendroľom.
7. Úpravu rozpočtu o 6.300 € ako vyrovnaný
1.267.100 €
8. Zvolanie zhromaždenia občanov na deň
14. 7. 2013 o 16. 00 hod.
9. Úhradu faktúry vodovodná prípojka na ČOV
vo výške 3.276,64 €
10. Úhradu faktúry za elektrickú prípojku na
ČOV vo výške 3.000 €
11. Vypracovanie geometrického plánu na
ČOV k zápisu do katastra nehnuteľností
12. Pripojenie ku kanalizačnej sieti formou žiadosti o realizáciu
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2013 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Štefanov nad Oravou a
určení výšky stočného
14. Stočné na ČOV Štefanov nad Oravou pre
rok 2013 vo výške 1 € za 1 m3
15. Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia
obce Štefanov nad Oravou č. 4/2009 o pohrebníctve, kde sa dopĺňa čl. III. o bod 5),
ktorý znie: Na cintoríny v obci Štefanov nad
Oravou sa môže pochovať zosnulý, ktorý
mal počas života trvalý pobyt v obci Štefanov nad Oravou
16. Zorganizovanie športovo-kultúrno-spoločenského podujatia v obci v mesiaci august
17. Zrealizovanie odvodnenia budovy materskej školy
18. Výstavbu pomníčka pre nenarodené deti
v miestnom cintoríne v hornej časti obce
19. Osadenie dopravnej značky B 21 - Zákaz
vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu obmedzením nosnosti na 20 ton na
ulici Hlavná v úseku od rodinného domu č.
168 (p. Milan Chovan) po rodinný dom č.
172 (p. Gajdošík Peter)
2. ZAMIETA
Žiadosť Jaromíra Zábranského o odkúpenia pozemku bez udaného čísla v žiadosti
3. BERIE NA VEDOMIE
3. Správu o financovaní priebehu výstavby
ČOV a kanalizácie
4. Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu
ČOV a kanalizácia Štefanov nad Oravou
5. Informáciu o ČOV podanú Ing. Danielom
Kolejákom
6. Riešenie priestupku voľného pohybu psa
oznámeného p. Jánom Strnádelom
7. Informáciu o priebehu prác na ČOV a kanalizácii a spôsob financovania
4. KONŠTATUJE
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva boli splnené.
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5. ŽIADA POVERENÉHO STAROSTU
10.Povereného starostu obce zabezpečením
rozšírenia ihriska v dolnej časti obce vo vlastníctve Povodia Váhu.
11.Spracovaním VZN o ostatných miestnych
daniach – daň z ubytovania
12.Spracovaním VZN o ochrane verejného
poriadku na území obce
13.Spracovaním VZN o komunálnych odpadoch – zberné nádoby na separovaný zber

Uznesenie č. 6/2013
z mimoriadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
na svojom zasadnutí dňa 25. júla 2013
Schvaľuje
a) Investičný úver vo výške 35.000 EUR na fi-
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nancovanie výdavkov v súvislosti s projektom: Skvalitnenie prírodného prostredia
prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko – slovenskom pohraničí – Lipnica Wielka (PL) – Štefanov (SK) so zabezpečením blankozmenky s obsahom akceptovateľným pre veriteľa.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2013

o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 442/2002
Zb. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Zb. zák., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
odvodových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody na svojom zasadnutí uznieslo
na nasledovnom všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1
Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu
a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie
1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa
môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní a čistení odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a obcou.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na
verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
3. Lehotu na pripojenie určí obec tak, aby nehnuteľnosť bola pripojená na verejnú kanalizáciu
spravidla do 30 dní od vydania súhlasu alebo rozhodnutia o pripojení na verejnú kanalizáciu.
4. Túto povinnosť nemá vlastník nehnuteľnosti, ktorý má povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, t.j. povolenie Obvodného úradu životného
prostredia vydané na vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových alebo podzemných vôd v súladu
s §§ 17, 37 a 38 zákona č. 364/2004 Zb. zák.
o vodách v znení neskorších predpisov.
5. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí
zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky, týkajúce sa
najmä miesta a spôsob pripojenia na verejnú kanalizáciu, vrátane technických podmienok.
5. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v
odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac
kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
Článok 2
Vývoz odpadových vôd pre občanov, kde
nemajú technickú možnosť napojenia
na vybudovanú verejnú kanalizáciu
Občania, majitelia žúmp a septikov, kde nemajú
technickú možnosť napojenia na vybudovanú verejnú kanalizáciu, sú povinní nahlásiť vývoz na
Obecný úrad. Obecný úrad zabezpečí vývoz
a likvidáciu odpadových vôd.
Článok 3
Odvádzanie odpadových vôd
2. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk, vzniknuté pri obmedzení
alebo prerušení odvádzania odpadových vôd
z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.
Článok 4
Neoprávnené vypúšťanie a likvidácia
odpadových vôd
Neoprávneným vypúšťaním a likvidáciou odpadových
vôd je :
a. vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
b. vypúšťanie do verejnej kanalizácie v rozpore
s podmienkami ustanovenými v zmluve a s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie
c. vývoz a likvidácia bez ohlásenia na Obecnom úrade
d. pri likvidácii odpadových vôd mimo ČOV Štefanov nad Oravou, je producent povinný uchová-

vať minimálne tri roky doklad o likvidácií a na požiadanie prevádzkovateľa, alebo iného kontrolného orgánu tento doklad predložiť na kontrolu
Článok 5
Povinnosti odberateľa a producenta
Odberateľ a producent sú povinní :
a. dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN
a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
b. v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu za účelom
zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu vypúšťania odpadových
vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť
c. oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním
vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd
d. oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace
s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
e. oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie
zmenu vlastníckych práv k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu
f. pri pripojení na verejnú kanalizáciu ohlásiť prevádzkovateľovi iný zdroj vody používanej producentom (studne) alebo do 8 dní od zriadenia takéhoto zdroja vody
Článok 6
Ochrana verejnej kanalizácie
1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a ich
zariadenia a nenarušil tak ich prevádzku a aby
neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ, je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak,
aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej
kanalizácie.
3. Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič
upravovať alebo meniť bez súhlasu obce.
4. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
Článok 7
Platba za stočné a vývoz odpadových vôd
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká dňom pripojenia na verejnú kanalizáciu. Cena stočného
je schválená obecným zastupiteľstvom.
2. Za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp
a septikov občanom, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, vlastník účtuje cenu schválenú
obecným zastupiteľstvom.
3. Stočné je producentom odpadových vôd fakturované 2x ročne. Platby za stočné producent uhrádza priamo v pokladni Obecného úradu Štefanov
nad Oravou, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Článok 8
Určenie množstva odpadovej vody
1. Pre fakturáciu množstva odpadových vôd je podkladom odpis meradla spotreby vody. Producentovi pri fakturovaní bude zohľadnené aj množstvo
vody z iných zdrojov resp. podľa vyhlášky č. 397/

