Štefanov nad Oravou
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK

S

príchodom do našej obce zrazu
cítim medzi občanmi narastajúce
napätie. Hlasné vravy sa často menia
na šepot, čo zjavne svedčí o tom, že
sa opäť niečo deje. Ani nemusím dlho
hľadať príčinu – zvolebnieva sa. Jasný
dôkaz o tom, že v malých obciach, ako
je tá naša, je už opäť čo riešiť. Veľmi sa
teším, že ľudia spozorneli a začínajú sa
zaujímať o veci verejné. Moja radosť
však nemá dlhodobý charakter. Hlavnou príčinou môjho sklamania je totiž
postoj našich občanov, s ktorým pristupujú ku komunálnym voľbám. Z diskusií s mnohými obyvateľmi našej obce
totiž prichádzam na to, že k urnám ich
nepoženie hľadanie spoločného dobra,
túžba po zveľaďovaní našej obce, ale
osobné spory, neprajnosť a závisť. Je
to pre mňa dosť zarážajúce zistenie,
pretože post starostu, či poslanca predsa nemožno dehonestovať osobnou nevraživosťou. Je potrebné tomu venovať
náležitú pozornosť. Volíme predsa ľudí,
ktorí nás budú zastupovať, ktorí budú
konať v našom mene, ktorí nás budú
reprezentovať na verejnosti. Mali by
preto spĺňať isté kritéria a mali by mať
istý morálny profil.
Drahí spoluobčania, nesieme zodpovednosť za našu obec. Nedopusťme
preto, aby sme boli len nástrojom manipulácie, či zapredania. Máme predsa
svoj rozum a svoje názory. Máme svoje vnútro, ktoré dokáže odlíšiť dobro
a zlo. Rozhodujme preto v súlade so
svojím vedomím a svedomím. Nedajme
sa ovplyvniť klamstvami, polopravdami,
či sľubmi.
Skôr než vo voľbách označíte meno
na kandidátke, položte si prosím otázky: Kto je ten človek, ktorého idem voliť? Aký je ten človek, ktorému dávam
svoju dôveru? Pomohol ten človek
v minulosti svojimi činmi našej obci, alebo mu ide len o osobné záujmy a vlastný profit?
Ja pevne verím, drahí rodáci, že v našej obci vyhrá zdravý rozum a ľudské
srdce a nie neznášanlivosť, osobné
spory a ohovárania. Určite naším zodpovedným postojom k objektívnemu
výberu predstaviteľov obce, prispejeme
k formovaniu krajšej budúcnosti nielen
pre nás ale aj pre ďalšie generácie.
-gab-
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eskorá jeseň je obdobím tmavých
a krátkych dní, chlad preniká až kdesi
na telo. Je symbolom smútku a zároveň spomienok. Začiatkom novembra je tu deň, ktorý
prináleží spomienke na tých, ktorí nás opustili. Opustili nás po chorobe, inokedy nečakane, tragicky alebo unavení rokmi.
Každá strata blízkeho človeka je
bolestivá, smutná a sprevádza
nás po celý život. To všetko sa
opakuje odvtedy, ako plynie ži-
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behnú spomienky na okamihy šťastia, na chvíle radosti i bolesti zviazané láskou, ktorá ani
dnes nekončí. Láska k nim zostáva a slza,
ktorá nám steká po líci, je aj slzou vďačnosti,
možno aj odprosenia. Siahnime do svojho
vnútra a nechajme sa unášať pokorou, ktorú
v sebe v dennom zhone potláčame a podajme ruku blízkemu - na zmierenie s ním i so
sebou. Postojme s modlitbou na perách
v svetle blikajúcich sviečok a hviezd pri hroboch svojich najdrahších a aj s odstupom času
venujme tomuto
miestu ticho, pokoj a vďačnosť,
pre vieru v nesmrteľnosť človeka, ktorého sme milovali. Tu
na týchto miestach cintorínov si overujeme
pravdivosť výroku, že cintoríny sú vlastne pre
živých. Pre mŕtvych je to iba akési miesto pobytu. Pre nás je to asi jediné miesto, kde neprotestujeme voči našej slabosti, malosti, či
krátkosti. Miesto kde oplývame úprimnosťou
nielen voči sebe, ale aj ostatným. Tu nezapierame, neklameme. Tu sme iní, sme takí
akých túžime stretávať každodenne. Takíakýsi poľudštení...
V tejto záhrade ticha nech svieti víťazný lúč
kríža!
Jozef Kakačka starosta obce

Pamiatka zosnulých
vot na zemi. V každom hrobe
našich cintorínov je srdce, ktoré
bilo pre svojich blízkych. Blikotajúce sviečky,
kvety patria v tieto dni našim najbližším, sú
prejavom vďaky a spomienky na ich život
medzi nami. Z úcty k tým, čo už nie sú medzi
nami, sa zamyslime ako žijeme ako pracujeme, ale hlavne akí sme ľudia. Život je krásnynaplňme ho láskou, statočnou prácou a úctou človeka k človeku. Stovky horiacich sviečok, stovky ľudských osudov a mnoho spomienok nad hrobmi vo večernom súmraku cintorínskeho ticha - to je realita tých dní. Po lícach sa nám skotúľajú slzy, mysľou nám pre-

Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 17. októbra 2010 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo už tradičné posedenie
s dôchodcami, ktoré usporiadal Obecný úrad
v Štefanove nad Oravou. Osobnými pozvánkami naň bolo pozvaných 135 občanov.

Po privítaní prítomných starosta
obce Jozef Kakačka v príhovore
pozdravil a prihovoril sa našim pozvaným spoluobčanom. Následne
sa im prihovoril aj predseda PD
Žiarec Tvrdošín – Ing. Palider.
Potom už posedenie pokračovalo
kultúrnym programom, v ktorom
vystupovali deti z materskej školy
pod vedením pani učiteliek A. Jurčiovej a M. Skubanovej. Posedenia sa zúčastnilo 95 dôchodcov,
ktorí si našli čas na chvíľu sa pozastaviť v každodennom zhone

a spolu s nami a svojimi vnúčatami si uvedomili blízkosť druhého človeka a vychutnali si
umelecké pohladenie milým slovom a úsmevom. Pestrým doplnením programu bolo aj vystúpenie tanečnej skupiny detí zo Štefanova,
heligonkárov z Rabče a hudobnej skupiny Jurinovcov
z Nižnej.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za ich vystúpenie
a tiež za prípravu programu.
Na posedení dostali naši
dôchodcovia hodnotné darčeky, ktoré pre nich získal
starosta obce Jozef Kakačka zo sponzorských príspevkov a nie z rozpočtu obce.
Úprimne mu za to v mene
našich dôchodcov ďakujeme.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIE č. 1/2010
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24. 02. 2010
Obecné zastupiteľstvo obce
Štefanov nad Oravou

