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K

ým som mala čas spoznať
Varšavu, krásne miesto
a mesto, pre mňa navyše neznáme
a nové, ona sa už aj stihla zmeniť.
Všetky budovy, pamiatky, sochy,
cesty a stromy... pokryl biely poprašok, ktorý úplne zmenil ráz tohto
poľského hlavného mesta. Asi tak,
ako keď ešte teplý a tak voňajúci
koláč, maminy a babky posypú cukrovou prikrývkou.
Dlho som čakala na sneh, ktorý
všetko akoby mávnutím čarovného
prútika očistí a navyše sa tak krásne ligoce. Pripomína mi to tak trochu Oravu a Štefanov. (Ešte keby
tu tak boli tie naše kopce!) Vždy počas zimy, keď som kráčala cestou
zo školy unavená, no s nadšením
z voľného popoludnia, zažívala som
zas a znova malú rozprávku. Keď
som sa s vydaním posledných síl
vyštverhala na ten malý kopček na
ceste pri našich susedoch, najväčší, ktorý bolo treba celou tou cestou od autobusu až domov zvládnuť, rozprestrela sa predo mnou neskutočná krajina. Bolo vidieť kopce,
horu, náš aj starkej dom a všetko
sa tak nádherne ligotalo za pomoci
slniečka, počas zimy trošku lenivého, no predsa jemne hrejúceho.
Akoby malé diamanty niekto len tak
porozhadzoval po strechách, po
vetvách, aj po zamrznutých trnkách,
ktoré neobraté zdobili kríky pri ceste.
Zima je vďaka snehovým vločkám tak krásne čistá a nevinná.
A presne také majú byť aj Vianoce.
Tiché, duchovne čisté, pokojné, ako
keď trošku chumelí a vločky tíško
padajú na zem. Majú byť o návratoch domov zo školy a práce, o trávení sviatkov v kruhu rodiny a priateľov. Mám rada vianočné návraty
domov. Už len pocit, že som doma,
v Štefanove, je úžasný a nespočetne ho znásobuje atmosféra Vianoc.
Mám rada zdobenie vianočného
stromčeka, ktorý sprevádza jedenie
salóniek (potajme, samozrejme)
a malé naťahovačky o tom, ktorá
vianočná guľa patrí na ktorú vetvu.
Vianoce sú o maličkostiach. O ligotaní snehu, o sánkovaní a snehuliakoch, o oblátkach, o kapustnici, o polnočnej omši a spievaniu Tichej noci... o všetkom a o každom,
koho máme radi.
Prajem Vám tiché a pokojné Vianoce, plné ligotajúceho sa snehu
a žiarivých úsmevov.
Diana Maťugová
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Blížia sa tie krásne
chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí,
harmónii spoločne.
Nie sú dôležité cenné dary,
ale v novom roku
nech sa Vám darí.
Zdravie nech slúži
k spokojnosti
a dom aby ste mali
vždy plný hostí,
Veselé a požehnané
sviatky praje
Redakčná rada
Drahí spoluobčania, milí mladí priatelia
Čas plynie so svojou precíznosťou, rovnakým stálym tempom. Strieda sa deň s nocou, ročné obdobia si podávajú žezlo svojej vlády, roky sa vpisujú
do letokruhov. Stretnutia a lúčenia, víťazstvá, prehry, úspechy či neúspechy sú súčasťou ľudského
života. Začiatok a koniec sú neustále v kolobehu
rokov. Takú tvár má čas, v ktorom ľudia tvoria
dobu a v nej sa odvíja život každého z nás. Nech
tento čas vianočný je malým pozastavením sa vo
víre uponáhľaných dní. Chcem Vám všetkým prejaviť úctu a vďaku za vyčerpaný čas pri hľadaní
najlepších ciest a riešení k odstráneniu problémov
ktoré ťažili a ťažia našu obec. Tie krídla času sú
v nás a nekonečnom dotyku s večnosťou, do ktorej
zaznamenávame okamihy šťastia i smútku, výhry
i prehry. S úctou, uznaním a vďakou Vám všetkým
ďakujem za trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie
a ČOV. Úprimná vďaka všetkým sponzorom.
Ťažko by som zhrnul do niekoľkých viet všetky
ďalšie pocity, ktoré som sledoval či to bol obecný
ples, deň matiek, deň detí, posedenie s dôchodcami, športový deň na ľade, hasiči, lebo boli nanajvýš
úprimné, obohacujúce ducha, pravdivé a slávnostné ako bolo aj 25 výročie založenia divadelnej spoločnosti VENDO.
Chcem sa poďakovať predsedovi poľnohospodárskeho družstva Žiarec Ing. Antonovi Paliderovi
za spoluprácu v našej obci. No tohto roku bolo
potešením sledovať prácu a víťazstvá našich mladých požiarnikov z hornej časti obce. Úspešne reprezentovali v požiarnych súťažiach našu obec, ale