2003 Zb. zák. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
2. Ak sa množstvo spotrebovanej vody (vlastné studne) a následne odvedenej do verejnej kanalizácie nemeria producent je povinný zabezpečiť si
meranie odvedenej vody do verejnej kanalizácie na
vlastné náklady v zmysle zákona č. 397/2003 Zb.
zák.
Článok 9
Zakazuje sa
1. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním alebo vypúšťaním cez akékoľvek zariadenie (aj priesaky)
na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom.
2. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestnych komunikáciách, z ktorých by
mohli znečisťujúce látky vniknúť do kanalizácie
a tak ohroziť prevádzku ČOV.
3. Producentovi sa zakazuje vypúšťať do domových
odpadov nebezpečné látky:
4. koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok,
napr. liekov
5. motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky
6. farby rôzneho druhu,
7. hygienické vložky, igelitové fólie, ostré a tvrdé
predmety
8. odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat - močovinu
Článok 10
Priestupky
Priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí:
a. ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd
a žumpy
b. vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu
c. neuzatvorením zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci, kde je
kanalizácia zriadená, nemá vlastník nehnuteľnosti
povolenie príslušného orgánu štátnej správy na
iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Článok 11
Sankcie za priestupky
A. Za priestupok uvedený v bode a) čl. 10 obec uloží pokutu vo výške do 830 €.
B. Za priestupok uvedený v bode b) a c) čl. 10 obec
uloží pokutu do výšky 330 €.
C. Pri porušení ods. 1) a 2) čl. 9 obec uloží pokutu
i. fyzickej osobe vo výške do 15 €, pri opakovanom
porušení do 30 € a pri ďalšom porušení bude vec
riešiť príslušný orgán životného prostredia
ii. právnickej vo výške do 50 €, pri opakovanom
porušení do 100 € a pri ďalšom porušení bude
vec riešiť príslušný orgán životného prostredia
Článok 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V miestach, kde je vybudovaná kanalizácia je
zakázané povoľovať výstavbu žumpy.
2. Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri
prácach v okolí verejnej kanalizácie a odplatách
za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné predpisy, ktoré nie sú týmto VZN dotknuté.
3. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 26.7. 2013
4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
dňa 12. 6. 2013, uznesením číslo 5/2013.
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Kanalizácia a Čistička odpadových vôd (ČOV)
Štefanov nad Oravou
Investície
Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom
Kubíne na žiadosť starostu obce, p. Ivana Furdeka, vydal dňa 29. 6. 1992 rozhodnutie o udelení povolenia Obecnému úradu v Štefanove
nad Oravou na zriadenie vodohospodárskeho
diela kanalizácia a ČOV Štefanov nad Oravou.
Investorom bola obec Štefanov nad Oravou
a časovo nebolo stavebné povolenie obmedzené. ČOV mala byť vybudovaná na parcele
345/3 a 345/4 – vedľa ihriska v dolnej časti
obce, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Obecný úrad v Štefanove nad Oravou
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypísal v obchod-nom vestníku verejnú súťaž na
stavebné práce Kanalizácie a ČOV Štefanov
nad Oravou, I. etapa na splaškovú kanalizáciu
dna 5. 12. 2000. Predpokladaný termín dodávky bol po pridelení finančných prostriedkov
z vodohospodárskeho fondu v termíne marec
2001. Projektová dokumentácia bola spracovaná Hydroprojektom Ostrava Český Tešín
v marci 1992. Predpokladané náklady celej akcie boli 69.002.000 Sk
Zhotoviteľom diela a teda víťazom súťaže sa
stala firma AKORD Námestovo. Starosta obce
p. Ivan Furdek so zástupcom firmy podpísal dňa
31. 1. 2001 Zmluvu o dielo.
Obecné zastupiteľstvo obce na základe
schvaľovania územno – plánovacej dokumentácie v marci 2003 rozhodlo, že ČOV bude
umiestnená na druhej strane štátnej cesty Tvrdošín – Námestovo.
Starostovia každoročne žiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie a ČOV z ministerstva životného prostredia resp. ministerstva pôdohospodárstva SR.
V roku 2002 v rámci výstavby miestnej komunikácie vybudovali časť kanalizácie v dĺžke cca
390 m – vetva AD -130 m (okolo obchodu
p. Bendeka), AC a vetva AC2 260 m – časti
ulice Nad Záhradami.
Minister životného prostredia SR na základe
žiadosti starostu obce o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu dňa
29. 9. 2005 rozhodol o poskytnutí dotácie
3.000.000 Sk pre obec Štefanov na kanalizáciu a ČOV s podmienkou, že obec zabezpečí
5 % nákladov z iných zdrojov, čo predstavovalo 150.000 Sk. Vybodovala sa stoka AC 1 od
šachty Š1 po Š6 v dĺžke 262,9 m (po záhradách popod bytovku v dolnej časti obce) a stoka A od Š9 po Š19 v dĺžke 351 m na Pláteníckej ulici od Rybárskej ulice po Slanickú ulicu.
Minister životného prostredia SR na základe
žiadosti starostu obce o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu dňa
31.3.2006 rozhodol o poskytnutí dotácie
3.900.000 Sk pre obec Štefanov na kanalizáciu a ČOV s podmienkou, že obec zabezpečí
5 % nákladov z iných zdrojov, čo predstavovalo 195.000 Sk. Plán bol vybudovať 1096,5 m
kanalizačnej trasy a prípojky. Vybudovaných
bolo 580,2 m na trase A od Š 19 po Š 38 (od
Slanickej ulice po hospodársky dvor PD).
V ďalších rokoch nastali problémy okolo financovania a dostavby kanalizácie.
Nakoľko máme od 10. 6. 2003 uzatvorenú
Dohodu o spolupráci s obcou Lipnica Wielka
v Poľskej republike, kde sme sa zaviazali vytvárať priaznivé podmienky pre vzájomnú a výhodnú spoluprácu na úrovni zastupiteľstiev obidvoch obcí, okrem iného v ochrane životného
prostredia, hospodárstve, obchode, turistiek,
športu, vzdelávania, kultúry a umenia, výmeny
skúseností samospráv, prípadne iných oblastí
vzájomného záujmu, splnili sme podmienku na
čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko

– Slovenská republika 2007–2013, ktorý bol
schválený rozhodnutím Európskej komisie
v r. 2007.
Starosta obce p. Jozef Kakačka vstúpil do
jednania so starostom obce Lipnica Wielka,
ktorý v tom čase pripravoval odkanalizovanie
časti obce Kiczory. Podstatou projektu bolo
obmedzenie prenikania špinavých odpadových
vôd do hraničnej rieky Čierna Orava a Oravskej priehrady a samotnej rieky Orava, ktorá je
v IV. stupni ochrany.
Bol vypracovaný projekt „Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľskoslovenskom pohraničí – Lipnica Wielka a Štefanov. Na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru zo dňa 15. 12. 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republiky 2007–2013 bola uzatvorená dohoda medzi Ministrom regionálneho rozvoja vo
Varšave, konajúcim ako riadiaci orgán pre
Program cezhraničnej spolupráce a starostom
Gminy Lipnica Wielka, konajúcim ako vedúci
partner pripojený k Zmluve o poskytnutí finačného príspevku. Štefanov nad Oravou uzatvoril zmluvu s vedúcim partnerom a stal sa tak
projektovým partnerom – subjektom, ktorý žiada o finančný príspevok.
Dňa 9. 2. 2011 vydal obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, pracovisko
Tvrdošín, ako príslušný vodohospodársky orgán v zmysle zákona o vodách vydal povolenie na stavbu „Štefanov nad Oravou – biologická čistiareň odpadových vôd ECO LINE 5N“.
Celý poskytnutý príspevok pre obec Štefanov
nad Oravou a Lipnica Wielka bol 4.797.300,77
€, čo bolo 84,19 % celkových oprávnených nákladov. Spolufinancovanie bolo 758.519,33 €.
Schválená hodnota projektu pre obec Štefanov nad Oravou bola 1.732.402 €, čo predstavuje 100 %. Z toho je príspevok 85 % z Európskej únie, 10 % z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku a 5 % sú
vlastné prostriedky z obce.
Na základe tohto bola uzatvorená mandátna
zmluva s Ing. Ľubicou Šafrovou na zrealizovanie procesu verejného obstarávania na dokončenie výstavby kanalizácie a ČOV. Prihlásilo
sa 8 uchádzačov, z ktorých bola zákonným
spôsobom komisiou vybratá firma STAVPOĆ
z Klina, majiteľ p. František Jendroľ. Vysúťažená najnižšia cena bola 1.061.955,72 €. Teda
z EU je 85 % - 902.661,45 €, z mini-sterstva
pôdohospodárstva je 10 % - 106.195,57 €
a vlastné zdroje 5 % - 53.098,70 €. V projekte
nebola naplánovaná výstavba vodovodnej prípojka na ČOV v hodnote 3.276,64 €, elektrickej prípojky v hodnote cca 3.000 €, penetračný
postrek pred položením asfaltového koberca
a vyrovnanie podkladu pod asfaltový koberec
v hodnote 21.924,94 €.
S firmou STAVPOČ bola uzatvorená Zmluva
o dielo, kde bol stanovený termín dokončenia
prác na deň 25. 8. 2013. Dátum ukončenia
celého projektu bol však podľa uzatvorenej
zmluvy hlavného partnera posunutý na deň
30. 6. 2013. Môžem konštatovať, že p. Jendroľ
mal korektný vzťah a napriek tomu, že mal práce naplánované podľa zmluvy o dielo, podarilo sa po viacerých jednaniach a dohodách termíny plnenia skrátiť a zabezpečiť všetky potrebné listinné podklady tak, že na deň 17. 6. 2013
bolo možné zvolať a aj vykonať kolaudačné konanie. S týmto dátumom bolo spracované aj
samotné kolaudačné rozhodnutie Obvodným
úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, pracovisko Tvrdošín. Zúčastnené strany sa
následne zriekli práva odvolania a tak dňom
27. 6. 2013 je kolaudačné rozhodnutie právo-