1: Schvaľuje
a/ otváracie hodiny v pohostinstve u JÁGRA
nasledovne:
Pondelok až Štvrtok od 17.00 hod. do 22.00
hod.
Piatok od 17.00 hod. do 23.00 hod.,
Sobota od 14.00 hod. do 23.00 hod.,
Nedeľa od 14.00 hod. do 23.00 hod.
b/ záznam o kontrole hlavného kontrolóra obce
za kontrolované obdobie 4 štvrťrok 2009
a január 2010
c/ záverečný účet obce za rok 2009
d/ celoročné hospodárenie obce za rok 2009
bez výhrad
e/ rozdelenie prebytku hospodárenia za rok
2009 vo výške 9 678,10 eur na tvorbu rezervného fondu
f/ zápis do obecnej kroniky za roky 1965 až
1999 kronikárka Veselovská Oľga
f/ zápis do obecnej kroniky za roky 2000– 2008
kronikárka Veselovská Oľga

2: Berie na vedomie
a/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za rok 2009
b/ žiadosť Slovenského pozemkového fondu
a zároveň konštatuje, že parcely č. EKN
11030/8, 950/1, 950/2, 950/3 v k.ú. Dolný
Štefanov sú z hľadiska územného plánu
obce určené na rekreačné účely – chatová
oblasť

UZNESENIE č. 2/2010
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24. 03. 2010
1: Schvaľuje
a/ rekonštrukciu obecného vodovodu v hornej
časti obce a to od č. d. 157 po hlavný uzáver, zároveň schvaľuje finančné prostriedky
na rekonštrukciu vo výške 3 200 eur a to od
č. d. 160 po hlavný uzáver.

UZNESENIE č. 3/2010
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 12. 05. 2010

c/ štatút obce Štefanov nad Oravou
d/ petíciu - zabráňme výstavbe veterného parku v Tvrdošíne
e/ odpredaj pozemku parcela E-KN 4587/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere
61 m2 zapísanej na LV č. 546 pod B1 v celku na Obec Štefanov nad Oravou, Romanovi Štiptovi, bytom Štefanov nad Oravou
č. 145 v cene 1,66 eur za 1 m2. Zároveň
súhlasí s odpredajom parcely č. 277/4, ktorej vlastníkom je Slovenský pozemkový fond.
f/ záznam o kontrole hlavného kontrolóra
Bc. Aleny Cibulákovej
g/ zrušenie nájomného vzťahu o nájme nebytových priestorov s nájomcom p. Danielom
Brunčákom dohodou
h/ žiadosť p. Martina Puchla o nájom nebytových priestorov pod obecným úradom na
účel zriadenia baru, zároveň schvaľuje oslobodenie od nájomného do 31. 12. 2010
ch/likvidáciu obecnej mláťačky pre nadbytočnosť
i/ Výročnú správu obce za rok 2009

a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/ usporiadanie osláv dňa matiek v nedeľu
16. 05. 2010

c/
d/
e/

f/

g/
h/

2: Berie na vedomie
a/ organizačný poriadok obecného úradu
b/ ponuku GPS kataster od f. TOPSET

3: Žiada
a/ starostu obce uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom p. Martinom
Puchlom výške nájmu 250 eur ročne
b/ starostu obce zvolať zasadnutie ohľadom
výstavby ihriska na ROVNI na 28. mája
2010, na zasadnutie pozvať predsedov urbárskych spoločenstiev v obci a tiež jedného zástupcu z výboru.

UZNESENIE č. 4/2010
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28. 05. 2010
1: Schvaľuje
a/ výstavbu viacúčelového ihriska v lokalite na
ROVNI na parcele č. 269/4 o výmere 573 m2
a zároveň spolufinancovanie subjektov a to
Poľnohospodárske družstvo Žiarec Tvrdošín, Pozemkové spoločenstvo Urbár dolný
Štefanov, Pozemkové spoločenstvo Urbár
Horný Štefanov, PSSVL Horný Štefanov
a súkromný podnikateľ Ján Bedrich.

UZNESENIE č. 5/2010
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28. 07. 2010
1: Schvaľuje

1: Schvaľuje

b/

a/ otváracie hodiny v bare MAIAMI:
Pondelok 17.00 hod. – 22.00 hod.,
Utorok 17.00 hod. – 22.00 hod.,
Streda 17.00 hod. – 22.00 hod.,
Štvrtok 17.00 hod. – 22.00 hod.,
Piatok 17.00 hod. – 00.00 hod.,

Sobota 14.00 hod. – 23.00 hod.,
Nedeľa 14.00 hod. – 22.00 hod.
odpredaj pozemku parcela č. KN- C 260/1
záhrady o výmere 235 m2, parc. KN-C 259/
1 zast. plocha o výmere 14 m 2, a parc.
KN-C 325/7 ostatná plocha o výmere 9 m2
na základe geometrického plánu č. 76/2007
vytvorené z parcely KN – E 3562 zapísanej
na LV 546 na obec Štefanov nad Oravou
v cene 1,65 / m) t.j. 428,20 Eur.
správu o hospodárení za prvý polrok 2010
úpravu obecného rozpočtu Príjem 147 770,
Výdaj 147 770
počet volebných obvodov 1, počet volebných
okrskov 2 a počet poslancov 7 pre voľby do
orgánov samosprávy obcí 27. novembra
2010 vo volebnom období 2010 – 2014
zásady odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom
obce Štefanov nad Oravou a niektorých
ďalších funkcionárov obce
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Štefanov nad Oravou
že vo volebnom období 2010 – 2014 bude
starosta obce vykonávať funkciu v celom
rozsahu (na plný úväzok).

2: Berie na vedomie
a/ ponuku f. CITY ONLINE, spol. s.r.o. Bratislava
b/ správu o vyhlásení referenda dňa 18. septembra 2010
c/ správu starostu obce o rozsudku v mene
Slovenskej republiky kde súd rozhodol, že
obec Štefanov nad Oravou je vlastníkom
nehnuteľnosti budovy Centra voľného času
s.č. 21 postavenej na pozemku parc. č. 45
k.ú. Dolný Štefanov a zapísanej na LV č. 439.