i statočne pomáhali našej obci pri rôznych aktivitách a to najmä pri odizolovaní kultúrneho
domu v hornej časti obce, rekonštrukcii oporného múru v materskej škole. Na Javorovom vrchu
pri obecnom rezerváre zachytili nový prameň pre
účely obecného vodovodu. Tu odpracovali množstvo hodín. Veď aj na ihrisku v dolnej časti vidno
ich prácu nové lavičky. Nedali sa ani chlapci
z dolnej časti obce, ktorí pomáhali pri čistení verejných priestranstiev. V neposlednom rade ďakujem aj zamestnancom materskej školy, poslancom obecného zastupiteľstva, f. STAVPOČ
Ing. Františkovi Jendroľovi pri výstavbe kanalizácie a ČOV a všetkým ostatným zainteresovaným pri tomto diele. Výstavbou tohto diela a novelizáciou zákonov pribudlo množstvo práce na
obecnom úrade. Touto cestou ďakujem ekonómke
p. Eve Romaňákovej za jej prístup k práci a povinnostiam a precíznej evidencii všetkej agendy
na obecnom úrade.
Zároveň Vám všetkým ešte raz ďakujem za obrovskú trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie, veď
naša obec týmto dielom prispeje veľkou mierou
k ochrane nášho životného prostredia v ktorom
sa všetci spoločne nachádzame.
Chcem Vám z hĺbky srdca popriať požehnané
a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku
každému s Vás iba zdravie.
Jozef Kakačka,
starosta obce
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UZNESENIE č. 1/2012
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2012
1. schvaľuje
a) program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
b) otváracie hodiny v pohostinstve na žiadosť p. Magdalény Bendekovej
c) žiadosť p. Daniela Brunčáka o preloženie plynovej prípojky
a zároveň úhradu faktúry za prevedené práce a to polovicu
z celkových nákladov
d) schvaľuje žiadosť p. Daniela Brunčáka o zakúpenie snehových lapačov na budovu Obecného úradu s tým, že montáž
bude zabezpečená Danielom Brunčákom
e) zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Štefanov
a to pozemky zobrazené ako parcely reg. „E“ č. 3045 trvalé
trávne porasty 343 m2 v podiele 576/6360, č. 3060/1 trvalé
trávne porasty 45 m2 a č. 3217 trvalé trávne porasty 482 m2
v podiele 72/240 vo vlastníctve Antona Poláčika nar.
14.07.1959, trvale bytom Štefanov nad Oravou č. 192, za
časť pozemkov zobrazených ako parcely reg. „C“ č. 279/2
zastavané plochy a nádvoria 16 m2, č. 279/3 zastavané plochy a nádvoria 303 m2 a č. 281/3 zastavané plochy a nádvoria 110 m2, ktoré podľa geometrického plánu č. LS 70/2003
zo dňa 01.12.2003 predstavujú diel 14 o výmere 2 m2,
diel 17 o výmere 52 m2, diel 19 o výmere 58 m 2 a diel
24 o výmere 70 m2 vo vlastníctve Obce Štefanov nad Oravou
v celku. Zamieňané pozemky sú súčasťou pozemku k rodinnému domu súpisné č. 192.
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riaditeľka MŠ p. Alena Jurčiová
i) informáciu starostu obce o podaní žiadosti poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
na výstavbu oporného múru a oplatenia cintorína v dolnej
časti obce
3. konštatuje, že
a) nová poslankyňa Eva Kordiaková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
b) budova bývalej školy môže byť v budúcnosti využívaná ako
Domov sociálnych služieb pre dôchodcov
4. zamieta
a) žiadosť p. Andreja Letošťáka o odpredaj pozemku v k.ú. Dolný Štefanov a to parcela č. 47 o výmere 690 m2
b) žiadosť p. Zoltána Kállaya o úpravu chodníka nakoľko obec
nie je vlastníkom uvedeného pozemku
5. žiada
a) starostu obce poslať upozornenie majiteľovi budovy Paliderovská kúria p. Petrovi Černému o vyčistenie okolia budovy
po zrútení strechy
b) starostu obce usporiadať brigádu na vyčistenie verejných
priestranstiev a cintorínov na 31.03.2012
UZNESENIE č. 2/2012
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
na svojom zasadnutí dňa 09.05.2012

2. berie na vedomie

6. schvaľuje

a) informáciu Ing. Ľuboslavy Šafrovej o ukončení verejného obstarávania na predmet zákazky Skvalitnenie prírodného
prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí – Lipnica
Wielka (PL) a Štefanov (SK): „Výstavba kanalizácie a ČOV
v obci Štefanov nad Oravou“
b) vzdanie sa mandátu poslanca OZ Ing. Jána Bučeka na základe § 25 ods.2 písm. c zákona 369/1990 o obecnom zriadení
c) informáciu komisie na ochranu verejného záujmu, že starosta obce podal v zákonom stanovenej lehote oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2011
a spĺňa podmienky na výkon verejnej funkcie
d) informáciu o výsledkoch predčasných volieb do NR SR konaných 10.03.2012 v obci
e) informáciu starostu o podpísaní zmluvy o dielo so zhotoviteľom STAVPOČ Ing. František Jendroľ Klin na zhotovenie diela
Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom
pohraničí – Lipnica Wielka (PL) a Štefanov (SK): „Výstavba
kanalizácie a ČOV v obci Štefanov nad Oravou“
f) informáciu starostu obce o rozsudku Okresného súdu Námestovo č. 2C 49/2008-122, ktorý nadobudol právoplatnosť
dňa 25.10.2011a správa katastra v Tvrdošíne vykonala zápis
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti budova bývalej školy súpisné číslo 21 na obec
g) informáciu štátnej veterinárnej a potravinovej správy o odchyte túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku
alebo karanténnej stanice
h) informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít v interiéri aj v exteriéri podporujúcich rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí predškolského veku prostredníctvom vhodného náradia a náčinia aj s účasťou rodičov a pedagogických zamestnancov na
realizáciu týchto aktivít s deťmi a pre deti, ktorú vypracovala

a) program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2011
c) záznam o kontrole hlavného kontrolóra obce za 1 štvrťrok
2012
d) záverečný účet obce za rok 2011
e) celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad
f) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 vo výške
7 375,11 eur na tvorbu rezervného fondu
g) výročnú správu obce za rok 2011
h) komisiu pri MŠ v zložení: Ing. Ivan Maťuga, Oľga Veselovská
a Bc. Eva Javorková, Alena Jurčiová, JUDr. Monika Pindiaková
7. berie na vedomie
a) žiadosť o odpredaj pozemku na žiadosť p. Daniely Bujnovej
b) žiadosť o odpredaj pozemku p. Miloša Gloneka
c) informáciu starostu obce o postupe práce pri kanalizácii
8. navrhuje
a) usporiadať posedenie deň matiek na 20. mája 2012
UZNESENIE č. 3/2012
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2012
9. Schvaľuje
a) prekleňovací úver EÚ fondy vo výške 1 008 857 EUR na financovanie oprávnených výdavkov v súvislosti s projektom:
Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstav-
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by komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko – slovenskom pohraničí Lipnica Wielka (PL) a Štefanov (SK) a to vystavením blankozmenky a zriadením záložného práva na
pohľadávku z účtu s obsahom akceptovateľným pre veriteľa
b) investičný úver vo výške 7 607,56 EUR na úhradu za vyňatie
pôdy z lesného pôdneho fondu v zmysle rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne a to zabezpečením
úveru vystavením blankozmenky s obsahom akceptovateľným pre veriteľa
c) úhradu faktúry vo výške 1 094,40 EUR pre dodávateľa City
ONLINE, s.r.o. za LED svietidlá verejné osvetlenie
d) žiadosť p. Miloša Gloneka o odpredaj pozemku parcela registra „E“ č. 1417/1 ostatná plocha o výmere 19 m2, zapísanej na LV č. 682 v k.ú. Dolný Štefanov v cene 2 eur/m2
10. berie na vedomie
a) informáciu Ing. Františka Jendroľa riaditeľa f. STAVPOČ
o postupe prác pri realizácii výstavby Kanalizácie a ČOV
b) informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na
predmet zákazky stavebný dozor
c) informáciu Ing. Anastázie Ballovej, ktorá v obci vykonáva stavebný dozor pri realizácii stavby: „Skvalitnenie prírodného
prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí Lipnica Wielka (PL) a Štefanov nad Oravou (SK): „Výstavba kanalizácie
a ČOV v obci Štefanov nad Oravou
11. navrhuje
a) usporiadať športový deň pre deti a futbalový turnaj pre mužov na 11.08.2012
Výpis z uznesenia OZ v Štefanove nad Oravou
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou na svojom
zasadnutí dňa 14. júla 2012 v uznesení č. 3/2012 v bode
č. 1d schvaľuje žiadosť p. Miloša Gloneka o odpredaj pozemku parcela registra „E“ č. 1417/1 ostatná plocha o výmere 19 m2, zapísanej na LV č. 682 v k.ú. Dolný Štefanov
v cene 2 eur/m2.

