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DŇA 23. JÚNA 2009 SME SI PRIPOMENULI ŽIVOTNÉ JUBILEUM NAŠEJ DRAHEJ
SPOLUOBČIANKY GIZELY POLÁČIKOVEJ, KTORÁ SA DOŽILA 101 ROKOV
PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI
JEJ SRDEČNE BLAHOŽELÁME
A DO ĎALŠÍCH ROKOV PRAJEME VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA
A BOŽIEHO POŽEHNANIA.
Nech Vám stále slnko svieti
v oknách Vášho domova,
aj keď mráčik zastrie Vám ho,
zažiari Vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska,
nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončiť?
Azda sa nás spýtate?
Nech v živote sa Vám darí,
ako o ňom snívate!
Vážení spoluobčania, milí mladí priatelia
Dotyky s krízou nepociťujú len firmy, ale aj
samotný štát. Bremeno za zvládnutie dodržiavania rozpočtu je na samosprávach vedených

primátormi a starostami. Každý
rozumný hospodár by mal hospodáriť tak, aby nešiel s finančnými prostriedkami do hlbokého mínusu. Zatiaľ naša obec
hospodári s prebytkom. Úvaha
o rozložení výpadku v príjmoch
napríklad aj do rozpočtu v tomto roku a budúcom nás núti na
zamyslenie sa ako ďalej. Som
rád, že v našej obci sme zvládli
rekonštrukciu troch budov a výstavbu Domu nádeje. Teraz by
to už bolo ťažšie. Vieme dobre
všetci kde sú boľavé miesta

a to sú cesty. Kríza má vplyv aj na dane z príjmov a to sa dotýka aj našej obce. Napriek tomu
sme v Materskej škole tento rok zrekonštruovali kuchyňu a šatne. Tento rok skončilo funkčné obdobie kontrolóra obce a riaditeľky MŠ a preto bolo potrebné urobiť výberové konanie na obsadenie
týchto funkcií. Touto cestou sa
chcem poďakovať bývalej riaditeľke MŠ p. Eve Čonkovej za jej dlhoročné pôsobenie v našej MŠ. Taktiež ďakujem aj p. Jozefovi Kozubíkovi bývalému kontrolórovi obce.
Novej riaditeľke MŠ p. Alene Jurčiovej v novej funkcii želám všetko
dobré pri výchove našich detí. Kontrolórke obce Bc. Alene Cibulákovej, aby si zodpovedne plnila svoje
úlohy vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra. Taktiež chcem zaže-

lať veľa sily a pracovných úspechov aj našej
novej pani učiteľke MŠ p. Marcele Skubanovej. Želajme si všetci, aby život v našej obci
napredoval k spokojnosti nás všetkých.
Jozef Kakačka
starosta obce
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ROEP k.ú. Dolný Štefanov

Tak ako v iných obciach, nevynechajúc aj
obec, resp. katastrálne územie Horný Štefanov
kde sú už ukončené diela Zjednodušeného registra pôvodného stavu v zmysle zákona č.330/
1991 Zb.o pozemkových úpravách a Register
obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len
ROEP). V zmysle zákona č.180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon“), bolo
zadané Správou katastra v Tvrdošíne aj vypracovanie diela ROEP na usporiadanie pozemkov pre katastrálne územie Dolný Štefanov.
V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú

dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje
a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov. Predmetom konania sú pozemky ktoré nie sú alebo sú evidované neúplne v súbore
geodetických a popisných informácií. Na základe uvedeného bola v zmysle § 4 správnym orgánom zriadená komisia, ktorá zhromažďuje
a zabezpečuje podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11 a 12. Správny orgán uverejnil
návrh registra dňa 28.10.2008 počas 30 dní na
verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci
s poučením podať námietky spolu s ich odô-

vodnením, ktoré komisia posúdi, vyžiada si
vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou
dotknuté a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi. Tieto spolu so
stanoviskom predloží správnemu orgánu na
rozhodnutie. Rozhodnutie o námietkach
a o schválení registra je preskúmateľné súdom.
Na námietky podané po uplynutí lehoty (§7 ods.
2) komisia neprihliadne, pričom účastníka písomne informuje.
Na základe uvedeného bolo vlastníkmi pôdy
obce, resp. katastrálneho územia Dolný Štefanov v zákonnej lehote spolu s návrhom na potvrdenie vlastníctva v zmysle § 7 a § 11 zákona č.180/1995 Z.z. ďalej len zákon podaných
85 námietok. Komisia jednotlivé námietky
podrobne skúma a zároveň vyzýva občanov na
ich doplnenie. Tým chceme apelovať na navrhovateľov aby tieto podania doplnili vo vlastnom záujme čo najrýchlejšie, aby bolo možné
čo najskôr správnym orgánom vo veci námietky rozhodnúť a register schváliť a zapísať do
katastra nehnuteľností. Komisia ROEP pre katastrálne územie šetrí podané návrhy každý
štvrtok od 8.00 do 14.00 v zasadačke Obecného úradu v Štefanove nad Oravou.
Veríme že spolupráca, spoluúčasť, pochopenie a čo najskoršie doplnenie podkladov navrhovateľov v rámci námietkového konania
prispeje k urýchlenému schváleniu registra daného katastrálneho územia Dolný Štefanov.
Za porozumenie ďakujeme.
Komisia ROEP
k.ú.Dolný Štefanov