UZNESENIE č. 6/2010
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 22. 9. 2010
1: Schvaľuje
a/ správu nezávislého audítora o preverení
súladu hospodárenia so zákonom č. 583/
2004 Z.z. za obdobie od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2009 a správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
b/ záznam o kontrole hlavného kontrolóra do
22. 09. 2010
c/ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2010
d/ usporiadanie posedenia s dôchodcami dňa
17. októbra 2010
e/ spracovanie WEB stránky obce
f/ smernicu na vedenie účtovníctva
g/ úpravu obecného rozpočtu
Príjem 150 050 eur, Výdaj 150 050 eur

2: Berie na vedomie
a/ informáciu o výstavbe viacúčelového ihriska na Rovni
b/ sľub poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Čierneho
c/ kalkuláciu úspor a finančných splátok projekt LEDEOS f. CITY ONLINE s. r. o.
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Záznam o kontrole obce Štefanov nad
Oravou od 01. 01. 2010 k 30. 09. 2010
Kontrolná činnosť sa vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými
pravidlami kontrolnej činnosti. Rozsah
kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť :
a) kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov,
v zmysle zákona č. 278 / 93 Zb.z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
b) kontroly - všetkých príjmov, výdavkov
a finančných operácii obecného úradu
c) kontroly - vybavovania sťažností a petícii, v zmysle zákonov č. 152/98 Zb. z.
o sťažnostiach a č. 98/90 Zb.z. a 242/
98 Zb.z. o petičnom práve,

d) kontroly – dodržiavania všeobecne
právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
e) kontroly - dodržiavania interných predpisov obce,
f ) kontroly - plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva.
Kontroly sa vykonávajú každý mesiac
za spolupráce ekonómky E. Romaňákovej a starostu J. Kakačku a predkladajú
sa pri najbližšom obecnom zastupiteľstve
poslancom obce.
Vykonanými kontrolami počas tohto obdobia nebolo v kontrolovanom subjekte
zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.
Alena Cibuláková
Hlavný kontrolór obce

Na základe podnetu občanov o vyjadrení sa
k súkromným a obecným jazdám starostu
Jozefa Kakačku v obci Štefanov nad Oravou
Cestné motorové vozidlá sa používajú
v obci Štefanov nad Oravou na zabezpečovanie efektívneho a včasného plnenia:
a) hlavných činnosti na úseku obecnej
správy,
b) pomocných a vedľajších činnosti (zásobovanie, bežná prevádzka, investičné aktivity, zabezpečovanie kultúrnych,
športových podujatí, atď.),
c) sociálnych činností a iných činností
schválených OcZ v Štefanove nad Oravou.
Starosta predloží obci po skončení kalendárneho mesiaca vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov prevádzky motorových vozidiel a to:
l tankovania PHM a ostatných nákladov
l spotreba PHM
l vedenie klasickej knihy jázd

m

editovanie účelu jazdy, stavu nádrže, korekcie tachometra,
m evidencia a editovanie súkromných
jázd a kilometrov,
m doplnenie ďalších údajov pre jazdu,
podklady na vyúčtovanie
l dátová uzávierka
Na začiatku každého kalendárneho mesiaca dostávam od starostu všetky tieto
podklady na kontrolu, kde sú jasné oddelené firemné od súkromných jázd (súkromné jazdy starostu a súkromné jazdy
ekonómky sú jednotlivo evidované). Taktiež aj zaúčtované a uhradené do pokladne obecného úradu.
Proces spracovania dát o jazdách vozidiel a o čerpaní pohonných hmôt je evidovaný podľa zákona o účtovníctve.
Bc. Alena Cibuláková,
hlavná kontrolórka

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky za rok 2009
Uskutočnila som preverenie hospodárenia
obce Štefanov nad Oravou v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy ako aj hospodárenie
s ostatnými finančnými prostriedkami, stav
a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojom financovania. Mojou
zodpovednosťou je na základe výsledkov preverenia vydať správu o tomto hospodárení. Na
základe mojej previerky som nezistila žiadne
skutočnosti na základe ktorých by som sa mohla domnievať, že hospodárenie obce Štefanov

nad Oravou vykázané vo finančných výkazoch
k 31.12.2009 neposkytuje verný a objektívny
pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným
zákonom
Účtovná závierka vyjadruje objektívne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu obce Štefanov nad Oravou a výsledok
hospodárenia k 31.12.2009 je v súlade so zákonom o účtovníctve.
Ing. Zdenka Richterová
Auditór, licencia SKAU 701
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Vyjadrenie
starostu obce
Jozefa Kakačku
Obecný majetok tvorí materiálnu podstatu pre výkon všetkých
kompetencií obce. Každý občan
má právo zúčastniť sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a tam si vyžiadať aj podrobné informácie ako je naložené s majetkom obce a nešíriť bludy
a klamstvá hlavne teraz pred
voľbami. Veď sme jedna z mála
obcí ktorá od neviem kedy nemala vlastný osobný automobil.
V roku 2003 som z MV vybavil
osobný automobil VW Golf na
ktorom plním výkon samosprávy dodnes. To auto má už
18 rokov je to ročník 1992. Pretože už je skorodované, zvlášť
podlaha auta, do zálohy som zabezpečil ďalšie auto Renault,
pretože obec na nové auto nemá
finančné prostriedky. Tieto autá
boli vybavené zadarmo.
Všetky obce majú nové autá len
v našej obci niekomu prekážajú
aj tie staré. A teraz k súkromným
jazdám. Každá súkromná jazda
je evidovaná, každý km je plne
hradený obci do pokladne, vždy
po skončení daného mesiaca.
Táto evidencia je vedená od roku
2003. Autá ako V3S a ďalšie boli
predané a finančné prostriedky
použité pri výstavbe „Domu Nádeje“.
Prosím každého z Vás, kto má
akékoľvek pochybnosti, dvere
na úrade aj u mňa doma máte
otvorené. Ale osočovanie medzi
slušných ľudí nepatrí. Kto ohovára a zle hovorí o druhých, hovorí viac o sebe ako o svojej
obeti. Kto dobre pozná seba samého, druhého neodsudzuje.
Závisť je Slovenskou špecialitou,
nezabúdajme na to.
Jozef Kakačka
starosta obce
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NAŠA ŠKÔLKA
ŠKOLA V PRÍRODE

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Boli ste už v škole v prírode? My škôlkari áno od 24. 05. 2010 do
28. 05. 2010 sa tri predškoláčky Rebeka Romaňáková, Aďka Puváková, Eliška Puchelová a traja chlapci Števko Ondrík, Rastinko Gáll a Peťko
Gajdošík spolu s pani učiteľkou Marcelou Skubanovou vybrali do Ná-

„Nový rok“ rýchlo prešiel a začalo sa obdobie Fašiangov. Aj my v Materskej škole v tomto období organizujeme Fašiangový karneval. Deti
sa premenili na princezné, šašov, víly, čarodejnice, rytierov, hasičov.
Masky, ktoré im pripravili rodičia boli veľmi pekné. Spoločne sme si aj
s rodičmi zatancovali a zaspievali.