UZNESENIE č. 4/2012
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2012
12. Schvaľuje
a) Program rokovania obecného zastupiteľstva
b) Overovateľov zápisnice: Ing. Rastislav Gáll, Ing. Lukáš Koválik a zapisovateľku zápisnice Evu Romaňákovú
c) Návrhovú komisiu: Ing. Ivan Maťuga, Pavol Kuloštiak
d) Správu o hospodárení obce k 31.08.2012
e) Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za III. štvrťrok 2012
f) Úpravu obecného rozpočtu príjmy 158 686 eur a výdavky
158 686 eur
g) Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome v hornej časti obce
vo výške 1 500 eur.
f/ V zmysle § 4 ods. 4 zákona 253/1994 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p. plat starostu obce v nezmenenej výške.
g/ Odmenu pre DHZ v hornej časti obce vo výške 1 630,- eur za
vykonané práce v obci
13. berie na vedomie
a) Informáciu Ing. Anastázie Ballovej o postupe prác pri realizácii výstavby Kanalizácie a ČOV
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b) Zmluvu o budúcej zmluve s OVS a.s. Dolný Kubín
c) Informácie starostu obce o činnosti jeho, činnosti OcÚ
a o jednaniach s inými orgánmi a organizáciami od posledného zasadnutia OZ.
14. navrhuje
a) Usporiadať posedenie s dôchodcami dňa 28. októbra 2012

Správa k účtovnej závierke za rok 2011
Vykonala som audit účtovnej závierky obce Štefanov nad
Oravou, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz
ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Starosta obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Súčasťou auditu je aj vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia, zadĺženosti obce a overenie použitia návratných
zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových
pravidlách. Som presvedčená, že audítorské dôkazy ktoré
som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje
audítorské stanovisko.
Stanovisko
Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Štefanov nad Oravou k 31. decembru 2011 a výsledok hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Ing. Zdenka Richterová
licencia SKAU č. 701

Správa kontrolóra obce
Tento rok som ako hlavný kontrolór obce musel častejšie
a intenzívnejšie spolupracovať so starostom a s obecným
zastupiteľstvom v dôsledku výstavby kanalizácie v obci. Zúčastňoval som sa všetkých zasadnutí, kde som mal poradný
hlas a dohliadal som na korektnosť vyhlasovania verejnej
súťaže tak ako aj na jej celkový priebeh. Chcem podotknúť,
že celá táto akcia od jej začiatku až po dnešnú podobu realizácie bola vykonaná veľmi profesionálne a zodpovedne.
Obecné zastupiteľstvo pristupovalo veľmi citlivo k problémom
občanov, ktoré vznikli pri samotnej realizácií prác na kanalizácii. Mojou hlavnou úlohou je dohliadať na financovanie
a transparentnosť tejto výstavby.
Počas celého roku som vykonával kontroly účtovníctva
a ekonomického riadenia obce ako aj finančného riadenia
materskej školy a jedálne. Kontroly sa vykonávali mesačne.
Výborná spolupráca s ekonómkou Evou Romaňákovou, ktorá svojou dochvíľnou prácou a kvalitným vedením účtovníctva, bola vítanou pomocou pri kontrole. Účtovníctvo je vedené prehľadne. Počas mojich kontrol neboli zistene žiadne
nedostatky. Všetky záznamy majetku obce a nakladanie
s ním mi boli poskytnuté a dôkladne zapísané (napr. obecné
vozidlo a pod.).
Ing. František Hrubjak
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Výstavba kanalizácie
Dostala som priestor, aby som sa Vám, občanom obce
Štefanov nad Oravou, prihovorila a preto chcem pred záverom roka z titulu stavebného dozora pre stavbu kanalizácie v obci, trochu bilancovať.
V júni som sa dostala na stavbu verejnej kanalizácie,
ktorá prebiehala najskôr v Hornom Štefanove. Ako na
každej stavbe, stretávali sme sa aj s nevôľou občanov,
pretože stavbu bolo potrebné realizovať na hlavnej ceste,
čo často znemožňovalo bezproblémový prejazd obcou.
Počas tohto suchého obdoba bola taktiež zvýšená prašnosť a rovnako bolo nevyhnutné neustále dosýpať nerovnosti na ceste. V menšej miere bola trasa vedená pozemkami, ktoré sú súkromným vlastníctvom občanov. Vždy je
ťažké, keď je potrebné povoliť prekopať svoj pozemok,
ktorý sme ťažko a nákladne nadobudli. Niekde bolo potrebné hľadať kompromisy, ale pre dobrú vec ste boli ústretoví.

Už aj v Dolnom Štefanove bolo vybudovaných pár stoviek metrov kanalizácie a taktiež sa museli rozkopávať
miestne komunikácie, ba aj štátna cesta. V októbri bol
realizovaný úsek kanalizácie, kde bol dodávateľ nútený
vstúpiť na súkromné pozemky. Dodávateľ stavby musel
počkať na zber úrody, potom mohli stavebníci nastúpiť
a úspešne ukončiť danú vetvu kanalizácie.