Voľby prezidenta
I. kolo volieb
Dňa 21. marca 2009 sa konalo I. kolo volieb
prezidenta Slovenskej republiky. Voliči si mali
možnosť odovzdať svoj hlas jednému zo siedmich kandidátov. Výsledky volieb v našej obci
boli nasledovné:
1. kolo
Počet voličov :
486
Zúčastnených :
298
21. 03. 2009
Bollová Dagmara PaedDr.
Gašparovič Ivan JUDr., CSc.
149
Martináková Zuzana
16
Melník Milan prof. RNDr., DrSc.
12
Mikloško František RNDr.
49
Radičová Iveta prof. , PhDr., PhD.
69
Sidor Milan PhDr., CSc.
3
Celoslovenské výsledky volieb:
Účasť: 43,64 %
Ivan Gašparovič 46,71%, Iveta Radičová
38,05 %, František Mikloško 5,42 %, Zuzana
Martináková 5,12 %, Milan Melník 2,45 %,
Dagmara Bollová 1,14 %, Milan Sidor 1,11 %.

II. kolo volieb
Dňa 4. apríla 2009 sa konalo II. kolo prezidentských volieb. Z I. kola postúpili kandidáti
doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. a prof. PhDr.
Iveta Radičová. Výsledky volieb v našej obci
boli nasledovné:
2. kolo
Počet voličov:
479
Zúčastnených:
285

04. 04. 2009
Gašparovič Ivan JUDr., CSc.
181
Radičová Iveta prof. , PhDr., PhD.
104
Celoslovenské výsledky volieb:
Účasť: 51,67 %
doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc 55,53 %,
prof. PhDr. Iveta Radičová 44,47 %.
Celoslovenské výsledky volieb rozhodli, že Ivan
Gašparovič sa stal po druhýkrát prezidentom
Slovenskej republiky.
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí deviate voľby do EP a vôbec prvé na Slovensku sa uskutočnili, v dňoch 10. až 13. júna
2004. Vo volebnom období 2004-2009 sa volilo 14 europoslancov.
Po piatich rokoch sa na Slovensku konali druhé
voľby do Európskeho parlamentu a to 6. júna
2009. Mali sme tak možnosť vybrať si zo 184
kandidátov a 16 politických strán.
Výsledky volieb v našej obci:
Počet voličov
493
Zúčastnilo sa 148 voličov
Výsledky :
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO 32
SLOBODA A SOLIDARITA
2
SMER- SOCIÁLNA DEMOKRACIA
11
STRANA ZELENÝCH
1
SLOVENSKÁ DEMOKRAT. A KRESŤ. ÚNIA 6
DEMOKRATICKÁ STRANA
1

MISIA 21 – HNUTIE KRESŤ. SOLIDARITY AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
KONZERVATÍVNI DEMOKRATI SLOVENSKA STRANA MAĎARSKEJ KOALICIE
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
1
RÓMSKA INICIATÍVA SLOVENSKA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
6
LIGA – OBČIANSKO-LEBERÁLNA STRANA STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE
SLOBODNÉ FÓRUM
4
KRESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ HNUTIE
84
Na základe výsledkov hlasovania, vrátane
výsledkov prednostného hlasovania, uvedených v prílohe 1 zápisnice, boli za jednotlivé
politické strany, politické hnutia alebo koalície
zvolení títo kandidáti:
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko – Sergej Kozlík
SMER - sociálna demokracia
Monika Flašíková - Beňová
Vladimír Maňka
Katarína Neveďalová
Monika Smolková
Boris Zala
Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana – Eduard Kukan
– Peter Šťastný
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja – Edit Bauer
– Alajos Mészáros
Slovenská národná strana – Jaroslav Paška
Kresťanskodemokratické hnutie
Miroslav Mikolášik
Anna Záborská
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 1/2009
zo dňa 21. 01. 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1/ Schvaľuje
hlavného kontrolóra obce Bc. Alenu Cibulákovú na dobu od 01. 03.
2009 do 01. 03. 2015 s pracovným
úväzkom 1,5 hod. týždenne