FAŠIANGOVÁ NOC
Po prvý krát sa v našej škôlke konala „Fašiangová noc“. Prihlásené
deti, ktorých bolo osem, mali možnosť si vyskúšať spať v MŠ bez svojich rodičov. O dozor, stravu a pestrý program sa postarali p. riaditeľka
a p. učiteľka. Najskôr hľadali poklad (balík sladkostí) s baterkami, potom mali večernú diskotéku, pozerali rozprávky a hostili sa sladkými
maškrtami, ktoré im mamičky nabalili. Po prečítaní rozprávky na dobrú
noc sa všetci prezliekli do pyžama, umyli si zúbky a išli spať. Ráno sa
zobudili svieži a tešili sa na príchod ostatných kamarátov. Porozprávali
im zážitky z predošlého dňa a poobede sa konečne tešili na rodičov.
A domov.

mestova. Odišli na 5 dní od svojich rodičov na ranč u Edyho. Slniečko
nám síce neprialo no deti si aj v pršiplášťoch a gumových čižmičkách
užili veľa zábavy. Jazda na koňoch, hľadanie strateného pokladu, plavba loďou, olympiáda, maľovanie na tričká, zhotovenie darčekov, diskotéka, prehliadka zvieratiek na ranči, opekačka, nočná hra a iné. Deti si
tu našli nových kamarátov a každý deň si do zošita kreslili čo zažili
a spolu s fotkami doma všetko vyrozprávali rodičom. Deti ešte dlho spomínali na krásne zážitky.
Marcela Skubanová

NÁVŠTEVA DOBROVOĽNÝCH HASIČOV
Blížili sa Vianoce a ešte pred odchodom na zimné prázdniny navštívili
našu škôlku dobrovoľní hasiči z obce: p. Gavran, p. Kuloštiak ml.,
p. Kuloštiak st. Deťom porozprávali a ukázali (na notebooku) čo robia.
Aká je ich práca krásna a zároveň nebezpečná a čo všetko pri svojej
náročnej práci potrebujú. Všetkých, no najmä chlapcov toto rozprávanie veľmi zaujalo. Najväčšiu radosť mali z veľkého hasičského auta na
diaľkové ovládanie, ktoré od ujov hasičov dostali. p. riaditeľka Jurčiová
a p. starosta Kakačka im poďakovali za to, že prišli a tiež za pekný
predvianočný darček. Spoločným silným „ĎAKUJEME“ sa deti s hasičmi rozlúčili.

MAREC - MESIAC KNIHY
V tomto mesiaci, pri príležitosti mesiaca knihy sme navštívili obecnú
knižnicu. Deťom sme vysvetlili najskôr na čo slúži knižnica a ako majú
s knihami narábať. Potom si všetci prezerali rôzne knihy. p. starosta im
porozprával, kto všetko môže do knižnice chodiť a na čo knihy slúžia.

Štefanov nad Oravou
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EXKURZIA V TVRDOŠÍNE
Pred Veľkonočnými prázdninami sa p. riaditeľka vybrala s predškolákmi do Tvrdošína. Navštívili prvákov v ZŠ - Štefana Šmálika a potom
navštívili výstavu kraslíc na Medvedzí - Tvrdošín. Mali možnosť vidieť
rôzne techniky zdobenia vajíčok plní dojmov a dobrých nápadov sa vrátili do MŠ.

S OBKRESLENOU SVOJOU DLAŇOU
Mamičky mali možnosť vidieť, čo všetko sa ich ratolesti naučili, ako
vedia hrať na flautách a poznajú aj anglické básne a piesne. S týmto
kultúrnym programom deti vystúpili aj na obecných oslavách Dňa matiek.

SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV
Aj tento školský rok sa konali okresné súťaže. V prednese poézie
a prózy – „HVIEZDIČKA“ v Trstenej sa v marci zúčastnila Kornélia Gavranová. Za svoj výrazný prednes poézie získala cenu poroty. V apríli
reprezentovala našu MŠ na súťaži Oravský speváčik Rebeka Romaňáková s piesňou Čiže si šuhajko kde získala úspešné 3 miesto. Do nesúťažnej kategórie sa zapojila aj p. učiteľka Skubanová. No a v júni sa tri
predškoláčky: Rebeka Romaňáková, Kornelka Gavranová a Eliška
Puchelová zúčastnili na predškolskom trojboji v Čimhovej. V troch disciplínach ukázali svoju zručnosť, obratnosť a rozumové schopnosti.
Všetkým súťažiacim patrí veľké „ĎAKUJEME“. Za to, že tak úspešne
reprezentovali našu Materskú školu.

OTVORENÁ HODINA
Blížil sa koniec školského roka a šesť predškolákov ukázalo svojim
rodičom všetko, čo sa za celý rok v MŠ naučili. Pod vedením p. učiteľky
pracovali za stolmi a ukázali svoje matematické a jazykové zručnosti.
Boli veľmi šikovní a rodičia ich odmenili veľkým potleskom.

DEŇ MATIEK
Pri príležitosti Dňa matiek sa v priestoroch MŠ uskutočnila besiedka
s mamičkami. Deti si pre ne pripravili pestrý kultúrny program a vlastnoručne vymaľované srdiečka.
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Keďže na sviatok všetkých detí – MDD bolo upršané počasie, oslávili
sme ho v priestoroch MŠ rôznymi súťažami, ktoré pripravili p. učiteľky.
No na druhý deň deti čakalo veľké prekvapenie v kultúre. Prišli im ukázať svoju prácu ujovia policajti z Dolného Kubína. Psovodi so svojimi
štvornohými kamarátmi ukázali zásah pri dolapení páchateľa a tí odvážni si mohli vlčiaka pohladiť a odfotiť sa s ním. Ďalší ujo policajt porozprával deťom o ich nebezpečnej práci a ukázal aj zbrane, ktoré používajú. Na záver sa rozlúčili blikajúcim majákom a sirénou na policajnom aute.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
30. jún bol pre Rebeku, Elišku, Kornelku, Aďku, Timoteja a Jurka posledným dňom v Materskej škole. P. učiteľky pripravili pre nich krásnu
rozlúčku a p. Romaňáková im priniesla aj „predškolácku tortu“. Spoločne sme sa všetci aj s p. starostom odfotili a pripili sme si detským šampanským. Každý ochutnal výbornú tortu. Na záver tohto pekného a trochu aj smutného dňa odovzdala p. riaditeľka každému predškolákovi
osvedčenie o absolvovní predprimárneho vzdelávania a malý darček.

VÝLET NA ZOO-FARMU
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Na koniec školského roka sme sa spolu s rodičmi dohodli, že pôjdeme všetci spoločne na zoo- farmu do Modrovej. Deti so svojimi rodičmi
nastúpili do autobusu plní očakávaní. Mali možnosť vidieť ťavu (ktorú aj
kŕmili), novozélandské ovce a kozy, klokany a zubry. No a keďže blízko
boli Piešťany, tak každý mal možnosť pozrieť si toto krásne kúpeľné
mesto. Domov sa všetci vracali síce unavení, no plní dojmov a zážitkov
s krásne prežitého dňa. Na záver tohto vydareného výletu nás p. starosta všetkých pozval na večeru do Koliby v Terchovej, za čo mu patrí
naše poďakovanie. Tiež mu chcem ako riaditeľka MŠ poďakovať za veľmi
dobrú spoluprácu počas šk. roka a za to, že sa tak dobre stará o toto
zariadenie.
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Hneď v septembri sa uskutočnila výstavka ovocia a zeleniny v
priestoroch MŠ, na ktorú priniesli rodičia detí plody zo svojich záhrad.
Počas Týždňa zdravia sme tieto vitamíny postupne ochutnávali a konzumovali. p. kuchárka nám z nich varila chutné a zdravé obedy.