V budúcom roku bude
potrebné vybudovať čistiareň odpadových vôd, aby
úsilie a ústretovosť
všetkých občanov bolo zavŕšené a aby obec svojím
dielom prispela k ochrane
životného prostredia, ktoré chceme všetci zachovať
aj pre naše nasledujúce
generácie.
V mene realizátorov
stavby vám, občanom Štefanova, ďakujem za trpezlivosť pri realizovaní stavby. Ďakujem i starostovi
obce, že mi umožnil uverejniť tieto riadky a prajem
jemu, ako aj jeho najbližším spolupracovníkom veľa zdravia a síl do ďalších rokov. Na záver Vám všetkým želám
požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších.
Ing. Anastázia Ballová
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Informácie pre občanov – Monitorovacia správa
Obec Štefanov nad Oravou s partnerskou obcou Lipnica Wielka realizuje projekt Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry
v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí –Lipnica Wielka (PL) a Štefanov (SK) cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013 .
Okrem stavebných prác obec predkladá príslušnému orgánu prvostupňovej kontroly (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) Čiastkové správy o postupe realizácie projektu. Správy sa podávajú za obdobia zahrňujúce 3 po sebe nasledujúce mesiace. Začiatok obdobia, za
ktoré sa podáva správa, začína plynúť v deň uzatvorenia

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Dňa 7.12.2012 bolo ukončené monitorovacie obdobie,
za ktoré obec pred Vianocami predloží už šiestu monitorovaciu správu. Do tohto termínu obec preinvestovala
487 034,08 • vrátane DPH, čo predstavuje 28 % z celkového objemu. Boli vykonané práce na objekte Kanalizácia v objeme 413 416,92 • a 73 617,16 • na objekte ČOV.
Celkové náklady na projekt predstavujú 1 061 955,72 • .
Ukončenie projektu je naplánované do 30.06.2013.
Dana Neznáma
OMOSS spol. s r.o.
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Športový deň
V jednu augustovú slnečnú sobotu sa všetci obyvatelia Štefanova
zhromaždili na ihrisku v dolnej časti obce. Aktívni členovia našej dediny, a teda aj organizátori, pripravili skvelý program pre deti, mladých
ale aj tých starších. Pre deti boli pripravené skákacie hrady, aktivity
a rôzne súťaže. Deti mali možnosť zmeniť svoje tváričky vďaka kresleným tetovaniam, ktoré im s radosťou na tváre nanášali animátori. Skupinka animátorov bola tvorená z mladých dobrovoľníkov, ktorí sa s radosťou a plným nasadením chopili svojich úloh. Stali sa z nich maliari,
rozhodcovia, hudobníci, tanečníci a skvelí zabávači. Po detských hrách
a šantení prišlo vyhodnotenie, kde každého čakala sladká odmena.
Všetky deti sa zabavili a domov si odniesli aj malé hračky, náramky
alebo omaľovánky.
Po vyhodnotení sme si všetci dali skvelý guľáš a s plnými žalúdkami
sme sa mohli pozerať na futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili tri mužstvá. Mladí chlapi, starší muži a hostia, ktorých tím tvorila Firma Bedrich. Zápasy boli zaujímavé, napínavé a do poslednej chvíle sa nevedelo, kto sa stane futbalovým majstrom. Po skvelých zápasoch sa ukázalo, že mladí chlapi boli v skvelej kondícii a práve oni vyhrali titul futbalových majstrov. Na druhom mieste sa umiestnili starší muži a na treťom
mieste hostia. Po ukončení zápasov sa každému tímu odovzdal víťazný
pohár a všetci futbalisti dostali obrovský potlesk.

Zábava pokračovala až do večera. Hrala skvelá hudba, ľudia sa zabávali, tancovali, spomínali a smiali sa. Veľká vďaka patrí hlavne organizátorom a ľuďom, ktorý sa podieľali na tomto skvelom dni. Všetkým
ďakujeme za nádherne prežitý deň! Tešíme sa, čo si na nás pripravia
opäť o rok.
Karolína Gavranová

Slovenským hokejistom fandil aj Štefanov
Tak ako celý Slovenský národ aj Štefanov nad Oravou je neskutočne hokejovo založená dedina, čo si môžeme všimnúť každú zimu, keď
štefanovskí chlapci vybehnú na ľad. Nikto nečakal, že tím slovenskej
hokejovej reprezentácie sa dostane do finále a preto boli všetci prekvapení, keď naši hokejisti bojovali o titul Majstrov sveta, počas mesiaca máj 2012. Na tento finálový zápas sa všetci nesmierne tešili
a preto ľudia po celom Slovensku boli celí vo vytržení z veľkého zápasu.
Všetky mestá a dediny netrpezlivo očakávali veľký zápas, stovky
fanúšikov sa zišli v krčmách, na námestiach či spoločenských miestnostiach a všetci so zatajeným dychom čakali na začiatok zápasu. My
sme neboli výnimkou. Ako správny hokejoví fanúšikovia sme sa aj my
stretli v Kultúrnom dome v hornej časti obce, kde sme si mohli s radosťou vychutnať góly v súperovej bránke.
Zápas sa konal v nedeľu večer. Bol premietaný pomocou dataprojektora na stenu. Miestnosť už bola pripravená na nával fanúšikov,

ktorí sa nedali zahanbiť. Hokejové šály, čiapky a dresy zdobili telo každého fanúšika v miestnosti. Nechýbali asi slovenské vlajky rozprestreté na česť a slávu slovenských hokejistov.
Celý hokejový zápas bol sprevádzaný hlasnými trúbami, pokrikmi,
spevom a občasnými nadávkami, preto sme sa často cítili ako keby
sme boli priamo na tribúnach pri hokejistoch.
Krásny hokejový zápas bol doplnený aj občerstvením. Minerálka
a kofola, ktorá sa prelievala z každého pohára pri šancách našich hokejistov alebo sladké koláče na ukľudnenie nervov všetkých fanúšikov.
Zápas skončil prehrou, no to nás ako fanúšikov vôbec neodradilo.
Veľký aplauz fanúšikov si chlapci za svoju prácu zaslúžili, pretože získali striebornú medailu, ktorú na začiatku šampionátu nečakal azda
nik.
Všetci dúfame, že aj budúce majstrovstvá sveta sa budeme môcť
stretnúť a povzbudzovať našich skvelých hokejistov.
Karolína Gavranová