Uznesenie č. 2/2009
zo dňa 11. 03. 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie
a/ správu o činnosti ZMOHO za rok
2008
b/ informáciu starostu obce o projekte Modrá stužka – mesto, obec bez
odpadkov
c/ informáciu o štátnom rozpočte
d/ žiadosť Michala Mintála o odkúpenie pozemku parcela č. 1413 o výmere 20 m2 a zároveň žiada starostu obce, aby zmluvne dojednal vecné bremeno na uvedený pozemok
Schvaľuje
a/ plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na prvý polrok 2009
b/ finančné prostriedky 1 500 € na rekonštrukciu vnútorného zariadenia
Materskej školy (kuchyne, šatne)
c/ zakúpenie úradnej tabule obce
d/ komisiu na výberové konanie riaditeľa MŠ v tomto zložení: Ing. Ivan
Maťuga, PaedDr. Gabriela Brunčáková, Oľga Veselovská, Eva Kordiaková, Miriam Ondríková, Eva Romaňáková, Margita Pačíková

Uznesenie č. 3/2009
zo dňa 27. 05. 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Schvaľuje
a/ žiadosť p. Miroslava Mikosa, nar.
04. 04. 1953, bytom Hlavná č. 104,
o odpredaj pozemku parcela č.
4567, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 314 m2, zapísanú na LV
č. 546 k. ú. Horný Štefanov vo výlučnom vlastníctve obce a to len tú
časť, ktorá podľa geometrického
plánu č. 26/2009 vyhotoveným
Ing. Jurajom Lukáčikom dňa 01. 04.

2009 zodpovedá dielu č. 4 o výmere 68 m2 novovytvorenej parcely
č. 254/4 TTP o výmere 68 m2 v cene
1,66 €/m2.
b/ žiadosť p. Leonarda Mikosa, nar.
07. 02. 1948, a manž. Ireny, rod.
Mikovej, nar. 03. 08. 1950, obaja
bytom Hlavná č. 200 Štefanov nad
Oravou o odpredaj pozemkov E-KN
par. č. 4567 zastavané plochy a nádvoria o výmere 314 m2, zapísanú
na LV č. 546, k.ú. Horný Štefanov
vo výlučnom vlastníctve obce a to
len tú časť ktorá podľa Geometrického plánu č. 26/2009 vyhotoveným Ing. Jurajom Lukáčikom dňa
01. 04. 2009 zodpovedá dielu
č. 2 o výmere 130 m2 novovytvorenej parcely č. 254/5 TTP o výmere
227 m2 dielu č. 3 o výmere 27 m2
novovytvorenej parcely č. 253/2
orná pôda o výmere 27 m2 a E-KN
parc. č. 4589/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10803 m2 zapísanú na LV č. 546 k. ú. Horný Štefanov a to len tú časť, ktorá podľa
GP zodpovedá dielu č. 1 o výmere
97 m 2 novovytvorenej parcely
č. 254/5 TTP o výmere 227 m 2
v cene 1,66 €/m2.
c/ žiadosť p. Jána Gajdošíka o odpredaj časti pozemku parcely reg. E
č. 4566/2 a č. 4589/2 k. ú. Horný
Štefanov zapísané na LV č. 546
v prospech obce Štefanov nad Oravou, ktorá podľa GP č. 3643023452/2007 zo dňa 18. 09. 2007 zodpovedá novovytvoreným pozemkom parcely č. 24/2 zastavané plochy a nádvoria 161m2, č. 25/5 zastavané plochy a nádvoria 7 m2,
č. 25/10 zastavané plochy a nádvoria 12 m2, č. 25/12 zastavané plochy a nádvoria 5 m2 a č. 25/14 zast.
Plochy a nádvoria 25 m2 v cene
1,66/ m2.
d/ parportizáciu cintorínov v obci v cene
830 €
e/ orientačné čísla v obci
f/ žiadosť DHZ dolná časť o preplatenie materiálu do zbrojnice
g/ žiadosť DHZ horná časť o zakúpenie materiálu do zbrojnice
h/ celoročné hospodárenie obce za
rok 2008 bez výhrad
ch/rozdelenie prebytku hospodárenia
za rok 2008 vo výške 6 308,14 €
pridelia sa do rezervného fondu
i/ záverečný účet obce za rok 2008

1/2009
j/ plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce
k/ správu hlavného kontrolóra Bc. Aleny Cibulákovej
Berie na vedomie
a/ správu hlavného kontrolóra obce za
rok 2008 p. Jozefa Kozubíka
b/ informáciu o ponukách poistenia
majetku obce

Uznesenie č. 4/2009
zo dňa 22. 07. 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Schvaľuje
a/ zakúpenie nového počítača na
obecný úrad v cene do 970 €
Berie na vedomie
a/ informáciu starostu obce o personálnych zmenách v MŠ – riaditeľka
Alena Jurčiová učiteľka – Marcela
Skubanová
b/ informáciu starostu obce o výške
podielových daní z MF na rok 2009