platné a vykonateľné. Jednou z posledných
podmienok je splatenie všetkých pohľadávok
a faktúr z projektu „Skvalitnenie prírodného
prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí – Lipnica Wielka a Štefanov“
do 30. 7. 2013. Dnes môžem konštatovať, že
aj túto podmienku sme schopní splniť.
Po vykonaní predbežnej kalkulácie nákladov
na prevádzku, poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí jednohlasne rozhodli,
že obec bude sama prevádzkovať ČOV a nedá
ju prevádzkovať Oravskej vodárenskej spoločnosti. Keďže musí byť prevádzkovateľom osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných kanalizácii,
obec uzatvorila zmluvu s Ing. Danielom Kolejákom, ako osobou odborne spôsobilou.
Pre informáciu v r. 2007 bola verejná kanalizačná sieť v žilinskom kraji vybudovaná alebo
čiastočne vybudovaná v 95 obciach. Z toho
v 39 obciach ich prevádzkujú obce samé.
Celkové náklady obce na vybudovanie kanalizácie sú 92.752,17 € (2.794.252 Sk)
I. etapa - 150.000 Sk – 4.979,08 € - zaplatené
II. etapa -195.000 Sk – 6.472,81 € - zaplatené
III. etapa - 81.300,28 € – (2.449.252 Sk) – úvery
Celková investičná hodnota kanalizácie
a ČOV je: 1.302.446 € (39.237.478 Sk).
Vlastnícke právo na hmotné a nehmotné
majetkové práva, ktoré sú výsledkom projektu
patria v súlade s národným právom vedúcemu
projektu alebo Partnerovi. Kanalizácia a ČOV
je vo vlastníctve našej obce. Vybudovaná verejná splašková kanalizačná sieť je z potrubia
PVC DN 300 celkovej dĺžky 5059,4 m. ČOV je
typu ECO LINE 5N kapacity 700 ekvivaletných
obyvateľov (EO) – dve technologické linky.
Prečo bolo potrebné vybudovať kanalizáciu a ČOV?
Musíme si uvedomiť, že s rozvojom a prehlbovaním environmentálneho povedomia čoraz
častejšie a dôraznejšie sa presadzuje princíp
ochrany a tvorby životného prostredia. Vychádzajúc z toho je zámer alebo cieľ eliminovať
negatívny vplyv znečistenia na kvalitu vodných
zdrojov a zdravie ľudí, ktorý je dôsledkom vypúšťania nečistených alebo nedostatočne čistených splaškových, ale aj komunálnych odpadových vôd z povrchu v čase dažďov. Rieši to
zákon o vodách č. 364/2004 Zb. zák.
Tak z konkretizácie zásadných požiadaviek
európskej a národnej právnej úpravy vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd
vyplýva, že obce s počtom 2.000 – 10.000 obyvateľov musia zabezpečiť odvádzanie a sekundárne čistenie odpadových vôd do 31. 12.
2015. Obce nad 10.000 obyvateľov to museli
mať splnené do 31. 12. 2010 aj s odstraňovaním nutrientov. Obce do 2.000 obyvateľov, ak
mali vybudovanú stokovú sieť, museli zabezpečiť primerané čistenie v termíne : priebežne
v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií. Z pohľadu medzinárodných záväzkov tak
budú obce do 2.000 obyvateľov riešené priebežne, postupne a individuálne. Pripravujú tak
riešenie čistenia odpadových vôd technicky, organizačne a ekonomicky pre čo najvyšší počet
obcí do 2.000 obyvateľov. Problémom však
môže byť ich financovanie. Najjednoduchšie
a politicky najpriechodnejšie je vždy legislatívne riešenie formou prijatím nového zákona, kde
sa ustanoví len povinnosť občanovi alebo obci,
ale nie riešenie a financovanie. Taktiež si musíme uvedomiť, že rôzne „trativody“ alebo „priame vypúšťanie odpadových vôd“ do povrchových vôd je zakázané zákonom a že je len otázkou času, kedy začne ministerstvo životného
prostredia vykonávať kontroly a producentov za
nedodržiavanie zákona sankcionovať.
Ivan Maťuga
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ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 14. 07. 2013

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,
ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát
alebo iná právnická alebo fyzická osoba. A samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo a starosta
obce), miestnym referendom alebo zhromaždením občanov obce.

Keďže obec dňa 27. júna 2013 získala právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o užívaní
vodnej stavby Štefanov nad Oravou – kanalizácia a ČOV, a z toho pre obec a občanov vyplývajúcich ďalších povinností, rozhodli poslanci o zvolaní zhromaždenia občanov obce.
Chceli sme občanov informovať o priebehu jej
výstavby, financovaní, o samotnom prevádzkovaní ČOV a pripájaní sa k verejnej kanalizačnej sieti, ale aj o verejnom poriadku v obci
a separovanom zbere odpadov. Podľa toho bol
aj vytvorený program rokovania zhromaždenia
obyvateľov. Rokovania sa zúčastnilo spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva 63 obyvateľov obce. Je to málo? Ak si uvedomíme,
že každý prítomný občan zastupoval minimálne obyvateľov jedného rodinného domu, je to
účasť takmer polovice obyvateľov obce.
Poverený starosta obce, Ing. Ivan Maťuga
privítal prítomných obyvateľov obce na rokovaní zhromaždenia obyvateľov, otvoril rokovanie a zaželal všetkým pokojný priebeh rokovania. Oboznámil prítomných o programe rokovania. Následne ich oboznámil o priebehu výstavby kanalizácie a ČOV a o investičných nákladoch na jej realizáciu. Jeho správa je uverejnená osobitne. Po tejto správe sa rozprúdila diskusia. Väčšina otázok smerovala na prevádzku ČOV a na pripájanie sa k verejnej kanalizácii. Na jednotlivé otázky odpovedal poverený starosta obce s poslancami obecného
zastupiteľstva. Mám zato, že s niektorými otázkami a odpoveďami by mali oboznámení všetci
obyvatelia obce a preto ich uverejňujeme v plnom znení.
Ján Páčik: Prečo sme čističku nedali SEVAKu a či bola nejaká finančná analýza, ako
by to vyšlo, keby to mal SEVAK?
Odpoveď povereného starostu: Analýza
bola vykonaná a podľa prepočtov môžeme
prtedpokladať, pričom slovo predpokladať
bolo viackrát zvýraznené, že to nie je presná analýza, ale ČOV by mala byť zisková.
Predpokladané náklady v roku 2013 na jej
prevádzku sú medzi 5.000-8000 €.
Peter Puk: Prečo má niekto prípojku pri
septiku a prečo niekto 100 metrov:

Odpoveď povereného
starostu: Prípojku má každý podľa zákona vyvedenú na hranicu pozemku.
Chápem, že veľké problémy budú pri rodinných
domoch na ulici Nad
záhradami, ale tento problém budeme riešiť v snahe pomôcť občanom. Vec
budeme riešiť s obyvateľmi tejto ulice na samostatnom rokovaní s nimi.
Jozef Gavran: Bude mať
kto vytiahnuť žumpy?
Odpoveď povereného starostu: Toto si prvýkrát musia na vlastné náklady zabezpečiť občania sami.
Štefan Poláčik: Čo ak máme vlastnú vodu?
Ako nám zameriate stočné?
Odpoveď poslanca Pavla Kuloštiaka: Obec
zabezpečí vodomery, ktoré si občania zaplatia a na základe ich odpisov. Dovtedy
bude výpočet podľa vyhlášky.
Ľuboš Strnádeľ: Ak budem vodu zo strechy používať na splachovanie, akým spôsobom zameriate množstvo na stočné?
Odpoveď povereného starostu: Podľa vyhlášky.
Vladimír Glonek: Ako bude riešená močovina z hospodárskych zvierat?
Odpoveď povereného starostu: Neviem, zistím a dám Vám vedieť a uverejníme to aj
v obecných novinách.
Po zisteniach odpovedám na túto otázku
nasledovne: Splaškovou odpadovou vodou je
voda, ktorá pochádza z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností
v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je
hromadená v žumpách. Splaškové odpadové
vody sa vyznačujú vysokým podielom organických látok. Hlavný podiel pripadá na fekálie
(v nich obsiahnuté lipidy, bielkoviny, polysacharidy a produkty ich rozkladu a moč). Z anorganických látok sa v splaškových OV nachádzajú sodík, chloridy, draslík, sírany a fosforečnany. Zložkou znečistenia splaškových vôd sú tiež
súčasti pracích a čistiacich prostriedkov, zvyšky potravy a iné. ČOV je navrhnutá na čistenie
splaškových odpadových vôd s určitým charakteristickým zložením(vyhláška MŽP SR
č. 55/2004 Z. z. a prevádzkový poriadok). Preto do kanalizácie nie je dovolené vypúšťať látky, ktoré by mohli meniť kvalitu čistenej odpadovej vody, negatívne pôsobiť na technológiu
čistenia alebo spôsobiť chemické poškodenie
strojno-technologického zariadenia ČOV. Tu
patrí aj močovina (správne je to hnojovica) od
ustajneného dobytka. Tieto je potrebné zhromažďovať v osobitných nádržiach – septikoch
a likvidovať ich osobitne – nie v ČOV! Vyvážanie hnojovice na poľnohospodársky využívané
plochy sa nie vždy stretáva s pochopením
ochrancov životného prostredia a niekedy aj
samotní užívatelia pôdy nie sú spokojní s takýmto spôsobom využívania. Je však potrebné si uvedomiť, že aj hnojovica obsahuje živiny, ktoré by sa mali využiť na obohatenie pôdy.
Na hnojenie je najefektívnejšie využívanie priamou aplikáciou. Hnojovica rýchle uvoľňuje živiny, ktoré obsahuje. Už v prvom roku aplikácie uvoľňuje do pôdy pre rastliny 50 % dusíka.
Hnojovica musí byť aplikovaná rovnomerne
v homogénnom stave, aby celá plocha bola vyhnojená rovnako a nevznikali prehnojené miesta. Problémom priamej aplikácie hnojovice je
strata dusíka únikom v amoniakálnej forme,
ktorý sa významne podieľa na tvorbe zápachu.
Po oxidácii vzdušným kyslíkom sa stáva jedným z hlavných zdrojov kyslých dažďov. Keď
sa má hnojovica efektívne využívať mala by sa
aplikovať na jeseň a v menšej miere na jar.