Štefanov nad Oravou

2/2012

6

Rekonštrukcia kostola sv. Cyrila a Metoda
Niekto múdry raz povedal, že národ môže byť iba vtedy národom ak si ctí a pozná svoju históriu. V duchu tejto myšlienky sme sa aj my rozhodli zveľadiť miesto zasvätené svätcom, ktorí priniesli slovenskému národu písmo, jazyk, a predovšetkým vieru.
Pán farár Marhefka prišiel s nápadom osloviť firmu, ktorá maľovala farský kostol v Tvrdošíne a okrem iných kostolov aj slovenskú kaplnku v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakowe. Prebehli prvé rokovania s firmou
Gloria DEI z Trnavy, ktorá poslala svoj návrh a tiež cenovú ponuku. Následne na to sa konalo stretnutie poslancov, predsedov urbárov a cirkevnej rady na obecnom
úrade, kde pán farár prezentoval návrh na maľbu kostola a zmenu vykurovacieho systému. Návrh maľby prítomní
podporili a existujúce kúrenie sa rozhodlo v budúcnosti
prerobiť na podlahové. Firma, ktorá v kostole maľovala,
doporučila v prvom rade urobiť kúrenie a následne na to
maľovať.
Slovo dalo slovo a pán farár vyhlásil prvú brigádu. Bol
som milo prekvapený, že v dnešnej uponáhľanej dobe
sa našlo veľa chlapov a žien, ktorí priložili ruku k dielu,

aby sa práce čo najrýchlejšie ukončili a aby
sa sv. omše opäť mohli slúžiť, teraz už vo
vynovenom kostole. Veľké pán Boh zaplať
patrí maliarom Stankovi Kakačkovi a Štefanovi Poláčikovi, ktorí následne po firme
Gloria DEI pokračovali v maľovaní kostola.
Toto všetko by nebolo možné zrealizovať
bez finančnej podpory nasledujúcich firiem:
Urbár horná časť, Urbár dolná časť, firma
Domotherm, Žiarec PD, farský úrad, Firma
Bedrich a ďalších dobrodincov, začo im vyslovujem pán Boh zaplať.
Ako už aj naši starí ocovia hovorili: Bez
Božieho požehnania márne naše namáhania. Aj toto dielo je dôkazom, že pán Boh
nás miluje a požehnáva. Nech slúži tento
kostol na väčšiu česť a slávu Božiu a nech
aj ďalšie generácie nachádzajú v ňom vieru, pokoj, Božie požehnanie a nezabudli na
veľké darovanie našich otcov v nápise nad
svätyňou „DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE“.
Pavol Kuloštiak

Divadelná spoločnosť VENDO
oslavuje štvrťstoročnicu
Štefanovské divadlo bilancuje 25 rokov
Presne tak, v posledných dňoch a vlastne po celý posledný mesiac,
je slovo divadlo skloňované častejšie nielen medzi tými, čo ho nacvičujú, čo sa podieľajú na jeho činnosti, ale aj všetkými priaznivcami a, ako
my hovoríme Bohu známymi, ktorí nám pomáhajú a fandia. VENDO má
za sebou štvrťstoročie svojej činnosti a z nevinného nápadu štyroch
ľudí, ktorí si pred 25 rokmi povedali ,,poďme to skúsiť“, je dnes niečo, čo
nás nielen spája, ale aj zaväzuje.
„Pavilónom B“ od Stanislava Štepku to všetko na Katarínu 1987 začalo. Úsmevná komédia z prostredia psychiatrickej kliniky dala mladým
začínajúcim hercom možnosť ukázať, čo v nich je. A oplatilo sa, boli
úspešní. Odvtedy VENDO aspoň raz do roka nacvičil novú divadelnú
hru, ktorá sa odohrala v prvých rokoch na Katarínu. Neskôr už novovy-

tvorená tradícia volala: „Na Štefana na divadlo do Štefanova!“.
Nacvičili sme divadelné hry Čierna ovca, Ženské oddelenie, Jááánošííík, Schody, Kubo, Kúpeľná sezóna, Starý zaľúbenec, Dva tucty červených ruží, Štedrý večer siroty, Originál tety Kristíny, Ženský zákon,
Divadelná komédia, Kamenný chodníček, Ženy v parlamente, Klbko,
Krpčeky sv. Floriána, Hostinec Grant, Slovenský raj, Pytliakova žena,
Všetko sa..., Lekárske tajomstvo, Mastný hrniec, Ešte raz pán profesor.
Za všetkými týmito hrami stojí do 200 ľudí – hercov, kulisárov, šepkárov,
kostymérky, výrobcovia kulís, tety, čo nám šili kostýmy, tí, čo nám vyberali vstupné, pomáhali v šenku a ostatní, ktorých som nespomenula.
Takto zasiahlo divadlo do všetkých rodín v našej obci a často aj v okolitých mestách a dedinách, odkiaľ k nám prišli šikovní divadelníci. A mu-
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sím poďakovať za veľkú podporu aj vedeniu našej obce, lebo bez nej by
to bolo veľmi ťažké.
Za 25 rokov sa zo začínajúcich mladých ľudí vypracovali úspešní herci, ktorí dnes hrajú na javisku so svojimi talentovanými deťmi. VENDO
sa rozrastá, hercov pribúda. Pri posledných divadelných hrách sme si
mohli dovoliť aj alternácie na niektoré postavy, kde jednu postavu nacvičovali viacerí. Formuje sa nám celkom šikovný „dorast“, ktorý už zapájame najskôr ako šepkárov, kulisárov, a keď sa osvedčia, dostanú
svoje ozajstné „role“.

2/2012

Je začiatok decembra, keď vzniká tento článok a už si ľudia rezervujú
lístky na divadlo na 26. decembra, kedy plánujeme premiéru hry od
J. G. Tajovského „Statky-zmätky“. Je to veľmi potešujúce, ale aj zaväzujúce. Ľudia sa chcú baviť, oddýchnuť si od svojich starostí, ale očakávajú určitú kvalitu a úroveň, a to zaväzuje všetkých, ktorí sa na to dali.
Preto prajem nám všetkým divadelníkom hlavne veľa síl a chuti pracovať, aby sme ľuďom mohli prinášať radosť, smiech, šťastie, zamyslenie, pobavenie. To všetko prídu hľadať každý rok na vystúpenie divadelnej spoločnosti VENDO a my sa budeme usilovať, aby odchádzali
spokojní.
Renáta Puchlová