V roku 2009
...sa narodili:
Nikolas Bránický
Patrik Puvák
Juraj Prišč
Sára Bendeková
Ema Kulášová
Roman Štipta
Marek Poláčik
Adam Balún
Katarína Hulejová

...nás navždy opustili:
Karol Bránický
Žofia Lejová
Štefan Žáčik

...sobáše:
Miloš Bránický
- Ľubica Hvoľková
Ján Sivoň
- Iveta Harmatová
Stanislav Kakačka
- Lucia Poláčeková
Miroslav Kolena
- Janka Machajdová
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Predstavujeme nového kontrolóra obce
Alena CIBULÁKOVÁ

V každom z nás je krásne dieťa
a to dieťa povedie ťa
do krajiny snov kde je život hrou.
Darujme si v tento deň
s láskou aspoň jeden sen.

Kontrolórka obce Bc. Alena Cibuláková
býva v Podbieli. Má vyštudovaný odbor
Financie, bankovníctvo a investície na
Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici.
Pracuje ako ekonómka v súkromnej firme v Námestove 6 rokov a najnovšie aj
ako kontrolórka v našej obci.
Prečo ste sa rozhodli prijať miesto
hlavného kontrolóra našej obce?
Brala som to ako výzvu na niečo nové
a rozšíriť si obzor aj v tejto oblasti.
Odkedy danú funkciu zastávate
a akým spôsobom ste boli dosadená
na spomínaný post?
Na danú funkciu som bola zvolená poslancami cez konkurz a následne od marca tohto roku som nastúpila na danú pozíciu hlavného kontrolóra.
Čo spadá do vašej kompetencie?
Kontrola dodržiavania VZN vrátane
predpisov obce, kontrola plnenie a uznesení OZ, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícii a tak ďalej. Je
naozaj toho veľa čo spadá do kontrolnej
činností kontrolóra.
Akým spôsobom budete vykonávať
kontroly?
Kontroly sa vykonávajú podľa potreby,
ale na kontrolu chodím každý mesiac.
Vykonali ste už v rámci obce nejaké
kontroly?
Áno, obecné zastupiteľstvo dostalo
Záznam o kontrole za 1. polrok 2009.
Akým spôsobom budete postupovať,
keď zistíte, že so správou obecného
majetku nie je niečo v poriadku?
Upozorním starostu obce a následne
oboznámim obecné zastupiteľstvo o zistených nedostatkoch. Ak ani po tomto

Netradičná oslava
pre deti

nebudú prijaté opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov mám povinnosť dať
podnet na prokuratúru za nedodržiavanie
plnenia hospodárenia majetku obce vyplývajúce zo zákona.
Budú správy z kontrol prístupné verejnosti?
Pokiaľ viem, tak obec ich zverejňuje
v obecných novinách.
Môžu sa na Vás občania obrátiť ak
budú mať podozrenie, že sa nesprávne nakladá s majetkom obce?
Áno, môžu. Mojou povinnosťou je to preveriť a odpovedať na daný problém. Každá sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha.
-gab-

Záznam o kontrole za I. polrok 2009
Hlavný kontrolór Bc. Alena Cibuláková a ekonómka Eva Romaňáková vykonali v čase od
01. 01. 2009 do 25. 05. 2009 kontrolu na obecnom úrade Štefanov nad Oravou.
Kontrolované obdobie I. polrok 2009
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. V dôsledku
toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje.
Kontrolou bolo zistené:
1) Kontrola pokladničnej hotovosti v obci Štefanov nad Oravou spĺňa v zmysle § 29 zákona
NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Kontrola vedenia účtovníctva v obci Štefanov nad Oravou spĺňa zásady platné pre vedenie
a výkon účtovníctva – v súlade so zákonom č. 563/1991 Zbierky v znení neskorších predpisov (vedenie účtovných kníh, číslovanie účtovných dokladov, vedenie pokladničnej knihy,
termín výplat, cestovné príkazy, evidencia došlých faktúr, interné účtovné doklady, ...)
3) Kniha jázd je dôsledne vedená a spĺňa pravidlá v súlade so zákonom.
4) Materská škola je v súlade so zákonom o účtovníctve. Hospodárenie sa vykonáva podľa
predpisov záväzných pre daný typ hospodárskej organizácie (rozpočtová organizácia). Platí
podmienka účtovania podľa zákona č. 563/1991 o účtovníctve a úplného vykazovania príjmov i výdavkov podľa rozpočtovej skladby.
Bc. Alena Cibuláková
hlavný kontrolór