VYSTÚPENIE DETÍ na posedení
dôchodcov v kultúrnom dome

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Sme začali 2. septembra 2010 s počtom 21 zapísaných detí
z toho sú traja predškoláci. Pribudlo nám veľa nových a malých detí.
Príspevok na MŠ je 5 € a stravné na deň je 1 €. Chceme pokračovať aj
tento rok v rozbehnutých akciách a krúžkoch (hra na zobcovú flautu
a výučba AJ). Budeme sa zúčastňovať okresných súťaží a kultúrno-spoločenských podujatí v obci. Keďže je mesiac október najbližšie nás
v MŠ čaká posedenie so starými rodičmi. Verím, že aj tento školský rok
bude pre našu škôlku úspešný aspoň tak, ako bol ten predchádzajúci.

ŠARKANIÁDA
V mesiaci október p. riaditeľka vyhlásila ŠARKANIÁDU – o najkrajšieho šarkana, ktorého urobia deti doma spolu so svojimi rodičmi. Ich
krásne a vtipné diela mali možnosť vidieť aj starkí na posedení v kultú-

re. Posledný týždeň v mesiaci privítame starých rodičov detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším v materskej škole
Jurčiová Alena

Štefanov nad Oravou
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PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV NA POST POSLANCA OZ
Na základe kandidatúry na post poslanca OZ v obci Štefanov nad Oravou sme požiadali kandidátov o stručný životopis
a fotografiu. Za uverejnené informácie redakcia nezodpovedá, texty neprešli žiadnou úpravou. Sú zverejnené v znení
ako boli doručené.
Údaje sú uverejnené v rámci informácií pre voličov ku Komunálnym voľbám 2010.

Ing. Rastislav GÁLL
Mám 35 rokov som
ženatý a máme
s manželkou Majkou
tri deti.
Po skončení Gymnázia Martina Hattalu
som vyštudoval Žilinskú Univerzitu - Prevádzka a ekonomika
cestnej dopravy.
Po dokončení školy
som nastúpil na Základnú vojenskú prezenčnú službu a po jej absolvovaní som začal pracovať v PUNCH Námestovo, kde som pôsobil na rôznych postoch
5 rokov. Následne od roku 2005 až do roku
2008 som pracoval v CRT electronic Oravská
Lesná ako riaditeľ spoločnosti.
Od roku 2008 až dodnes pôsobím v spoločnosti Nemak Žiar nad Hronom, ktorá je celosvetovým lídrom v produkcii blokov a hláv spaľovacích motorov. V tejto organizácii zastávam
pozíciu Riaditeľa výroby.

Bc. Eva JAVORKOVÁ
N a r o d e n á
22.10.1971. Štúdium
strednej ekonomickej
školy v Dolnom Kubíne ukončila v roku
1990. Najvyššie dosiahnuté vzdelania 1.stupeň VŠ ukončené v roku 2010. Zamestnaná na pošte
od roku 1990 - t. č. vedúca pošty Tvrdošín 1.
Vydatá jedno dieťa

Ing. Peter BRUNČÁK
Narodil som sa
5.10.1986 v Trstenej.
V rokoch 1993 –
1997 som navštevoval základnú školu
Štefana Šmálika
v Tvrdošíne. V roku
1997 som nastúpil na
osemročné gymnázium do Tvrdošína,
kde som v roku 2005
úspešne zmaturoval.
V tom istom roku som začal štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Geodézia a kartografia, kde mi bol v roku 2008 udelený titul „Bakalár“ a neskôr v roku 2010 titul
„Inžinier“. Dnes pôsobím ako interný doktorand
na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU
v Bratislave a externý spolupracovník a konzultant geodetickej firmy v oblasti inžinierskej
geodézie.

Eva ČAJKOVÁ
rodená CHOVANOVÁ
Narodila som sa 23.
januára 1986 v Trstenej. Bývam v Štefanove nad Oravou číslo
domu 168. Vyštudovala som Obchodnú
akadémiu v Tvrdošíne. Som vydatá
a mám jednu dcéru.
Momentálne som na
materskej dovolenke.

Oľga VESELOVSKÁ
Narodila sa 30. 04.
1940 v Hornom Štefanove. Po vyštudovaní
Pedagogickej školy
pre vzdelanie učiteľov
v Tvrdošíne, pôsobila
ako učiteľka na Kysuciach a to 10 rokov
v Starej Bystrici okres
Čadca, 6 rokov v Čadci a 20 rokov v obci
Lietavská Svinna
v okrese Žilina, kde
15 rokov pôsobila vo funkcii riaditeľky školy.
Vdova, 3 deti. Manžel zomrel v roku 1994. Od
r. 1998 je poslankyňou obecného zastupiteľstva v obci a vedie obecnú kroniku.

Eva KORDIAKOVÁ
Narodená 19. 12.
1974. Po ukončení
základnej školy, vyštudovala strednú odbornú školu - odbor
krajčírka. Momentálne je na materskej dovolenke. Vydatá,
3 deti.

Milada DONATHOVÁ

Narodená 15. 4. 1967
v Trstenej.
Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou
Pracuje v MATRATEXE ako šička matracov.
Vydatá, tri deti.

Juraj GAZDÍK
Volám sa Juraj Gazdík. Narodil som sa
13.10.1969 v Ilave,
okres Považská Bystrica. Strednú školu
som absolvoval v rokoch 1984 – 1988 na
Gymnázium Martina
Hattalu v Trstenej. Od
roku 1989 do roku
1991 som bol v základnej vojenskej
službe v Plzni a od
roku 1991 som pracoval vo viacerých zamestnaniach. V súčasnosti
pracujem ako skladník vo firme Panasonic Trstená. Od roku 2000 som ženatý a mám dve
deti.

Gabriela SAMELIAKOVÁ
Som vydatá. Mám
38 rokov a 2 deti. Som
vyučená krajčírka
a preto pracujem aj vo
firme ktorá sa zaoberá výrobou matracou.
Mojím koníčkom je
záhradka a prechádzky do prírody.