VENDO oslavovalo
Keď sa mladí z našej obce rozhodli, že na Katarínu v roku 1987 nacvičia a uvedú hru z pera Stanislava Štepku Pavilón B, pravdepodobne
ani jeden z nich nepredpokladal, že o pár rokov neskôr založia Divadelnú spoločnosť VENDO. Pre svojich priaznivcov uvedú ďalších 28 hier,
precestujú s divadlom takmer celé Slovensko a nakuknú aj do zahraničia, získajú niekoľko ocenení a hlavne, že v tomto roku oslávia svoje už
25. narodeniny.
Hviezdy nám však boli naklonené, režisér mal veľa trpezlivosti a nápadov, herci a ochotníci chuť ochotníčiť, diváci dostatok financií a záujmu, aby navštevovali naše predstavenia a tak presne takmer na deň
VENDO oslavoval svoju štvrťstoročnicu v kruhu svojich zakladateľov,
pokračovateľov, priaznivcov a milovníkov.
Divadelný sviatočný víkend sme začali v sobotu 24. 11. 2012, ako
inak ako reprízou divadelnej hry Ešte raz pán profesor, ktorá mala premiéru na Vianoce r. 2011 a doteraz sa teší veľkej popularite. O tom
svedčí aj fakt, že ste nás ani tentokrát nesklamali a naplnili takmer celú
sálu kultúrneho domu, bavili sa na našom prevedení hry a odmenili nás
„potleskom v stoji.“ S profesorom a jeho trampotami sme sa nateraz
rozlúčili, aby sme mohli odpremiérovať novú hru, tentokrát klasiku Jo-

zefa Gregora Tajovského Statky – zmätky, ktorú uvedieme
podľa dlhoročnej tradície na
Štefana na našich domovských doskách Kultúrneho
domu v Štefanove nad Oravou.
V oslavách sme pokračovali
aj v nasledujúcu nedeľu 25. 11.
2012. Výnimočný deň sme začali slávnostnou svätou omšou, počas ktorej sme Pánu
Bohu ďakovali za talenty, ktorými nás obdaril a prosili ho
o ďalšie dni naplnené kreatívnymi nápadmi a chuťou tvoriť.
Ďalším bodom programu osláv
bol slávnostný obed, na ktorom sa zišli divadelníci bývalí,
súčasní aj budúci, všetci tí vďaka ktorým môžeme naďalej

fungovať. Spomínalo sa na odohraté predstavenia, ďakovalo sa tým,
ktorí pre divadelnú spoločnosťou svojou ochotou a snahou obetovali
veľa zo svojho voľného času, oceňovali sa členovia VENDA, vďaka ktorým sme sa za tých 25 rokov vypracovali do takej podoby v akej nás
poznáte dnes a hlavne sa oslavovalo, bavilo a žilo divadlom. V programe sme hosťom ponúkli malý náhľad do našej súčasnej tvorby v podobe krátkej scénky, ktorú odohrali naše dva najnovšie prírastky do divadelnej obce Martin Bošanský a Vojtech Koleják. Taktiež sme v takmer
hodinovej videoproekcii zmapovali takmer všetky naše predstavenia.
Pre svojich členov sme pripravili bulletin pod názvom ,,My...“ ktorým
sme nielen ponúkli prierez našou históriou, ale sme aj nahliadli do počiatkov divadelníctva v našej obci, nakukli do zákulisia príprav hry, vyspovedali manželov Puchelových, zaspomínali na pár milých príhod,
pogratulovali divadelnej spoločnosti či pripomenuli naše úspechy.
Apropo úspechy. Bolo ich dosť, no nesporne k tým najväčším patrí
fakt, že spomedzi nás vzišiel aj profesionálny herec Roman Poláčik.
A aj vďaka nemu prijala pozvanie herečka – teraz už jeho kolegyňa muzikálová speváčka, veľká dáma slovenského divadla a jedna z najväčších hviezd Divadla Andreja Bagara v Nitre, pani Eva Pavlíková.
Pobavila nás spevom, porozprávala niekoľko vtipných príhod, ale predovšetkým nás presvedčila, že aj napriek všetkým úspechom, ktoré
v živote dosiahla, ostala obyčajnou ženou, ktorá zasvätila svoj život
divadlu rovnako ako mnohí z nás, aj keď nie na profesionálnej úrovni.
Nemenej nás svojim vystúpením zaujali a rozospievali súrodenci Bedrichovci so svojimi ratolesťami, ktorí tak uzatvorili slávnostný deň štefanovských ochotníkov.
Pre VENDO to bol veľký deň, rovnako ako sú pre nás veľkými dňami
všetky naše spoločné stretnutia na divadelných predstaveniach. Tešíme sa a vážime si, že aj vďaka Vám môžeme v tradícii divadelníctva
pokračovať, posúvať ju na vyššie levely, no predovšetkým sa tešiť, že
robíme dobré meno nielen sebe, ale aj našej obci.
Zuzana Štiptová

2/2012

Štefanov nad Oravou

8

ŠTEFANOVSKÉ MUŽSTVO HASIČOV VÍŤAZOM HORNOORAVSKEJ LIGY
Z hasičského prostredia ohňa a vody predstavujeme...

Hornooravská hasičská liga (HOHL)

Hornooravská hasičská liga bola založená v roku 2008, kedy sa konal jej nultý ročník. Od počiatku bolo a je jej hlavným cieľom priblíženie
hasičského športu širšej spoločnosti a tak trochu aj pritiahnuť väčšie
množstvo ľudí, aby sa aktívne zapájali. Zakladajúce družstvá pochádzali z Čimhovej, Hladovky, Lieseka, Suchej Hory, Vasiľova a Zuberca.
Ligu zastrešuje Rada HOHL, ktorá je zložená zo zástupcov jednotlivých družstiev, ktoré uhradili poplatok za sezónu a teda sa môžu súťaží
zúčastniť. Predsedom rady je Karol Trojan, ktorý patril medzi hlavné
zakladajúce osobnosti ligy. Na správny priebeh útokov dohliada hlavný
rozhodca a rozhodca na nástrekovej čiare.
Družstvá v lige vystupujú ako reprezentanti obce z ktorej pochádzajú,
a podľa nej sa aj nazývajú.