Z toho vyplýva, že 60-70 % vyprodukovanej
hnojovice by sa malo aplikovať v priebehu
2-3 mesiacov v roku. Nepriazeň počasia často
túto dobu skracuje.
(zdroj: okrem, iného aj www.agroporadenstvo.sk)
Na ďalšie otázky je skrátená odpoveď: Výkop a montáž kanalizačnej prípojky si občania
zhotovia sami. Následne ohlásia na obecný úrad,
že sa chcú pripojiť. Za obec napojenie prípojky
skontroluje Ing. Puschenreiter alebo Ing. Koleják. Po vypísaní žiadosti o pripojení a odpísaní
stavu vodomera sa môže producent napojiť fyzicky na verejnú kanalizáciu. Najneskôr tak
musí producent urobiť do 30. septembra 2013.
Po časti venovanej kanalizácii a ČOV,
Ing. Ivan Maťuga informoval prítomných o pripomienkach pracovníkov Technických služieb
Ružomberok k odpadom a pripomienky k verejnému poriadku v obci. Občania sú povinní
podľa všeobecne záväzného nariadenia používať na zber komunálneho odpadu certifikované 110 litrové KUKA nádoby. Môžu byť aj
plastové. Nesmú byť deravé a nesmú sa preplňovať – poškodzujú sa pri vysýpaní. Ak použijete aj vrecia, mali by ste aj na ne umiestniť
kupón.
Na separovaný zber sú určené vrecia a nie
zberné nádoby na verejných priestranstvách.
Tieto sú v krátkom čase po vyprázdnení naplnené plastovými fľašami. Niektorí naši spoluobčania si ich zamieňajú za vrecia, ktoré majú
mať doma a vykladať ich len v čase ich zberu.
Potom to vyzerá asi takto – viď foto. Nevadí
nám to? Ak je podstatná väčšina občanov
schopná separovať odpad doma do vriec, prečo nám niektorí znečisťujú verejné priestranstvá a iní to musia po nich čistiť. Pritom si zamieňajú zberné nádoby na separovaný zber za
odpadkové koše a nosia k nim aj tuhý komunálny odpad.
– ako napríklad krabicu
plnú topánok.
Zberné nádoby slúžia na
zber separovaného odpadu pre producentov, ako sú
turisti, náhodne prechádzajúci, alebo pri
obchodoch.
To by však
museli
byť
umiestnené
pri nich.
Vážení spoluobčania,
v súčasnosti máme nové cesty, väčšina z Vás
si upravuje okolie svojich príbytkov a je radosť
prejsť po dedine. Prečo tolerujeme niektorým
z nás, aby nám znečisťovali verejné priestranstvá a tým ich špatili a aj okolie rodinných domov v ich blízkosti. Vrecia na separovaný zber
si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
V najbližšej dobe bude pracovník obecného
úradu, spolu s pracovníkmi Technických služieb,
zisťovať, ktoré domácnosti separujú a ktoré neseparujú odpad. Podľa zistení budú prijaté opatrenia na zlepšenie separovania v našej obci.
Na otázku p. Vladimíra Gloneka, čo všetko
sa dá separovať a čo s veľkým technickým odpadom pri rekonštrukcii domu, napr. polystyrén, po zisteniach odpovedám, že je to síce
plastový odpad, ale končí na skládke. Ak dom
zatepľuje firma, likvidovať odpadový polystyrén
je jej starosť. Ak to vykonávame svojpomocne,
tak jediné riešenie je dať všetok odpadový polystyrén do plastových vriec, označiť žetónmi
a dať odviesť spolu s komunálnym odpadom,
nie separovaným zberom.
Ivan Maťuga
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Vážení producenti.

Pripojením sa na hlavnú stoku verejnej kanalizácie a uzatvorením zmluvy o odkanalizovaní s obecným úradom sa stávate producentom odpadovej vody do verejnej kanalizácie
(ďalej len VK). To znamená, že budete priamo, cez kanalizačnú sieť, vplývať na činnosť novovybudovanej čističky odpadových vôd vo Vašej obci.
Chcel by som podčiarknúť výraz „čističky odpadových vôd
vo Vašej obci“.
Vedeniu Vašej obce sa podarilo po dlhej strastiplnej ceste
v tejto náročnej dobe dokončiť a skolaudovať, okrem verejnej kanalizácie aj čističku odpadových vôd. (ďalej len ČOV).
Náročnejšie o skutočnosť, že ste obec do 2000 obyvateľov. Čističku, ktorá je natrvalo obecným majetkom a jej účelom je slúžiť Vám, obyvateľom obce. Je preto nevyhnutné
správať sa k tomuto objektu ako k vlastnému majetku.
Ako producenti odpadovej vody máte priamy vplyv na bezproblémový chod ČOV a kvalitu vyčistenej odpadovej vody,
ktorá sa následne z ČOV vypúšťa do recipientu (vodného
toku Orava).
Celá kvalita čistiaceho procesu je závislá aj na množstve
pripojených obyvateľov. ČOV je kapacitne s rezervou dimenzovaná pre celú obec. Väčší počet prípojok znamená väčší
objem odpadových vôd a to znamená aj lepší čistiaci proces
a lepšia vyhliadka aj z hľadiska ekonomiky prevádzkovania
verejnej kanalizácie a ČOV.
Proces čistenia odpadovej vody je realizovaný technológiou nízkozaťažovanej aktivácie s oddelenou aeróbnou stabilizáciou kalu v jednokalovom systéme s biomasou vo vznose, ktorá v danom reaktorovom usporiadaní umožňuje odstránenie organického znečistenia a vytvára podmienky na
priebeh procesov odstraňovania dusíka.
Čo zjednodušene povedané znamená: rozklad(vyhnívanie)
organického odpadu pomocou mechanického prevzdušňovania, podporujúceho činnosť aeróbnych (vzduchomilných)
baktérií.
ČOV je navrhnutá na čistenie splaškových odpadových vôd
s určitým charakteristickým zložením(vyhláška MŽP SR
č. 55/2004 Z.z. a prevádzkový poriadok). Preto do kanalizácie nie je dovolené vypúšťať látky, ktoré by mohli meniť kvalitu čistenej odpadovej vody, negatívne pôsobiť na technológiu čistenia alebo spôsobiť chemické, prípadne mechanické
poškodenie strojno-technologického zariadenia ČOV, najmä:
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ZÁSADY BUDOVANIA KANALIZAČNEJ PÍPOJKY
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody,
je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu a splniť
technické podmienky
týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej
kanalizácie.
Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností
jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie (VK).
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu
v množstve podľa skutočnej spotreby.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda
z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo
inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu
a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré
zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé
látky a škodlivé látky.
7. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich
len voda odobratá z verejného vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z VV.
8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich
voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta.

Y tuhý komunálny odpad, popol
Y hrubé mechanické nečistoty anorganické a organické, textílie, plasty, guma (napr. handry, dámske hygienické vložky, prezervatívy, fólie ... )
Y horľavé a výbušné látky, minerálne oleje, organické rozpúšťadlá, farby a riedidlá

Obr.1, 2 Pri práci dodržujte predpísané technické podmienky a nezabúdajte na
bezpečnosť pri práci!

Y dezinfekčné prostriedky a saponáty vo vyšších množstvách

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:

Y kal zo žúmp a septikov, zvody z hnojísk a objektov pre
ustajnenie dobytka
Y toxické látky (jedy, chemikálie)
Y infekčne kontaminované vody a odpady
Y iné kvapalné odpady
Maximálne limity znečisťujúcich látok odpadových vôd
vypúšťaných do VK sú v spomínanej vyhláške MŽP SR
č. 55/2004 Z.z. a prevádzkovom poriadku.
Prípojky na VK budú realizované za účasti zástupcu obce
a prevádzkovateľa. Podrobnosti bude možné konzultovať.
S pozdravom prevádzkovateľ Ing. Daniel Koleják

1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti,
resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na
pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky.
2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je
DN 150.
3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2 %,
DN 200 je 1%.
4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC,
PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN
pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.

Štefanov nad Oravou
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6. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak
technické parametre prípojky a technické
podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu
napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
7. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na
hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí
byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do
revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.

Máme šikovných
škôlkárov
Oravský speváčik
V našej MŠ rastú skvelé speváčky. Johanka a Katka Hulejové sa dňa 23.4 zúčastnili speváckej súťaže Oravský speváčik v Habovke. Zaspievali ľudové pesničky Červené jabĺčko a Spievaj, spievaj vtáčatko. Katka vyhrala 2. miesto v mladšej
vekovej skupine.