Ing. Ivan MAŤUGA
Narodil som sa
27. marca 1964. Vysokoškolské inžinierske štúdium som
ukončil v roku 1988
na Vojenskej Akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Od roku
1989 pracujem v štátnej službe, spočiatku
ako vyšetrovateľ, neskôr v riadiacich funkciách – zástupca riaditeľa Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Dolnom Kubíne, riaditeľ Okresného úradu vyšetrovania PZ v Námestove.
V súčasnosti som riaditeľom Úradu justičnej
a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne. Od roku 2002
som poslancom obecného zastupiteľstva
a zástupcom starostu obce v Štefanove nad
Oravou.
Som ženatý, mám 3 deti.

Štefanov nad Oravou

9

Pavol KULOŠTIAK
Narodený 1.4.1967.
Poslancom OZ som
od roku 1990. Momentálne pracujem
na PD Žiarec ako
technik IV.

Bc. Branislav HORŇÁK
Narodený: 4. 6. 1983
Rodinný stav: slobodný
Vzdelanie: 1997 – 2001 SPŠ Tvrdošín – Dopravná
2006 – 2009 UKF Nitra, odbor manažmentu
kultúry a turizmu
Zamestnanie: Živnostník, momentálne v strojárskej výrobe
Záľuby: šport, príroda, dejiny, cestovanie

Ing. Lukáš KOVALIK
Ing. Róbert KAKAČKA
Narodený 28. 12.
1979.
Vzdelanie: 1998–
2003 Strojárenská
Fakulta, Žilinská
Univerzita, Žilina
1989 –1997 Stredná
elektrotechnická priemyselná škola, Tvrdošín
Doplnkové vzdelanie:
2003 – 2004 Stanton school of English, Veľká
Británia
Zamestnanie: Podnikanie na území Európskej
únie

Narodil som sa 1. 4.
1985 v Dolnom Kubíne.
Slobodný
Štúdium: ZŠ v Tvrdošíne
SOU v Námestove odbor operátor stavebnej výroby
V roku 2009 som
ukončil štúdium na
Stavebnej fakulte Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave - odbor stavebníctvo realizácia stavieb.
Zamestnanie: Momentálne pracujem v oblasti
stavebníctva.

Jozef KONARČÍK

Štefan ONDRÍK

Narodený
01. 02. 1980
Pracuje ako stavby
vedúci v stavebnej firme.

Jozef BAŽÍK
Narodený 20. 11.
1947 v Zuberci. ZDŠ9 rokov som ukončil
v roku 1963. Po ukončení ZDŠ - v roku
1967 som absolvoval
SPŠ - stavebnú s maturitou. V roku 1967
som nastúpil do
PREMSTAV Bratislava ako stavebný technik, kde som pracoval
do roku 1970. V roku 1970 som nastúpil na
2 ročnú vojenskú službu, ktorú som absolvoval vo vojenskom útvare vo Vimperku na Šumave. Po ukončení vojenskej základnej služby som nastúpil na technicko-investičný odbor
do Tesly Orava, kde som pracoval ako referent
investičnej výstavby - ako stavebný dozor
a v roku 1977 ako vedúci referent investícií.
V roku 1992 som nastúpil do NsP Trstená na
technicko-investičný odbor ako stavebný dozor. Od roku 2010 som na dôchodku. Som ženatý, mám 4 deti.

Nar. 15. 09. 1971
v Trstenej,
Manželka Miriam
a deti Julinka, Michalka, Majko, Bejko, Andrejko, Števko a malý
anjelik Miriamka. Ženatý od roku 1994.
Vzdelanie:1986 –
1990 Stredné odborné učilište elektrotechnické Nižná,
Zamestnanie: do roku 1993 - Tesla Orava alebo OTF
1995 – 1998 - Policajny zbor SR
Od 1998 – Zamestnamnec Sekcie bezpečnosti a ochrany v medzinárodnej organizácii.
Jazykové znalosti aktívne: ruština, angličtina,
nemčina, srbo-chorvatčina a polština.

Jozef ČIERNY
Narodil som sa v Trstenej dňa 22. 9. 1970
od kedy trvale bývam
v obci Štefanov nad
Oravou v rodinnom
dome. Základnú školu som navštevoval do
4 ročníka v obci Štefanov a 5-8 ročník
v Základnej škole
v Tvrdošíne. Po skončení základnej školy som
išiel študovať na SOU -Služieb v Dolný Kubín
a vyučil som sa v profesii mechanik – opravár
cestných motorových vozidiel a svoje vzdelanie som si rozšíril na SOU – Strojárske v Námestove maturitnou skúškou v odbore mechanik strojných zariadení. Po doštudovaní som
nastúpil do zamestnania na ČSAD Dolný Ku-
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bín – prevádzka Trstená, kde som pracoval ako
vodič nákladnej dopravy. Základnú vojenskú
službu som nastúpil v r. 1989 a vykonával som
ju 18 mesiacov. Po základnej vojenskej službe
som opäť nastúpil na pracovisko ČSAD – Trstená ako mechanik motorových vozidiel. Od
1. 10. 1991 som nastúpil na Obvodné oddelenie PZ Tvrdošín ako policajt, kde pracujem až
dodnes. Počas tejto doby som si doplnil vzdelanie a to základné policajné a neskôr dôstojnícku školu - PZ Bratislava. Som ženatý od roku
1991. Žijem usporiadaným rodinným životom.
S manželkou Zuzanou máme dve dcéry a jedného syna. Moje záujmy sú: šport, kultúra –
ochotnícke divadlo, ľudová hudba- folklór.

Jozef PINDIAK
Nezávislý kandidát
nar. 26. 4. 1979
ženatý
2 deti
ukončené maturitné
vzdelania:
v roku 1997 SOUE
Nižná nad Oravou –
odbor mechanik elektronik.
V roku 2001 Stredná
odborná škola Policajného zboru Košice.
V roku 2007 Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava.
zamestnanie:
V roku 1997 zamestnaný vo firme OVP Orava.
V roku 1998 základná vojenská služba VÚ 1732
Ružomberok.
V roku 1999 prijatý do Policajného zboru SR,
zaradený na Hraničné oddelenie PZ Rabčice.
V roku 2001 zaradený na Obvodné oddelenie
PZ Námestovo.
V roku 2002 zaradený na Obvodné oddelenie
PZ Trstená.
Od roku 2008 doposiaľ zaradený na Úrad justičnej a kriminálnej polície, odbor kriminálnej
polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Dolnom Kubíne.
Záľuby: rodina, záhrada, knihy, automodelárstvo.

Jozef FEILHAUER
Narodil som sa 18. 04. 1967 v Námestove.
Svojmu remeslu vodár – kúrenár som sa vyučil na SOU Dolný Kubín. Po skončení štúdia
som pracoval v Trstenej na OPP. Momentálne
som živnostník vo svojom odbore

Daniel BRUNČÁK
Odmietol poskytnúť informácie.

Ing. Ján BUČEK
Odmietol poskytnúť informácie.