Starosta obce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva každoročne
pripravujú letnú, športovú akciu pre deti.
Na podnety viacerých občanov sme sa
však tento rok rozhodli pre zmenu. Namiesto tradičných športových súťaží na ihrisku sme pre deti pozvali umeleckú skupinu VARIETE SAMBA.
Varietný umelec nás svojou šikovnosťou dostatočne zaujal a ponúkol nám nielen bohatý program kúzel, ale aj výbornú
zábavu. Pred našimi očami záhadne mizli
rôzne predmety a dokonca aj zvieratká.
Všetci sme so zatajeným dychom sledovali predvedené, nevšedné výkony.
Spomínanú akciu sme pôvodne plánovali ukončiť tradičnými súťažami na ihrisku. Pre nepriaznivé počasie sme však boli
nútení druhú časť programu zrušiť. Hoci
sa deti nemohli popýšiť športovými výkonmi aj tak nezostali bez každoročnej odmeny v podobe sladkostí. Pevne veríme,
že sa nám podarí poriadne si zašportovať
na budúci rok. Už teraz sa všetci tešíme
-gabna spoločnú letnú akciu.
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ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
Končia sa dva mesiace letných prázdnin
a najmenšie deti čaká škôlka. Tento školský rok
2009/2010 je zapísaných 18 detí a z toho
5 predškolákov. V našej materskej škole bude
tento rok veľmi významný. Od 1. septembra
nastúpila nová pani učiteľka Marcelka Skuba-

chceme, aby sme čo najviac obohatili detské
poznanie a aby sa deti v tejto škôlke cítili príjemne, bezpečne a spokojne. Veríme, že sa
nám to podarí aj za spolupráce rodičov, starých rodičov a samozrejme aj Obecného úradu. Chcem, aby bola materská škola otvorená
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ROZHOVOR
s novou pani riaditeľkou MŠ
A. JURČIOVOU
Prečo ste
sa rozhodli
kandidovať
na post riaditeľky MŠ v
našej obci?
Vedela som,
že čas je neúprosný a bývalá riaditeľka
odchádza na
dôchodok. Absolvovala som
funkčné riaditeľské vzdelávanie a prihlásila som do konkurzu na riaditeľku MŠ. Chcela by som využiť svoje získané vedomosti v praxi.
Ktoré inovačné prvky plánujete zaviesť
počas Vášho pôsobenia?
Z inovačných prvkov, by som sa chcela zamerať na predčitateľskú gramotnosť a grafomotoriku detí. Viac úloh a aktivít zameriame
na enviromentálnu výchovu k čomu nám pomôže aj prostredie a blízke okolie MŠ.

nová a tiež máme aj novú pani riaditeľku, bývalú učiteľku Alenku Jurčiovú. Určite ma všetci
už za tie roky môjho pôsobenia v tejto krásnej
obci poznáte no aj tak by som sa vám chcela
bližšie predstaviť. Som vydatá a mám dve dospelé deti. V školstve pracujem už 25 rokov.
V tejto materskej škole pracujem 21 rokov
a som veľmi rada, že som dostala príležitosť
viesť toto zariadenie. Od 1. septembra vstúpil
do platnosti nový školský zákon č. 245/2008
a začal sa tak realizovať štátny vzdelávací

program ISCED. V tomto školskom roku
a v ďalšej budúcnosti budeme uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa tohto nového programu. Ako riaditeľka budem uplatňovať nové prvky a nové vyučovacie metódy, ktoré som získala na rôznych vzdelávacích kurzoch a seminároch. Spolu s pani učiteľkou

všetkým, ktorí budú chcieť prispieť akoukoľvek
formou, aby naša škôlka rástla a zveľaďovala
sa. Formou rôznych besiedok, spoločných hier,
súťaží a výletov by som túto spoluprácu chcela
utužovať. Tak bude naša práca s deťmi kvalitnejšia.
Tiež by som chcela po dohode s rodičmi zaviesť tento školský rok výučbu cudzieho jazyka
a doplniť a obnoviť technické vybavenie MŠ.
Nakoľko v dnešnej dobe zohrávajú veľkú úlohu financie, budem sa snažiť získavať finančné prostriedky za
pomoci sponzorov
a rôznych externých zdrojov.
O dianí v MŠ budem verejnosť informovať prostredníctvom príspevkov
do obecných novín
a tiež na verejnej
tabuli obce. Aj naďalej sa budeme
zúčastňovať rôznych akcií, ktoré
poriada
obec
a školský úrad
v Trstenej. Rôznymi akciami škola –
dieťa – rodič sa budeme snažiť priblížiť a prezentovať
výchovno – vzdelávací proces v MŠ.
Som presvedčená, že toto zariadenie bude
progresívne napredovať a svoju prácu chcem
podriadiť blahu detí a spokojnosti rodičov. Mojim heslom je „otvorená škola – druhý domov“.
A. Jurčiová