Hviezdička
Dňa 21. 3.
2013 o 9.00
hod. v Dome
kultúry Trstená sa konala
súťaž v sólovom prednese
poézie
a prózy detí
od 4 do 6 rokov. Na 17.
ročníku sa zúčastnila Viktorka Kuloštiaková. Zarecitovala
prózu od Jany Belašicovej – Bodkované
šťastie.
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8. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do
žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde
sa bude akumulovať a následne odtekať do
kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení
je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
9. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových
čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie
11.Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať
časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.
Ing. Lukáš Koválik

Obr. 2 Vhodný materiál

Prázdniny a oddych sú v plnom prúde a všetci žiaci sa môžu tešiť
z horúceho leta a voľna. Poďme si ale v tejto letnej atmosfére zaspomínať
na školu čias minulých a zaznamenať zmeny, ktoré vplyvom času zasiahli
ako vyučovanie a učebné pomôcky, ale aj vzťah učiteľ – žiak.

Škola – základ života
Keď sa pozrieme do vzdialenej minulosti, že
žiadosť po vedomostiach pretrvávala v každom
období. Boli ale časy, keď školské vyučovanie
navštevovali len deti bohatých, deti chudobných nemali možnosť sa učiť čítať, písať a počítať. Výučba nebola povinná. Na dedinách mohli
učiť rektori alebo vzdelanejší sedliaci. Problém
bol zohnať si šlabikár, namiesto písaniek sa používala tabuľka a krieda (griflík).
Keď už bolo zavedené povinné vzdelávanie,
žiakov vyučovali učitelia. Na dedinách jeden
učiteľ učil žiakov od prvého až do deviateho
ročníka. Už sa používali prvé šlabikáre, obrázkové písanky, atrament, pero s rúčkou. Učilo
sa dopoludnia i popoludní.
Vyučovanie začalo zazvonením na zvonec
a modlitbou. Učili sa tieto predmety: počty
a merania, čítanie, písanie, krasopis, prvouka,
náboženská výchova, hudobná a telesná výchova, ručné práce, kreslenie, ale aj vlastiveda. Na zmiešanej strednej škole v Tvrdošíne
sa vyučovala aj Slovenčina a Ruský jazyk, Dejepis, Zemepis, Prírodoveda, Fyzika a Matematika, Náuka o domácnosti, ale aj náboženská,
hudobná a telesná výchova. Veľmi sa dbalo na
bezúhonné chovanie. Boli aj rôzne nepovinné,
záujmové krúžky.
Neskôr v ďalších ročníkoch pribudli predmety ako Ústava Česko-slovenskej republiky
a Zväzu sovietskych socialistických republík,
ale ja biológia, rysovanie a b ôsmom ročníku
sa robila záverečná skúška zo Slovenského
a Ruského jazyka, Matematiky a Zemepisu.
Na odborných školách bolo aj osemnásť
predmetov, podľa zamerania odboru. Na maturitách sa maturovalo zo štyroch povinných
v a jedného nepovinného predmetu.
Učiteľ odjakživa (hlavne na dedinách) predstavoval váženého, zodpovedného človeka,
ktorý spolu s farárom a richtárom tvorili akúsi
elitu obce. Učiteľ učil nielen deti, ale aj ich rodičov, pre ktorých uskutočňoval rôzne prednášky. Učilo sa ako očkovať stromy, hrať na
hudobné nástroje, spoločne nacvičovali rôzne
divadelné hry a kultúrne programy, ženy sa učili
vyšívať... Neskôr učiteľ chodil po domoch spisovať chov domácich zvierat, pripravoval voľby, presviedčal gazdov, aby podpísali polia do
družstva a podobne.

Žiaci si učiteľa vážili a poslúchali ho.V minulosti deti videli učiteľa aj s palicou v ruke, ktorou boli potrestaní neposlušníci. Dostali na zadok, alebo po ruke. Trest bol aj taký, že žiak si
musel kľaknúť do kúta, alebo tam stáť. Dokonca bola v triede aj ,,somárska lavica“, do ktorej
posadili takého žiaka, ktorý sa neučil, nepísal
si úlohy, alebo niečo nesplnil. Deti boli celkovo
viac ustráchané.
Neskôr ale palica zo škôl zmizla, alebo slúžila ako ukazovátko. Dnes sú deti smelé, oveľa viac odvrávajú, rozprávajú aj keď ich učiteľ
nevyzve. Takto ot tiež nie je správne. V mnohých školách je učiteľ rukojemníkom žiakov.

Oproti tomu, aké boli učebne kedysi a dnes
sa ani nedá hovoriť. Aj vtedy boli učebné pomôcky. Mnohé z nich si pripravoval učiteľ sám,
neskôr bolo množstvo učebných pomôcok dodávaných Ministerstvom školstva - napríklad pri
zavádzaní množinovej matematiky. V osemdesiatych rokoch sa pri vyučovaní používali rôzne prístroje. Žiaci mali radi hodiny s didaktickou technikou, ktorá zahŕňala učebné pomôcky a technické zariadenia. Aj pre učiteľa to bola
pomoc. Učiteľ mal možnosť čerpať vedomosti
samoštúdiom, alebo účasťou na školeniach. Vo
veľkom sa využívali knižnice. V každej triede
bolo niekoľko výnimočných žiakov, ktorí sa zapájali do rôznych súťaží. Triedy sa hodnotili nielen prodľa dochádzky žiakov do školy, ale aj
podľa prospechu a záujmovej činnosti. Učiteľ
bol za dobrú prácu ocenený.
Práca dnešných učiteľov je v mnohom podobná, zodpovedná, no nedocenená. Dnes
pracujú s rôznymi počítačmi a inými pomôckami – no múdrosť sa nedá naliať, tu treba veľa
snahy a túžby vzdelávať sa.
Oľga Veselovská
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Spoločne sme spoznávali svet
Každý z nás to pozná, choroba menom Cestovná horúčka. Táto choroba postihla aj pár
obyvateľov z našej dediny. Jedného dňa sa
všetci dohodli, že si pôjdu oddýchnuť. Zahodiť
každodenný stres a spomaliť tento uponáhľaný život. Každý má právo spomaliť, a my sme
sa rozhodli relaxovať v nádherných mestách,

Medjugorje a Makarská. Užiť si 10 dňový výlet
v prítomnosti kamarátov, známych a rodiny.
Spočiatku bolo všetko zložité. Jedlo- nakúpiť, vymyslieť, čo budeme kedy variť, vrásky na
tvári. Každý cestoval s plnými taškami polievok a cestovín. Nie je to práve najvhodnejšia
strava, ale zasýti a čo už len by sa nám chcelo
variť? A potom tu bola druhá kríza, oblečenie.

vo vytržení. Každý čakal už len na to, kedy začuje vyslobodzujúci zvuk autobusu a ucíti jeho
prvý pohyb. Práve to bolo prvým krokom
k opusteniu stresu, hádok a uponáhľanosti.
Cesta bola dlhá, sedadlá nepohodlné,
vzduch teplý a ťažký. Takto by sme mohli menovať negatíva našej cesty až do rána. Ale čo
tak pozrieť sa na pozitívne časti noci? Gitara,

Vymyslieť kompletný šatník pre celú rodinu sa
nezdá nič ťažké, no toto bolo zložité. Slnečné
a teplé mestá s jednou chybičkou. Medjugorje,
sväté mesto. Žiadne tielka, kraťasy či odhalené bruchá. Všetko starostlivo zakryté, predsa
len, ľudia sa tam chodia pozerať na Pannu
Máriu a nie sú zvedavý na telá druhých ľudí.
Makarská, pravý opak. Slnko, teplo a plavky.
Neskutočne dobrá dovolenková kombinácia.
A tak išli na dovolenku všetci s neprimerane
plnými kuframi. Ďalej bolo treba vybaviť školu.
Samozrejme, my študenti sme boli radi, že odchádzame. Bolo to z nás cítiť a bolo to na nás
neskutočne vidieť. Odísť o týždeň skôr a mať
predĺžené prázdniny je sen každého. Keď už
sa konečne všetko vybavilo mohlo sa ísť.
„Zbalili sme všetko? Máme peniaze, doklady? Nezabudli sme opaľovací krém? Vypli sme
sporák? Zlato, zamkol si?“ ozývali sa stresujúce vety matiek pri nastupovaní do autobusu.
Klasika. „Máš tu mobil? A čo slúchatká? Karty
ste vzali? Dúfam, že ste pripravení na dlhú noc!“
ozývali sa zas mladí, ktorí boli z dovolenky celí