Ján STRNÁDEL
Odmietol poskytnúť informácie.
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PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV NA POST
STAROSTU OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU
Na základe kandidatúry na post starostu obce Štefanov nad Oravou sme požiadali kandidátov o zodpovedanie nasledujúcich otázok a fotografiu. Za uverejnené informácie redakcia nezodpovedá, texty neprešli žiadnou úpravou. Sú
zverejnené v znení ako boli doručené.
Údaje sú uverejnené v rámci informácií pre voličov ku Komunálnym voľbám 2010.

Jozef KAKAČKA
Ako by ste zhodnotili uplynulé volebné obdobie?
Predchádzajúce volebné obdobie hodnotím z môjho pohľadu ako dobré, veď
vybudovať také dielo
ako je „Dom nádeje“
svojpomocne máme
byť na čo hrdí. Majetok obce vzrástol.
Toho roku sme sa
pustili aj do výstavby
viacúčelového ihriska na rovni. Začíname aj s rozšírením
a oplotením cintorína
v dolnej časti obce.
Rozšírili sme aj verejné osvetlenie na ulici
„Slnečná“. V Materskej škole nová kuchyňa, šatníky atď. Nový koberec na štátnej ceste od p. Trojáka až po kostol v hornej časti obce. Obnovený hlavný kríž v cintoríne pri kostole. Ale bude lepšie
keď moju prácu zhodnotia občania.
Ako hodnotíte spoluprácu s obecným zastupiteľstvom?
Bola na dobrej demokratickej úrovni. Nie vždy sa musí Obecné zastupiteľstvo zhodnúť vo všetkom, ale vždy sa o problémoch rozhodovalo demokraticky, rozhodla vždy väčšina poslaneckého zboru a tak je to vždy správne.

Čo by ste chceli v prípade zvolenia v budúcnosti ešte
urobiť pre našu obec?
Postaviť zo starej školy, dom sociálnych služieb pre našich
starších spoluobčanov. Dokončiť kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Náš projekt z eurofondov Cezhraničnú spoluprácu s PĽR je už v druhej etape vyhodnotenia čiže v záverečnej. Je to projekt za niekoľko miliónov. Dobrá samosprávna politika musí byť jasná a prehľadná. Populizmus
a prázdne sľuby majú vždy krátky život. Chcem sa vždy každému pozrieť priamo do očí. Lož má krátke nohy, hovorí naše
slovenské príslovie.
Aký by mal byť podľa Vás starosta obce?
Človek s veľkým a dobrým srdcom poznajúci riešiť život
v obci. Starostovská funkcia je verejná funkcia, kde riešenie
problémov života v obci prebieha nepretržite, čiže starosta
musí byť v pohotovosti obci a občanom 24 hodín denne. Flexibilný so všestranným rozhľadom. Dobrý organizátor v riadení samosprávy, čestne a svedomito plniť túto funkciu. Ktorý by nemal používať osobný útok na svojich protikandidátov
vo volebnej kampani, lebo medzi slušnými ľuďmi sa to nepatrí.
Prečo ste sa rozhodol opätovne kandidovať na post starostu?
Aby veci, ktoré mám rozbehnuté pre rozvoj obce som dotiahol pre všeobecné dobro. Hlavne dokončiť kanalizáciu a tak
položiť nový cestný koberec aj na miestne komunikácie. Vypracovať dokument obytnej zóny pre individuálnu bytovú výstavbu atď. Ale kampaň cez sľuby robiť nebudem, ľudia ma
poznajú a zvážia či ma opäť podporia podľa skutkov a nie
podľa sľubov.

Ing. Ivan POLÁČIK
1.Prečo ste sa rozhodol kandidovať na post starostu
obce?
Súčastný starosta obce v druhom volebnom období ustáva,
nezabezpečuje základné potreby pre všetkých občanov rovnako napr. ulica okolo škôlky je 8 rokov bez opravy a tiež
bývalej školy v D. Štefanove čo sme si sami nezaplatili to
nemáme hoci sú to obecné ulice po ktorých chodia všetci.
Zbytočné míňanie finančných prostriedkov, výrub historických
líp a ostatných stromov, ktoré produkujú kyslík potrebný najmä pre naše deti a starcov. Velký rozpočet na PHM v min
období a dve autá v min. období.
Starosta zradil rýdzoslovenskú dedinu a kandidoval v minulých volbách do VÚC za Maďarskú stranu HÍT čím zosmiešnil veľa občanov Štefanova v očiach Oravcov a zároveň aj
post Štefanovského starostu. Na dnešné náročné podmienky riadenia sa už vyžaduje, aby starosta mal minimálne vysokoškolské vzdelanie.