Čo ste si stanovili ako hlavný cieľ
Vášho pôsobenia?
Hlavným cieľom je vypracovať taký školský vzdelávací program, ktorý nám bude vo
všetkých smeroch pomáhať pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti. Viem, že naša
materská škola nie je perfektná a vždy bude
v nej čo vylepšovať a zdokonaľovať. Predovšetkým by som chcela, aby bola viac otvorená nielen deťom, ale aj rodičom, starým
rodičom a ľuďom, ktorí budú chcieť pomôcť
a prispieť k zveľaďovaniu a ďalšiemu napredovaniu zariadenia.
-gab-

PREDSTAVUJEME
novú pani učiteľku v MŠ
Volám sa Marcela Skubanová. Narodila
som sa pred 36 rokmi. Som vydatá a mám
dve dcéry.
Základnú
školu som navštevovala v
Tvrdošíne a neskôr na Medvedzí.
Ako 13-ročná
som si vybrala
povolanie učiteľky MŠ a vyštudovala som
v Turčianskych
Tepliciach.
Pracovala
som v MŠ Podbiel, Medvedzie a Trstená.
Mám rada spev, tanec, šport. Láka ma všetko nové, čo podporí môj osobnostný rast.
Som veľmi rada, že aj obec Štefanov nad
Oravou mi dala možnosť spoznať niečo nové
a hlavne deti tejto obce.
Teším sa na nový začiatok a predovšetkým
na školský rok 2009-10.

Štefanov nad Oravou
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III. BENEFIČNÝ KONCERT
„Ak dbáme o šťastie druhých, nachádzame
svoje vlastné“
Toto motto sa stalo témou už v poradí tretieho benefičného koncertu, ktorý sa konal dňa
15. 2. v obci Štefanov nad Oravou.
Maturita je v živote človeka pomyselnou bránou k jej dospelosti. K jej prekročeniu však
potrebujeme zdolať niekoľko prekážok. Tak aj

ja, ako študentka Spojenej školy Slanická osada v Námestove som za cestou k maturitnému
vysvedčeniu musela pripraviť praktickú maturitnú skúšku. Spolu so svojimi spolužiačkami,
sme sa rozhodli obnoviť tradíciu benefičných
koncertov v Štefanove, poukázať na talenty,
zvyky a tradície z Oravy, pripraviť príjemné popoludnie pre občanov z našej obce aj okolitých
miest a dedín, ale hlavne prostredníctvom koncertu pomôcť tým, ktorým nebolo súdené narodiť sa v šťastnej rodine a vyrastať pod ochrannými krídlami svojich rodičov a súrodencov.

Naša cesta teda viedla do Detského domova
v Istebnom, kde sme po dohode s pani riaditeľkou PhDr. Martinou Kuchárskou mohli tešiť
ich podpore a aj účasti na koncerte.
Počas koncertu sa naplnenej sále predstavili zástupcovia folklóru a to v podaní DFS Goral
z Hladovky a domáceho DFS Vienok, ale aj
Ženská spevácka skupina spod Grúnika. Skupina Daily z Hladovky
potešila country nadšencov. Svojimi tanečnými kreáciami zaujali
hlavne milovníkov hip
hopu dievčatá z CVČ
Tvrdošín. Latinsko –
americkým tancom,
spevom a hrou na gitare prispeli aj decká
z detského domova
a hlavne pri krásnom
speve Reného neostali mnohé oči suché.
Toto popoludnie však
nebolo o smútku ale
o šťastí. Vystihoval to aj
názov koncertu „Kvapka šťastia.“ prostredníctvom ktorej sme
chceli vniesť do života
detí ale aj ostatných
prítomných dávku šťastia hudbou, tancom, spevom, vtipom… Majstrom vtipu, hádanok, vymýšľania, kráľom všetkých detí, objaviteľom žabieho zlízu. Takto možno nazvať našu hviezdu
programu pána Jozefa Nodžáka alebo inak
Majstra N, ktorý v priebehu niekoľkých minút
dokázal rozveseliť celú sálu, kvalitne pooblievať pár nešťastníkov žabím slízom, vyskúšať vedomosti detí, ale aj starších ročníkov, roztancovať všetky detí, prinútiť nemožné stať sa skutočnosťou, ale hlavne naplniť miesto šťastím
a úsmevom.

DEŇ MATIEK
Nesiem ti ruže, mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš.
Keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš.