Na Slovensku existuje množstvo regionálnych hasičských súťaží,
v ktorých sa dobrovoľní hasiči snažia vyhrať nad časom a hádam tak
trochu aj nad sebou. Vidina účasti na Slovenskom Superpohári je viac
než motivujúca, z regionálnych líg postúpia len tí najlepší, ktorí obsadili
popredné miesta na výsledných listinách. Tento rok sa spomínaného
Superpohára zúčastnilo aj naše mužstvo, víťaz Hornooravskej ligy.
Z druhého miesta postúpil aj Liesek. Superpohár sa konal 13. októbra
v Hliníku nad Váhom. Naše družstvo sa síce neumiestnilo na stupienkoch víťazov, ale skvelý čas 16,56 sekúnd si zaslúži pochvalu.
- diamat -
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Výsledky družstva Štefanov nad Oravou v HOHL

Družstvo Štefanova nad Oravou
Štefanovský dobrovoľný hasičský tím, ktorý sa v mene obce zúčastňuje na súťažiach a vynikajúco nás reprezentuje, sa skladá zo siedmych statočných.
Tesne pred, ako aj počas trvania ligy sa stretávali o niečo pravidelnejšie a častejšie ako zvyčajne. Predsa len, len tvrdá práca môže v športe
priniesť želané sladké ovocie v podobe umiestenia sa na stupienku víťazov. Je potrebné obetovať časť svojho voľného času, aby sa lopota počas tréningu odplatila kvalitným útokom a dobrým časom.
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KOLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DÁTUM

MIESTO
KONANIA

24.06.2012
01.07.2012
08.07.2012
21.07.2012 - nočná
11.08.2012 - nočná
18.08.2012 - nočná
25.08.2012 - nočná
26.08.2012
16.09.2012

Trstená
Hladovka
Vasiľov
Oravská Jasenica
Nižná nad Oravou
Vavrečka
Suchá Hora
Zuberec
Liesek

VÝSLEDNÝ PORADIE
ČAS (v sek.)
38,82
17,83
16,41
19,10
neklasifikovaný
16,68
20,60
15,62
16.25

7.
7.
3.
6.
8.-10.
2.
5.
1.
3.

Celoročná činnosť hasičov

Ako prebieha hasičský útok a kto zastupuje akú pozíciu v našom tíme?
Hasiči si pripravia základňu, na ktorú naukladajú všetko potrebné na
vykonanie útoku- kôš, savice, hadice, rozdeľovač... pozapájajú všetko,
čo pravidlá zapojiť dovoľujú a presunú sa na štartovaciu čiaru.
NA MIESTA – PRIPRAVTE SA – POZOR – ŠTART!!! A už sa uteká
o dušu spasenú! Po rozobratí vecí zo základne, každý z tímu začína
svoju prácu. Jeden zarovno s druhým, všetko musí pracovať ako švajčiarske hodinky. Bolo potrebné nespočetné nacvičovanie ale aj pozeranie videí, aby členovia družstva načerpali inšpiráciu a vybrali tú najefektívnejšiu techniku, ako vykonať jednotlivé časti útoku.
,,Ako na to“ dobre vie aj Matúš Števaňák, ktorý spojí kôš so savicou
(hrubšia plastová rúra), a spoločne s Lukášom Kuloštiakom, ktorý je
zároveň veliteľom mužstva, danú savicu prudko hodia do kade. Takto
nabijú vodu, ktorá bude cez prvú savicu pretekať do druhej, a cez ňu až
k mašine. Prvá savica ostane jedným koncom počas celého útoku ponorená v kadi s vodou, ktorú bude nasávať. Druhú savicu už Lukáš Poláčik, strojvodca, zapojil do naštartovanej mašiny, ktorá je športovo upravená. Ihriskom sa nesie chrapľavý zvuk motora, ktorý nasáva vodu a
tlačí ju do hadice, takzvaného ,,béčka“. To už je Jozefom Burcinom zapojené do mašiny a rozdeľovača. Uteká ihriskom rozbaľujúc hadicu, aby
žiadny uzol nespomalil, či nezastavil prietok vody.
V strede ihriska už pracuje Roman Kováč, ktorý zastáva pozíciu pri
rozdeľovači, do ktorého už na základni zapojil B hadicu a ,,céčka“. Je to
časť útoku v celku nebezpečná, pretože ak by tieto hadice neboli správne zapojené, tlak vody by kovový rozdeľovač prudko vymrštil. Mnohí
dobrovoľníci už takto prišli o pár zubov... Dôležitá je preto súhra, rýchlosť a šikovnosť celého mužstva.
S ,,céčkami“ už beží Dominik Števaňák a Pavol Kuloštiak, kľaknú si
jednou nohou na zem pre lepšiu stabilitu a prúdom vody mieria na terče, ktoré musia spadnúť. Po úspešnom zhodení oboch terčov sa rozsvieti svetlo a namieria prúdy vody smerom do neba. Čas sa zastavuje.
Útok bol úspešne vykonaný a zvedavé pohľady hasičov a divákov sa
obracajú na digitálnu časomieru. V prípade, že sa všetko podarí, s časom okolo (a najlepšie pod) pätnástich sekúnd sú všetci spokojní.
Z času na čas sa nevyhnú sklamaniu z nevydareného, či dokonca neuznaného útoku. Tak tomu bolo aj na jednej súťaži počas Hornooravskej ligy, kedy praskla hadica a teda do prúdnice, výstupného otvoru
C hadice, nedošla voda a terč nebolo možné zostreliť.
Čo sa úboru týka, podľa pravidiel Hornooravskej ligy musí byť každý
súťažiaci chránený prilbou. Rovnako povinný je aj opasok. Čierno- modrý
dres je originálny aj vďaka znaku Štefanova nad Oravou, ktorí nosia
chlapci na hrudi. Náladu často okoliu zlepšovali čierne obtiahnuté legíny, ktoré nahradili predchádzajúce monterkové nohavice. Predsa len,
chlap sa v legínach len tak nevidí.
Za spoluprácu pri spracovaní článku ďakujem veliteľovi mužstva, Lukášovi Kuloštiakovi. Pevne verím, že sme Vám dostatočne priblížili fungovanie dobrovoľného hasičského tímu Štefanova nad Oravou. Nuž
a vidíme sa opäť o rok pri povzbudzovaní tých našich!
- diamat -