2. V čom vidíte
hlavné nedostatky našej obce?
Každá ryba smrdí
od hlavy, nepáči
sa mi rodinkárstvo
a pomoc obce len
niektorým vyvoleným občanom.
Napr. cesty a pod.
Niektoré nedostatky nebudem komentovať radšej
verejne, nechcem
nikomu ublížiť.
Sme malá dedinka
vieme o sebe.
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3. Čo by ste chcel ako starosta obce vybudovať, resp.
vylepšiť, či zmeniť?
Je toho veľmi veľa. Napr. opraviť váľajúci sa plot v cintoríne
v D. Štefanove, rozšíriť cintoríny, upraviť nešťastne riešené
chladenie v dome smútku, kde dochádza k recirkulácii odvedeného tepla z truhly. Preložiť nešťastne zavedenú vysokonapäťovú sieť v H. Štefanove, kde VN kábel ide zemou cez
stavebné pozemky a mladí tam preto nemôžu stavať už som
jednal s priateľmi v energetike súhlasia. Zriadiť prevádzku
a zamestnať občanov, ktorí nemajú prácu. Zlepšiť spoluprácu obce s družstevníkmi. Zaviesť anketu a vykonať PÚ, kde
sa dá získať na spoločné zariadenia a cesty až 40 mil. Náš
pozemkový úrad pod mojim vedením tak pomôhol mnohým
obciam na Orave, ktorí o to požiadali. Zo Štefanova zatial
nikdo nežiadal. Vybudovať kalváriu po prerokovaní z občanmi a p. farárom. Častejšie sa pýtať občanov na ích potreby
a názory.
Ďalej by som chcel, aby na zasadnutia poslancov chodili
všetci poslanci aj tí ktorí kandidovali a neprešli. Umožním ím
rád účasť ako prísediacim to isté platí aj o bývalých starostoch a kanditátoch na starostov, pretože ak kandidujú preto,
že chcú pre obec dobre, tak nech hovoria svoje názory
a postrehy. Chcem tiež zjednotiť našich poľovníkov. Chcem,
aby sa zachovávala čistota životného prostredia a naše lesy.
Velmi sa mi páči pestovanie lesa v D. Štefanove a mrzí ma
velké riedenie lesa v H. Štefanove. Nie je to len záležitosť
kôrovca. Zvýšiť ochranu občanov a dediny proti zlodejom.
Tiež bezpečnostných prvkov na miestnych komunikáciách
a ceste do Tvrdošína na čom už pracujem. Zriadiť obecnú
pekáreň a zamestnať ľudí.
Prehlasujem že po dobu starostovania podarujem každý rok
1 kg kvalitného sladkého medu na liek do každej domácnosti v obci Štefanov nad Oravou, ktorý budem financovať z vlastnej peňaženky a tento sľub bude zaevidovaný u notára, ako
právoplatný a vymožiteľný občanmi Štefanova nad Oravou.
4. Na ktorú oblasť sa budete prioritne zameriavať?
Zastabilizovanie obce, lebo mám signály, že meškajú výplaty a pokladnica je prázdna neviem ako je to zo zadĺženosťou, vraj bol založený kultúrny dom, keď sa robila slnečná
ulica, neviem či už je splatená. Založenie prevádzky
a získavanie fin. prostriedkov. Ďalej okamžite opravíme rozbité cesty a ulice veď nám pripomínajú tankodróm. Mám prísľub na spoluprácu s VÚC Žilina s pánom Županom, ktorý
nám rád pomôže speniazmi na dobrú vec. Zvolať schôdzu
občanov a zistiť ích požiadavky a pravidelne kontrolovať ích
plnenie, častejšie s nimi komunikovať.
5. Z akých zdrojov plánujete získať finančné prostriedky na zveľaďovanie našej obce vzhľadom k tomu, že
malé obce sú štátom dotované skutočne len minimálne?
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S fondou SR a ÚNIE, ktoré sa málo čerpajú tiež s rozpočtu
VUC, kde mám dobré vzťahy s p. Županom Blanárom Jurajom, veď na požiadanie predsedu SMERU v Štefanove Bc.
Petra Poláčika p. Župan pomôhol s vyasfaldovaním cesty až
po kostol. Po voľbách pôjdeme ďalej s asfaldovaním a kanalizáciou. Pôjdem cestou podobných zdrojov, ako vybavil
takmer 300 mil. za posledné volebné obdobie pre Trstenú
môj priateľ prímátor Trstenej.
6. Ako by ste riešili problematiku životného prostredia
konkrétne situácie keď sa občania našej obce zbavujú
domového odpadu tak, že ho voľne vyhadzujú do prírody?
Napomínaním a vysvetľovaním až kým si občan neuvedomí,
že v konečnom dôsledku škodíme hlavne sebe. Okamžite
zabezpečím dostatok prázdnych kontajnerov a ích vyprázdňovanie. Verím že naši občania sú uvedomelý a problém je
hlavne v prázdnych kontajneroch.
7. Aké kritéria by mal podľa Vás spĺňať starosta obce?
Také ako spĺňam ja. Najmä pracovitosť, zodpovednosť, pružnosť, právne vedomie, ku každému občanovi pristupovať seriózne, spolupracovať, vedieť dobre viesť občanov, predvídať, ukončené VŠ a pod.
8. Spĺňate tieto kritéria?
Určite aj nadpriemer. Veď riadim pozemkový úrad opakovane a teraz pre celú Oravu okrem iného.
Mám VŠ aj ukončené dva VŠ posgraduály. Tiež ma opätovne nominovali v nedávnom volebnom období za kandidáta
na poslanca do NRSR . Som súdny znalec, spolupracujem s
mnohými odborníkmi, starostami, pracovníkmi ministerstiev
a pod. Podrobnejšie som to opísal našim voličom pri posledných volbách každá domácnosť dostala tento leták.
9. Ako by ste hodnotili riadenie obce za posledné volebné obdobie?
Velmi slabo veľa rečí málo činov a vysoká spotreba najmä
PHM v min. období čo vytýkajú mnohí občania s ktorými sa
rozprávam o živote v obci.. Bolo potrebné viac zabezpečiť
financie z fondov, ako to robia iní starostovia, ktorých poznám z celej Oravy, takže to viem porovnať a s mnohými si
tykám. A sú to moji dobrí priatelia. Náš starosta má nízke
právne vedomie čo je na škodu veci, svedčí o tom napr. aj
konflikt na pozemkovom úrade s neoprávneným zobratím
spisu zástupcovi (starosta nemôže konať unáhlene a nedomyslene veď sa môže dostať ľahko do konfliktu so zákonom,
spis si domov nemôže zobrať ani referent ktorý ho má pridelený riaditeľom).
S pozdravom a vďakou
Ing. Poláčik Ivan

Ing. Ján BENDEK
Odmietol poskytnúť informácie.

Otázky položila -gab-
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Športový deň pre deti

V roku 2010
...sa narodili:
Soňa Gajdošíková l Lukáš Gáll l
Branislav Korčuška l Klaudia Kolenová
Sofia Šimurdová l Miriam Ondríková

...nás navždy opustili:
Rudolf Bránický
Anton Poláčik
Anton Bendek
Vladimír Čapľa

...sobáše:
Ing. Ján Strnádel
– Mgr. Daniela Zubčeková
Lee Knapp – Mgr. Mariana Brunčáková
Mgr. Mária Vranová – Ing. Róbert Bránický
Ján Pačík – Katarína Kováčová
Marek Fukas – Eva Benčeková
Marek Bránický – Blažena Baránková

Jubilanti:
Teplá augustová nedeľa už opäť patrila deťom v našej obci. Obecný úrad a poslanci OZ pre ne
pripravili letný športový deň. Okrem tradičných súťaží, ktorým sa deti každoročne tešia boli pripravené aj ďalšie sprievodné akcie. Mali možnosť vyšantiť sa na trampolíne, v skákacom hrade
aj zajazdiť si na koni, či na autíčkach. Veľkému úspechu sa tešili príslušníci polície, ktorí predviedli ukážky cvičených psov. Očarené deti iste na tieto zážitky rýchlo nezabudnú. Úprimne
ďakujeme organizátorom aj účinkujúcim za ich čas a energiu, ktorú venovali deťom a mládeži
v našej obci.
Vydáva: Obecný úrad v Štefanove nad Oravou (tel. 043/532 24 26, e-mail: obecstefanov@oravanet.sk) l
Šéfredaktorka: PaedDr. Gabriela Brunčáková (-gab-) e-mail: garabrun@pobox.sk l Redakčná rada: Jozef
Kakačka, Oľga Veselovská, Ing. Ivan Maťuga, PaedDr. Gabriela Brunčáková, Diana Maťugová
Sadzba a tlač: Ing. František Teťák, Námestovo

70 rokov

75 rokov
80 rokov
85 rokov

Želmíra Čierna
Margita Kuloštiaková
Oľga Veselovská
Emília Hrkľová
Gizela Ladniaková
Agneša Bránická
Emília Orčíková
Amália Bránická
Jozef Ladniak
Július Saláth