Nedeľa 3. mája 2009 sa začala hustou rannou hmlou, no keď
sa hmla rozplynula bol krásny slnečný deň. Práve toto pekné
počasie vylákalo naše mamy a staré mamy do kultúrneho domu
kde bolo pre ne pripravené posedenie pri príležitosti dňa matiek.
V tomto krásnom sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si
na tú svoju matku spomenul.
Ďakujeme preto obecnému úradu a najmä starostovi obce a kultúrnej
komisii, že na tento sviatok nezabudli a pripravili
zaujímavý program pre
matky v našej obci.
V programe sa predstavili deti Materskej školy,
folklórny súbor VIENOK
a muzika Murinovcov
z Nižnej. Oľga Veselovská

Veľká vďaka patrí všetkým dobrým ľuďom,
ktorí prostredníctvom finančných príspevkov

a materiálnych darov nám umožnili dať dokopy sumu 640 e, ktorú sme odovzdali pani riaditeľke a deckám, ktoré nám prezradili, že ak
bude pani riaditeľka súhlasiť použijú ich na kúpu
novej gitary a šiat na tanečné vystúpenia. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu Štefanov
nad Oravou, Obecnému úradu Hladovka a Divadelnej spoločnosti Vendo.
Zuzana Štiptová
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Úspešné divadelné predstavenie
Divadelná spoločnosť VENDO (Veselé Ešte Naivné Divadlo Obce)
Štefanov nad Oravou vzniklo v roku 1987 a odvtedy vo svojej 23 ročnej
histórii má za sebou 25 premiér divadelných hier slovenských i svetových autorov. Vo svojom repertoári má naštudované komédie, drámy,
predstavenia s detskými hercami a už tradične sa koná každoročne
premiéra novej hry na Vianoce 26. decembra na Štefana.

Najnovšia hra podľa predlohy anglického autora Raya Cooneya „Všetko sa...“ bola premiérovo uvedená 26. decembra 2008 v Štefanove nad Oravou, reprízovaná 17. januára 2009 v našej obci a niekoľkokrát reprízovaná v okolitých obciach a mestách.
Divadelná
hra
„Všetko sa…“ je dynamické divadlo plné
anglického humoru,
s množstvom humorných situácií a zápletiek, zvratov a šťastného vyvrcholenia.
Výborné
výkony
hlavných
dvoch
predstaviteľov Stanka Kakačku ml.
a Romana Poláčika
i ostatných hercov
nás všetkých udržali v napätí až do konca, pričom sme sa neprestali
smiať.
Táto hra v podaní našich hercov vyhrala krajskú súťaž ochotníckych
divadiel na Námestovských divadelných hrách. Roman Polácik bol ohodnotený ako najlepší herec a Jozef Puchel dostal cenu za najlepšiu réžiu
a scénografiu.
A ako je už našim
zvykom, išli sme sa
za
odmenu
aj
s ostatnými priaznivcami divadla pozrieť
na výkony profesionálov do Bratislavy.
Tento raz sme navštívili najnovší divadelný stánok - nové
Slovenské národné
divadlo v Bratislave a
uvideli predstavenie
„Tančiareň“.
Tančiareň - Tanečný lokál – miesto, kde sa schádzajú ľudia, ktorí hľadajú partnerov. Z osamelých jednotlivcov sa stávajú dvojice, z ľudí ešte
nedávno cudzích partneri a milenci. Vonku sa menia pomery a striedajú
režimy, krajinu valcujú veľké dejiny, preženie sa ňou smršť svetovej vojny, komunistický prevrat, nádejná jar roku 1968, bratská okupácia, husákovská normalizácia, november 1989 i rozpad Československa. Len
tí osamelí tanečníci na parkete zostávajú stále rovnakí – so svojimi ľudskými túžbami, so svojou smiešnosťou a s nesplnenými snami. My všetci
sme mali možnosť obdivovať herecké umenie p. Ladislava Chudíka,
Ondreaj Kovala, Gabiky Dzurikovej, Tomáša Maštalíra, Luboša Kostelného, Ivany Kuxovej a dalších, ktorí aj bez slov tancom vyjadrili všetky
myšlienky predstavenia.
Renáta Puchlová