spevníky a vtipní ľudia. Zdravá kombinácia do
autobusu plného bláznivých ľudí. Cestu sme si
dokázali spríjemniť, každý pre to robil to najlepšie čo vedel. Nechýbala samozrejme ani
modlitba za šťastnú cestu a skvelú dovolenku.
Pesničky, ktoré oslavovali Pána, pesničky, ktoré
povzbudzovali náladu, a pesničky, ktoré dokázali priviesť hlboký a upokojujúci spánok. Vždy
keď zaznel vtip, autobusom sa niesla vlna smiechu. Keď sa spievalo, pridal sa každý. Keď sa
spalo, spal každý a keď sa žilo, žil každý. Niektorí si môžu myslieť, že v autobuse sa zabaviť
nedá. No to potom ešte asi necestovali s tou
správnou partiou.
„Mám poker, dámy a páni! Chlapci, víťazstvo
je naše! Prehral som!“ nárek, smiech a radosť
z víťazstva. Keď sa nedalo inak, cestu sme si
spríjemnili aj hrami. Či už karty alebo spoločenské hry. Všetko je dobré, pokiaľ to drží partiu pohromade. Neskoro v noci, keď sme už
nevládali držať viečka nad filmom sa všetci
pobrali do snívania. Skoro ráno sme zavítali na
Plitvické jazerá.
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Deti boli nevyspaté, mladí odvrávali, že sa
im nechce na túru, no a dospelí, či chceli alebo
nie, museli ísť, aby ukázali kto je pánom. Zabralo a všetci sme sa pobrali na jazerá. Aj keď
spočiatku s nechuťou, no už pri prvom jazere
sa každému na perách objavil úsmev. Úsmev,
ktorý sa dá tak ľahko opísať. Úsmev šťastia,
radosti, obdivu a úžasu. Stáť pod vodopádom,
z ktorého na nás padali kvapky bolo upokojujúce. Tak upokojujúce, ako krásna modrá a priezračná voda, akú možno vidieť len v najlepšie
spracovaných filmoch. Dotknúť sa modro zelenej vážky, ponoriť ruku do tyrkysovej vody, obdivovať mohutné vodopády, previesť sa loďou.
Zdá sa to neuveriteľné, ale tých pár (a nie málo)
kilometrov stálo za to, aby každý z nás videl
a mohol byť okúzlený tak zázračnou prírodou.
Po neuveriteľnom zážitku s matkou prírodou
sme sa vydali na našu ďalšiu cestu. Do mesta
Medjugorje. Poniektorí z nás tam mali namierené po prvý krát. Mnohí boli zaskočení z toho,
ako to tam vyzerá. Keby človek nevedel, tak si
na prvý pohľad myslí, že je to obyčajné mesto
plné pouličných stánkov. Až keď sme vystúpili
z autobusu, ubytovali sa a išli sme na svätú
omšu, pochopili sme, čo bolo také výnimočné.
Z tých ľudí žiarila viera. Svätá omša bola úplne iná ako tá, na ktorú sme zvyknutí. Ľudia to
prežívali ako veľký dar, lásku, šťastie. Potešenie už len z toho, že ich Boh obdaroval tak, že
sa dostali tam, tak ďaleko, na dosah svojich
cieľov.
Za tých pár dní, ktoré sme mohli stráviť
v Medjugorje sme spoznali mnoho zaujímavých
vecí. Snažili sme sa všetko si naplno vychutnať. Každý deň sme sa zúčastnili večernej svätej omše a nočnej adorácie. Cez deň sme mali
vymyslené pestré programy.
V prvý deň, hneď ako sme tam prišli, sme sa
zúčastnili svätej omše. Potom sme šli na ubytovňu. Dovybaľovať, najesť sa, oddýchnuť si.
Mnohí z nás sa hneď vrhli spoznávať krásy
mesta. Pozrieť si kostol, kaplnky, vidieť amfiteáter zblízka. Pokloniť sa soche Panny Márie.
Iní naopak zavítali do mesta plného stánkov.
Pokúpili si ružence, náramky, krížiky, sochy.
Ako inak, turisti. Po dlhom a strašne teplom
dni sa mladá generácia vydala spoznať nočnú
časť mesta. Stánky vysvietené, všade plno turistov zo všetkých kútov sveta. Všetci ponorení do svojej viery, ružence na krku, modlitby
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namiesto rozhovorov. Bolo to nezvyčajné, niečo na čo sme neboli zvyknutí.
Na druhý deň sme sa všetci vydali na kopec
Podbrdo, kde sa pred tridsiatimi dvoma rokmi
malým deťom zjavila Panna Mária. Práve počas nášho pobytu bolo 32. výročie zjavenia
Panny Márie deťom. Po slávnostnej večernej
svätej omši sa ľudia vydali na kopec Podbrdo
aby sa zúčastnili opätovného zjavenia Panny
Márie. Na tomto kopci sa modlili tri ružence.
Kopec bol známy tým, že ľudia chodili po
ostrých skalách naboso, na odčinenie všetkých
hriechov a všetkého zla ktoré kedy napáchali.
Nevýhodou bolo, že na kopec sme išli v najhorších teplých hodinách. Každému bolo teplo, nevládali sme, ale aj tak sme to zdolali.
Pomodlili sme sa za všetko dobré, poklonili sme
sa soche Panny Márie a potom sme sa mohli
s čistou mysľou a čistým srdcom znova vrátiť
na ubytovňu.
Ďalší deň sme sa skoro ráno znovu vydali na
kopec, tento raz to bol kopec Križovac, na ktorom sa nemodlil ruženec ale krížová cesta.
Každých pár metrov bolo zastavenie, pri ktorom sme sa pomodlili a zaspievali si. Na kopci
stál veľký biely kríž, pri ňom mnoho veriacich
turistov, a my medzi nimi. Každý sa s túžbou
chcel dotknúť kríža a pomodliť sa, za seba
a svoje zdravie, za svoju rodinu, priateľov a svojich blížnych. My sme neboli prosiť, my sme boli
ďakovať. Ďakovať za to, že sme tu, že sa máme
dobre, že sme všetci spolu.
Počas tých krásnych slnečných dní sme navštívili aj sochu Pána Ježiša. Nachádzala sa
v parku pri kostole. K parku viedla cesta, popri
ktorej boli zastavenia. Boli to zastavenia pre
ruženec. Cestou tam sme sa pomodlili a každý
desiatok sa predmodlieval niekto z nás mladých. Pri soche bolo mnoho ľudí, ktorý sa jej
dotýkali, hladkali ju a bozkávali. Bolo nám vysvetlené, že socha tu stojí dlho, a po nejakom
čase ako ju postavili z jednej jej nohy začala
vytekať voda. Nikto to nevie vysvetliť, pretože
v soche nieje žiadny otvor. Jednoducho vyviera na povrch v malých kvapkách. Je to zázrak.
Ľudia tam chodia s malými vreckovkami a zachytávajú kvapky vody. Tieto kvapky sú vraj liečivé a dokážu pomôcť pri rôznej bolesti, či už
bolesť hlavy, brucha alebo inej choroby.
Počas nášho pobytu v Medjugorje sme navštívili mnohé zaujímavé miesta. Jedným z nich
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bol penzión, v ktorom nám rozprával svoj životný príbeh Goran, ktorý bol na dne a dostal
sa z toho. Všetkých príbeh zaujal a šokoval.
Človek, ktorý si strelil guľku do hlavy a podrezal si žily stál pred nami, a rozprával nám, ako
všetko ľutuje a ako ďakuje Panne Márií za to,
že je teraz tu, živý a zdravý. Že má ženu ktorú
neskutočne miluje, a že si uvedomil, ako premrhal svoju mladosť.
Z Medjugorje sa nám odchádzalo ťažko, bolo
to mesto pokoja. My všetci sme boli posilnení
vo viere, mali sme v sebe pokoj. Už pri nasadaní do autobusu Medjugorje chýbalo každému, no na druhú stranu sa všetci začínali tešiť
na vyhriatu slnečnú pláž na Makarskej. Cestou tam, sme sa ešte pomodlili, mnohí ešte
upadli no malých driemot, niektorí si spievali,
iní zas jedli. Všetci robili tak, aby cesta ubehla
čo najrýchlejšie. Cez hranice to bolo trošku kritické ale aj s malým zdržaním sme konečne
zazreli more ktoré bolo obklopené vysokým
pohorým, ktoré sa nám týčilo nad hlavami.
Hneď po vystúpení z autobusu pred penziónmy sa každý tešil, kedy sa konečne okúpe.
Už len zložiť kufre v izbe a hurá na pláž. Áno,
tá pláž. Vytúžená časť dovolenky pre všetkých
mladých ale aj dospelých. Vtedy začal pravý
oddych. Len tak sa vyvaliť na deku a chytať slnko. Krása, luxus, pohodička.
V našej viere sme pokračovali a tak sme mali
každý deň súkromné omše. Tieto omše vysluhoval pán kaplán Pincel, ktorý dovolenku strávil s nami. Na omšiach sme si spievali, prijímali eucharistiu, a snažili sme s a pokračovať
v duchovnom živote.
V jeden večer sme si dali spoločnú večeru
v reštaurácii majiteľa nášho penziónu. Bola
skvelá, každý si ju vychutnal a mohlo sa ísť na
nočné kúpanie.
Voda, teplo, dovolenka. Všetci sa mali skvelo, užívali sme si, ako deň, tak aj nočný život
mesta, a ten bol veru pestrý. Miešané drinky,
tanec, hlasná hudba a nočné kúpanie. Raj na
zemi. Boli sme turisti zo Štefanova, a preto sme
boli úplne iní ako ostatní. Večer sme sa spoločne vydali na pláž aj s gitarou, spievali sme
si, smiali sa a užívali si.
Cez deň sme sa spolu všetci kúpali, opaľovali sa, hrali sme spoločenské hry, boli sme
partia. More bolo skvelé a preto sme ho využili
každý deň úplne naplno. Slnili sme sa od rána
do večera. Plávali sme na nafukovačkách, zahrali sme si špliechaciu vojnu, plávali sme
k bójkam a hľadali sme mušle. Všetko bolo
skvelé až na to, že dovolenka sa nám skončila
skoro a nik si to ani neuvedomoval. Zrazu bol
deň keď mal každý pred dverami kufre a chystal sa domov. Tešili sme sa, to je jasné, ale predsa len, každému z nás chýbalo to, že raňajky
na balkóne s výhľadom na more už nebudú.
Tá skvelá horúčava, ruch mesta, spoločné kúpanie. Boli sme ako jedna veľká rodina.
Na odchod sme sa zúčastnili ešte svätej
omše, chceli sme poďakovať za skvelé dni plné
smiechu, radosti a pokoja. Po omši sme si už
všetci nešťastní a unavení sadali do autobusu
a posledným gestom sme zamávali moru. Cesta bola dlhá, pozerali sme filmy, spievali sme
si, urobili sme si pohodu a pripomínali sme si,
ako nám bolo dobre. Najväčší šok sme zažili
keď sme sa vrátili do Štefanova a vystúpili sme
z autobusu. Zima. Tvrdá realita, a zas ten uponáhľaný život. Každého to prekvapilo, no
počkáme si na ďalšiu dovolenku a znova unikneme realite.
Karolína Gavranová