Tohto roku sa začala činnosť hasičských dobrovoľných zborov hornej
aj dolnej časti výročnými členskými schôdzami, kde boli zvolené aj nové
výbory. Oba zbory začínali tohoročnú činnosť pod novým vedením, kde
v Hornej časti dobrovoľného zboru bol zvolený ako predseda Lukáš
Kuloštiak a v Dolnej časti Jozef Čierny.
Už vo februári pomáhali hasiči z dolnej časti, v spolupráci s profesionálnymi hasičmi z Tvrdošína, pri likvidovaní spadnutej strechy starého
Paliderovho domu na hlavnú cestu. Už o týždeň neskôr museli techniku
prevetrať aj pri veľkom topení snehu, kde bolo treba preraziť zamrznutý
kanál a odraziť prívaly vody z cesty pri obchode v dolnej časti.
Spoločne sa členovia oboch zborov zúčastnili stráženia božieho hrobu počas veľkonočných sviatkov. Následne pomáhali aj pri rekonštruk-

cii kostola, či upratovaní obce a cintorínov, ako aj pri sv. omši sviatku
Božieho tela. Tu sa v celom rozsahu ukázalo, že aj keď sú v Štefanove
stále dva hasičské zbory, vedia sa spoločne zomknúť a urobiť spoločne
kus dobrej roboty. Členovia oboch zborov boli prítomní na svätej omše
v obci Brezovica pri príležitosti sviatku sv. Floriána, na ktorej bol spoločne s nimi aj starosta našej obce.
Hasiči z hornej časti obce sa po omladení kádra prihlásili do Hornooravskej hasičskej ligy. Aj kvôli tejto príležitosti bola zakúpená nová hasičská mašina a športové hadice. Ich nadšenie a snaha znamenala skvelú
reprezentáciu a zviditeľnenie našej obce obdivuhodným výsledkomprvým miestom.
V mesiaci november sa uskutočnilo spoločné cvičenie hasičov, ktoré
sa konalo v obci Brezovica a kde sa zúčastnili družstvá zo Štefanova
a to z Horného aj Dolného DHZ, z Tvrdošína, Zábiedova, Trstenej, Brezovice. Všetko prebiehalo za koordinácie s profesionálmi z Tvrdošína.
Cvičilo sa prepojenie viacerých základní na dlhej trase a zásobovanie
profesionálnych hasičov vodou, pri likvidácii požiaru stohu slamy.
Na záver treba všetkým aktívnym členom z oboch zborov poďakovať, za ich dobrovoľnú činnosť pri všetkých doteraz vykonaných prácach, aj tých ktoré tu neboli spomenuté.
Jozef Čierny
Predseda DHZ Štefanov, Dolná časť

Štefanov nad Oravou
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V mene redakčnej rady chceme
zablahoželať aj nášmu
pánovi starostovi

Na štedrý deň
Skôr ako sa zvečerilo,
ako zaznel z veže zvon,
uprostred izby vyrástol nám
rozprávkový strom.
Krásny, až v očiach prechodí
a plný zlatej úrody.
Ku bielemu stolu
prišli zblízka i zďaleka všetci,
čo patria spolu.
V očiach sa radosť ligoce,
vitajte, milé Vianoce!

Jozefovi KAKAČKOVI,
ktorý tento rok v novembri oslávil krásne jubileum 60 rokov.
Na váhach Vášho života nech
prevláda zdravie, šťastie, láska
a porozumenie.

Od apríla 2012

Privítanie Mikuláša v obci
Zimné obdobie, no najmä predvianočný čas plný radostného očakávania má priam rozprávkové čaro. Deti si v podvečer Mikuláša očistia topánky a postavia si ich do okna. Tento
rok sa u nás Mikuláš trošku oneskoril a tak miesto 6. decembra prišiel 8. decembra.
Prišiel na vyzdobenom voze, ktorý ťahal koník p. Lukáša Kulošťáka. Na ňom sa viezol Mikuláš so svojim sprievodom anjelika a čertíka a množstvom darčekov. Navštívil každý dom
v ktorom ho deti netrpezlivo očakávali. Za básničku či pesničku dostali darček.

...prihlásení k trvalému
pobytu:
Petra Gloneková
Pavel Déneš
Eva Puschenreiterová
Ing. Karol Puschenreiter
Ján Štefaniak
Lenka Poláčiková
Monika Bendeková
Mário Baričák

...narodili sa:
Michal Mintál l Jakub Kakačka
Klára Kordiaková l Oliver Baláž
Jakub Prišč l Katarína Pačíková

...sobáše:
Tomáš Habovský – Ľubica Habláková
Juraj Čierny – Ing. Gabriela Turčáková
Pavol Pazúrik – Antónia Šimurdová
Ján Žuffa – Anna Žuffová
Ing. Peter Poláčik – Lenka Turianska

...nás navždy opustili:
O zabudnutej jedličke
Na začiatku Vianoc, keď už pani zima rozprestrela svoje rúcho, žila na kraji dedinky jedna
maličká jedlička so svojimi priateľmi stromčekmi.
Ale jedlička predsa nebola šťastná. Každý rok keď už vládla predvianočná nálada a domčeky v dedine boli ako keby poliate smotanou, obyvatelia
dedinky obliekali svoje okolie do sviatočných šiat. Každá brána bola ozdobená girlandami, domčeky svetielkami a stromčeky v dedine a jej okolí
mali krásne červené a zlaté vianočné ozdoby.
Každý rok sa takto ozdobilo všetko, okrem malej jedličky. Jedlička
každý rok čakala ľudí z dedinky, ktorý ju mali vyzdobiť, ale márne.
Jedlička bola smutná, lebo každý stromček okrem nej mal na seba
navešané krásne vianočné ozdoby.
Deň pred Vianocami sa deti hrali v snehu, neďaleko od jedličky.
Dve z nich zbadali jedličku ako smutne ovísa svoje konáre. Deti
sa rýchlo rozpŕchli domov a každé z nich donieslo nejakú tu ozdobu. Jedno donieslo perníky, druhé mašličky, tretie guľky a veľa
všelijakých ozdôb.
Odvtedy bola jedlička šťastná, lebo na ňu už nikdy nikto nezabudol a každý rok ju obliekli do krásnych sviatočných šiat v červených a zlatých farbách.

Amália Bránická
Emília Brunčáková
Emília Puková
Ondrej Orčík
Anton Hlušák
Ladislav Orčík
Jozef Čierny
Pavol Baričák

Jubilanti:
70 rokov
75 rokov
80 rokov
85 rokov
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90 rokov

Anna Krileková
Agneša Bolibruchová
Helena Števaňáková
Magdaléna Štiptová
Mária Bránická
Ondrej Glonek
Štefan Ladniak
Karol Hrkeľ
Juliana Ladniaková
Štefánia Sumegová
Irena Orčíková