Každoročne už niekedy uprostred leta, pán Jozef Pucheľ, ako režisér
Divadelnej spoločnosti Vendo, začne vyhadzovať všetky skrine s divadelnými hrami (a je ich požehnane) obvolávať známych a zháňať divadelnú hru, ktorá by zabavila divákov v čase najkrajších sviatkov roka
Vianoc. Inak tomu nebolo ani tento rok keď sa mu podarilo objaviť majstra zápletiek, neočakávaných zvratov a anglického humoru Raya Cooneyho a jeho hru Všetko sa po....Naše obavy, či sa nám podarí zahrať
hru, ktorú ešte pred časom hrala Nová scéna v Bratislave a ktorá predsa len patrí medzi tie technicky náročnejšie sa našťastie nenaplnili a tak
sme po náročnom skúšaní mohli 26. 12. 2008 uviesť hru, o ktorej si
dovolím tvrdiť, že patrí medzi tie najúspešnejšie predstavenia ktoré sme
doteraz divákovi ponúkli ak nie najúspešnejšia. O tom svedčí fakt, že
len v Štefanove sme hru odohrali až trikrát z toho dvakrát pred úplne
vypredanou sálou a mnohí z divákov boli na všetkých troch predstaveniach. Naše ťaženie pokračovalo za hranice našej obce do dedín Sihelné, Oravské Veselé, miest Trstená, Tvrdošín, Námestovo. Hra získala
obrovský úspech u divákov v každom zo spomínaných miest a dedín,
ale zaujali sme aj odborné divadelné kruhy a po predstavení v Tvrdošíne sme postúpili na krajskú súťažnú prehliadku činoherného divadla
a hudobného divadla, divadla mladých a alternatívného divadla, ktorá
sa každoročne koná v Námestove a zúčastňujú sa ho divadlá z Oravy,
Kysúc, Liptova a Turca – Námestovské divadelné hry. V konkurencii
9 divadiel, ktoré ponúkali to najlepšie z daného kraja sa nám podarilo
presadiť a súťaž sme vyhrali. Taktiež za najlepší mužský herecký výkon
si cenu odniesol Roman Poláčik a za najlepšiu réžiu Jozef Pucheľ.
Keďže sa leto blíži ku koncu, my už úpenlivo zháňame hru, ktorá by
nadviazala na úspech, ktorý sa nám podaril aj napriek názvu Všetko sa
po.....
Zuzana Štiptová

Prvé sväté prijímanie
Nedeľa 24. mája patrila predovšetkým našim prvoprijímajúcim deťom a to: Kristínke Marušťákovej, Kristínke Krilekovej, Janke Feilhauerovej, Veronike Kulášovej, Beatke Hlinovej, Jankovi Bučekovi,
Lucke Kordiakovej, Benjamínovi Ondríkovi.

Všetci slávnostne vyobliekaní v sprievode svojich rodičov a krstných
rodičov, kráčali do kostola, aby po prvý krát prijali Telo Kristovo
v oltárnej sviatosti. Na túto slávnosť ich pripravoval vdp. kaplán Miroslav Baloga a tiež organistka Mária Kakačková za čo im patrí veľké poďakovanie. Krásny spev detí, vyzdobený kostol a účasť všetkých
veriacich z obce, urobili zo svätej omše
skutočnú slávnosť,
ktorá nadlho zostane
v našich mysliach
i srdciach. Nech Boh
sprevádza tieto deti,
aby vždy spôsobovali
radosť rodičom a svojim blízkym.
Oľga Veselovská
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KARNEVAL

Obyčaje spojené s fašiangmi zrejme u starých Slovanov súviseli
s vyháňaním zimy, smrti a prinášaním jari. Charakterizujú ich najmä
ľudové zábavy, hry či karnevaly, ktorých neodmysliteľnou súčasťou sú
zvieracie, ale aj tzv. antropomorfné masky parodujúce príslušníkov
jednotlivých vrstiev a stavov.
Aj v našej obci máme v obľube špecifické, fašiangové obdobie. Tešíme sa na každoročný dedinský karneval. Zábavnú akciu sa nám
podarilo usporiadať aj tento rok a tak sa v sále kultúrneho domu zvŕtalo množstvo nádherných masiek. Dali sme tak spoločenskú bodku za
obdobím zábavy.
-gab-
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OBECNÝ PLES
Ani sme sa nenazdali a opäť nastal čas ľudových zábav, hier,
karnevalov, plesov a bálov a rôznych iných fašiangových zvykov, ktoré robia toto obdobie, tým najveselším obdobím v roku.
Fašiangové zvyky majú svoje korene už na rímskych antických slávnostiach. Boli to sviatky v ktorých sa prelínali kulty
slnka a plodnosti, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu a hojnosť
v novom roku. Postupne si tieto zvyky osvojili aj starí Slovania
a Fašiangy sa tak stali obdobím pestrej ľudovej zábavy.

Hoci sú v ostatných rokoch ľudové zvyky už na ústupe,
v niektorých obciach sa neustále udržiava a oživuje tradícia
plesov a bálov. S pýchou môžeme konštatovať, že ani naša
obec v tomto nezaostáva a tento rok sa organizátorom podarilo usporiadať už 19. Obecný ples.
Ples ako tradične otvoril svojim príhovorom starosta obce
Jozef Kakačka, ktorý prítomných privítal a zaželal im príjemnú
zábavu. Ples bol obohatený príjemnou hudbou, tancom no aj
hodnotným kultúrnym programom. Hostia sa výborne zabávali a domov si odnášali nielen dobrý pocit z krásne prežitej
noci, ale aj hodnotné ceny, ktoré vyhrali v tombole.
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