2/2013

Štefanov nad Oravou

10

Mladí rybári sa zúčastnili pretekov
Štvrtý máj 2013 sa pri Vyrovnávacej nádrži v Tvrdošíne niesol v znamení pretekov medzi mladými milovníkmi rýb a rybolovu. Konali sa rybárske preteky pre deti, ktorých organizátorom bola Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trstená. Súťaže sa zúčastila mládež z rybárskych krúžkov, ktoré pôsobia v okrese Tvrdošín. Celkovo sa
jednalo o 55 detí, ktoré sa zúčastňujú aktivít zameraných na ryby a rybolov v Trstenej, Nižnej, Tvrdošíne, Habovke a v našej obci. Zástupcami Štefanova boli Michal Hlina, Miloš Hlina, Lukáš Kordiak, Samuel Miko
a Andrej Ondrík.

Pre vedúceho kúžku Jána Bedricha je najdôležitejšie primäť deti
k pozornosti. ,,Cieľom krúžku je, aby si deti zachovali vedomosti. A taktiež aby sa v dospelosti chovali k prírode tak, aby z nej mali radosť
a úžitok.“ Nevyžaduje sa ale nosenie zošitov a učenie naspamäť. Domáce úlohy vedú deti nenásilným spôsobom k samostanému vyhľadávaniu informácií. A to napríklad aj prostredníctvom úlohy, pri ktorej si
každý rybársky nadšenec, ktorý sa zúčastňuje aktivít krúžku, spíše
zoznam rýb, ktoré pozná.
Počas školského roka 2012/13 sa tohto krúžku zúčastňovalo päť detí.
V minulosti to bolo aj 29. Krúžok sa rozbehol v novembri a bol ukončený už spomínanými rybárskymi pretekmi. Pred pretekmi prebehli záverečné skúšky za účasti komisie z miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu.
Pevne verím, že aj tento článok poslúži k motivovaniu detí, ktoré obľubujú prírodu a zaujímajú sa o rybolov. Informácie pre záujemcov
o vstup do rybárskeho krúžku pôsobiaceho v našej obci budú vyhlásené v obecnom rozhlase. Prihlášku, ktorú je potrebné odovzdať do
1. novembra, je možné si osobne vyzdvihnúť ako aj odovzdať u vedúceho krúžku, Jána Bedricha. Krúžok je určený aj pre začiatočníkov vo
veku od 6 do 14 rokov.
Diana Maťugová

Na bicykli prešiel 1200 miest
a obcí. Aj tú našu!

Aj v oblasti rybolovu vidno, že mladí z našej obce sú skutočne šikovní. Všetci chlapci, ktorí sa pretekov zúčastnili, majú byť na čo pyšní.
Príroda, a ryby ako jej súčasť, sú ale nevyspytateľné. Tentokrát sa nechali viac nalákať návnadou a šikovnosťou Lukáša Kordiaka, ktorý sa
po sčítaní bodov umiestnil v celkovom hodnotení na krásnej druhej priečke. Ulovil 9 rýb. Najväčšiu ulovenú rybu počas pretekov z vody vytiahol
Andrej Ondrík. Jednalo sa o skutočného krásavca, štyridsaťpäť centrimetrového pstruha. V celkovom poradí detských rybárskych krúžkov,
ktoré sa pretekov zúčastnili, sa Štefanov nad Oravou umiestnil na bronzovej, tretej priečke.

Rybársky krúžok v našej obci pôsobí od roku 2004 a funguje pod
vedením Jána Bedricha. Stretnutia prebiehajú jeden krát do týždňa, s
výnimkou letných prázdnin. Budúci rybári sa postupne oboznamujú so
základmi ichtyológie - náuky o rybách. Stretnutia sú zamerané na teóriu a poskytujú zúčastneným všeobecný základ z rybolovu: poznávanie
rôznych druhov rýb a ich delenia do druhov a čeľadí, stavbu tela rýb,
spôsoby rybolovu a lovné miery, doby hájenia jednotlivých druhov, potravu rýb... Nezabúda sa ani na chránené ryby a ich ochranu, v súvislosti so zachovávaním čistého životného prostredia. Zdôrazňuje sa zameranie na prírodu na Orave, kde deti žijú a ktorá je im azda najbližšia.

Koncom júla, v období, keď teploty dosahovali niekedy až neznesiteľnú úroveň, do Štefanova zavítal aktívny dôchodca, športovec a cestovateľ, Ladislav Holub. V roku 2010 sa rozhodol, že si splní svoj sen
a navštívi všetky mestá a obce Slovenska. A to všetko len s ruksakom
na pleciach a byciklom.
Doposiaľ už prešiel 1200 miest a obcí a z každej si odniesol odtlačok pečiatky so symbolom obce, spoločne s venovaním od starostu.
Na obecnom úrade vždy na oplátku zanechá dokument potvrdzujúci
jeho návštevu a venovanie.
Ladislav Holub nezapadá do obrazu náročného turistu. Prespí kdekoľvek, hoci aj v autobusových zastávkach, či na lavičke. Rovnako
jednoducho sa aj stravuje. „Na ráno si dám jeden rožok a ten trojuholníkový syr. A to mi vystačí až do večera.“ Žiadne energetické nápoje,
či tyčinky. Hnacou silou mu je túžba spoznávať a plniť si sen.
Aktuálnym, z istej časti oravským, cieľom je prebicyklovať 100 miest
a obcí. Trasu má naplánovanú cez viaceré okresy, ktoré dohromady
združujú 99 obcí. „Tú jednu si už niekde nájdem!“ Potom sa tento
cestovateľ vráti domov, do Poše, v okrese Vranov nad Topľov.
Obdivuhodné nie je len odhodlanie a spôsob cestovania, ktorý si
Ladislav Holub vybral, ale aj to, že si s presnosťou pamätá trasy, ktoré
prešiel, dedinu po dedine. Ako sám povedal, Štefanov sa mu v pamäti zafixuje najmä vďaka Oravskej priehrade a Vyrovnávacej nádrži,
ktorá je s obrazom našej obce úzko prepojená.
Ladislav Holub do našej obce dorazil v podvečernej hodine (bolo
devätnásť hodín) a teda v čase, kedy si väčšina z nás užíva pokojný
večer, napríklad aj pri sledovaní dobrého filmu. Avšak tento neúnavný
cyklista dopil kávu, vyložil ruksak na plecia, nasadol na svoj bicykel
a pobral sa ďalej. Povedal si totiž, že prespí až v Hruštíne.
Diana Maťugová

Počas návštevy Ladislava Holuba na Obecnom úrade si tanečné a spevácke vystúpenie nacvičoval folklórny súbor VIENOK. Situáciu, kedy
sa stretol milovník Slovenska a kultúry s deťmi, ktoré prispievajú k udržiavaniu našich tradícií, sme využili a vznikla táto krásna fotka.
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Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek sa rok čo rok
stretávame v sále kultúrneho domu. Ani tento rok sme nič nenechali na náhodu. V jednu májovú nedeľu to v sále hýrilo detským
smiechom, radosťou, vďakou, ale niekedy
aj menej úsmevnými spomienkami.
História tohto sviatku je prekrásna, no čoraz viac ľudí zabúda na jeho podstatu. Ako?

domov, a tak stráviť deň so svojimi matkami.V československu sa deň matiek začal
oslavovať až začiatkom 20. storočia a to
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T.G.Masaryka.
A ako Deň Matiek prebiehal v sále kultúrneho domu v Štefanove? Celý program moderovala M. Maťugová, následne prejav

plnému vďaky a lásky nezabudli, na koniec
sme si pre nich pripravili darček v podobe
malého kvietku.
Dúfame, že sa vám program páčil, a tak
isto zostáva len a len dúfať, že sa v takom
hojnom počte stretneme aj o rok.
Ctime si naše mamky aj naďalej. Deň čo
deň. Veď predsa láska matky je nenahraditeľná.
Michaela Maťugová

Od marca 2013
...prihlásení k trvalému
pobytu:
Andrea Puchlová
Sandra Kajanová

...odhlásení z trvalého
pobytu:

Kedy? A prečo to vlastne vzniklo? Ponorte
sa do rozlúštenia týchto otázok spolu so
mnou. Za predchodcu Dňa matiek možno
považovať tzv. Nedeľu matiek, ktorú začali
Angličania oslavovať už v 16. storočí. Tento
sviatok sa oslavoval štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, kedy sa služobníctvo žijúce v domoch svojich pánov mohlo vrátiť-

predniesol zastupujúci starosta, ktorý zdvihnutím čaše otvoril celé podujatie. Program
pokračoval básničkami, pesničkami a tancami detí zo základnej a materskej školy.
Príjemnú atmosféru v podobe živej hudby
dotvárala rodina Bedrichových. Ku koncu
programu si naše mamky a babky posedeli
pri kávičke a kúsku koláča. Aby na tento deň

Žuffová Anna
Kulošťák Alojz
Kekeláková Michaela
Chovančáková Blažena
Baláž Oliver
Pačíková Simona
Beneová Jana

...narodili sa:
Dorotea Kakačková
Anton Bendek
Miloš Balún

...sobáše:
Peter Kakačka – Anna Pokusová
Jozef Puchel – Andrea Frielichová
Peter Chovančák – Blažena Kekeláková
Loránt Beno – Jana Štiptová

...nás navždy opustil:
Ján Ladňák

Jubilanti:
80 rokov Etela Čierna
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Úspešná umelkyňa so štefanovskými koreňmi
pre mňa oázou kľudu a samozrejme aj inšpiráciou pre tvorbu. Podnetnými sú pre mňa aj
životné príbehy konkrétnych ľudí, s ktorými
sa tu stretávam, prípadne udalostí, ktoré som
tu aj sama zažila. Nezabudnuteľné sú aj dlhé
výlety po krásnom okolí Štefanova.“
Ako a kedy sa Vaše cesty preplietli
s umením? Čomu presnejšie sa venujete
a kde môžme prísť do kontaktu s Vašimi
prácami?
J.M.: ,,Kreslila a modelovala som od útleho
detstva. Najväčšiu zásluhu na rozvoji mojich
výtvarných schopností mal akad. sochár Milan Struhárik, ktorý v Novom Meste nad Vá-

voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, ilustrácii
a maľbe.“
O prvkoch a detailoch, ktoré Jana Malotová vkladá do svojich diel napísala umenovedkyňa Elena Porubänová: „V jej poetickom
svete rezonujú spomienky na detstvo, vybavujúce sa prostredníctvom neočakávaných,
často akoby nepodstatných detailov (pierko,
jabĺčko, bábika, guličky...), zaznamenáva
nevšedné momenty a zážitky s blízkymi
a priateľmi v súčasnosti, i nedávnej minulosti
(Za plotom, K zvoničke...). Hľadá kontinuitu
človeka a prírody a zviazanosť predovšetkým
ženských postáv s prostredím, ktoré je im blízke. Najmä príroda je pre ňu nositeľkou nielen

Príjemné a optimistické farby, zaujímavé námety a originalita žiari z obrazov a ilustrácií
talentovanej umelkyne Jany Malotovej.
S umeleckými výtvormi, ktoré uzreli svetlo
sveta vďaka jej talentu, sa prezentovala na
mnohých samostatných aj spoločných výstavách v Bratislave, Novom Meste nad Váhom,
v Trenčíne, Piešťanoch, Považskej Bystrici
a v Budmericiach.
A v našich očiach, pre nás, je výnimočná
jedným dôležitým detailom. Známa umelkyňa má korene práve v našej dedinke! O tom,
čo ju k Štefanovu viaže, čomu sa venuje a čo
má rada, sa dozviete pri čítaní nasledujúcich
riadkov.
Aký je Váš vzťah k Štefanovu nad Oravou?
Jana Malotová: ,,Štefanov je rodiskom mojej maminky, Gitky Malotovej, rodenej Kurekovej, ktorej rodný dom „U Kurkov“ dodnes
stojí na „vyšnom konci.“
Navštevujete túto dedinku často?
J.M.: ,,K babke Žofke a dedovi Jurajovi Kurekovi, som chodila odmalička a ako päťročná, pred nástupom na povinnú školskú dochádzku, som u starých rodičov prežila vkuse desať mesiacov. Skamarátila som sa tu
s rovesníkmi z vyšného konca, s Janom od
Gajdošíkovcov, Ľudkou Branickou, s Bendekovcami, s Kolenovcami. Neskôr som sem
chodila na letné prázdniny každý rok a spoznávala aj Buganovcov, Pačíkovcov, „Čipkárovcov“, Krylkovcov, Gavranovcov, Maťugovcov a spústu ďalších Štefanovcov. Aj ako dospelá a už aj so svojimi dvomi synmi som sem
chodila naďalej každý rok, a to nielen v lete,
ale aj na zimné lyžovačky.
V súčasnosti navštevujem Štefanov oveľa
častejšie aj vďaka tomu, že môj manžel sa
do tohoto čarovného kútika sveta“ zamiloval.
Ako žena môžem len tíško žiarliť, ale na druhej strane sa jeho verejne priznávanej láske
nečudujem a zo srdca mu ju prajem.“
Čo pre Vás Štefanov znamená? Poskytuje napríklad podnety pre Vašu tvorbu?
Alebo je to skôr miesto určené na oddych.
J.M: ,,Štefanov a hlavne maminkina záhrada s potokom a výhľadom priamo do lesa je

hom, kde sme žili s rodičmi, založil na Ľudovej škole umenia výtvarný odbor. Od neho
som sa tiež dozvedela, že existuje aj Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave,
ktorú som pod vedením akad. maliarov, Rudolfa Filu a Jána Bergera aj absolvovala.
Neskôr som absolvovala aj Pedagogickú fakultu UK v Trnave, odbor slovenský jazyk výtvarná výchova.
Počas svojej profesionálnej kariéry Jana
Malotová obsadila rôzne pozície vo viacerých
podnikoch, či časopisoch. V 70. rokoch pracovala ako výtvarníčka vo Filmovom podniku
v Bratislave, neskôr ako grafička v reklamnom podniku ERPO, následne ako výtvarná
redaktorka v časopise Móda. ,,Po „nežnej“
revolúcii, som už ako výtvarníčka na voľnej
nohe pracovala pre časopis Dievča, Dorka,
Slovenka, Moletka, Kankán. Pravidelne som
robila ilustrácie pre časopis MIAU, Nápady
a rady, občas pre detský časopis Ohník. Potom som deväť rokov ilustrovala učebnice pre
1. stupeň ZŠ vo vydavateľstve Orbis Pictus
Istropolitana. Zároveň som sa venovala aj ilustrácii poézie a prózy pre dospelých. V súčasnosti pôsobím na Gymnáziu sv. Uršule
v Bratislave, kde vyučujem výtvarnú výchovu a dejiny umenia. Okrem toho sa venujem

skutočných dejov, ale aj spomienok, prestáv,
túžob a snov...“
Umelec vníma svet, prírodu a prostredie určite inými očami ako ,,ne-umelec“.
Čo Vás fascinuje, čo pôsobí ako múza?
,,Na prírode ma najviac fascinuje jej nekonečná premenlivosť, neustále chvenie, pohyb,
život, pulzovanie farebných tónov, je zdrojom
obrovskej energie, neustále nás provokuje
k zachyteniu našich najvnútornejších pocitov,
či už slovom, spevom, maľbou..., veď každý
z nás je jej súčasťou, tiež sme plní premenlivých emócií, chvenia, energie, života.“
Umenie by malo predstavovať neoddeliteľnú súčasť nášho života. Spríjemňuje nám dni,
pôsobí ukľudňujúco a v neposlednom rade,
umenie pohládza dušu a istým spôsobom
mení náš náhľad na zdanlivo bežné veci.
V najbližšom období bude mať každý
z nás jedinečnú príležitosť bližšie sa oboznámiť a pokochať umeleckými výtvormi
Jany Malotovej. Dňa 3. augusta 2013
o 17:00 prebehne v ART GALÉRII Schürger v Tvrdošíne 127. vernisáž, otvorenie
výstavy tejto autorky, pod názvom
LETMOSNIVO. Výstava potrá do 31. 8.
2013. Ste srdečne pozvaní!
Diana Maťugová
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