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Piaty ročník Dní poďakovania – Pocta prírode
V našej dedinke sa v dňoch 24. a 25. júna stretlo mnoho nadšencov športu
a milovníkov prírody. Obľúbené podujatie, zorganizované členmi Poľovníckeho
združenia Javor v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, sa konalo už po piatykrát na ihrisku v dolnej časti obce. Počas slnečného víkendu bolo pripravených množstvo aktivít, ktoré priniesli skvelú zábavu. Príjemné boli stretnutia so
známymi, deti si užili popoludnie pri športe.
Dni poďakovania odštartovali v sobotu cyklistickými pretekmi, na ktorých sa zúčastnili
muži, ženy a deti. Súťažiaci, ktorých sa zišlo
vyše 50, boli rozdelení do viacerých kategórií
podľa veku a schopností. Súťaže prebehli hladko aj vďaka pomoci policajných zložiek a trpezlivosti občanov.
Touto cestou gratulujeme tým najrýchlejším,
ktorí si odniesli víťazné poháre, ale aj ostatným
cyklistom, ktorí dostali medailu za účasť v premiérovom ročníku cyklistického preteku – „Štefanovská časovka z Dolného do Horného“.
Športoví nadšenci neotáľali a pokračovali
v nasadení počas futbalového zápasu „ženatí
– slobodní“,. Je to snaha o znovuoživenie tradičného futbalového zápasu v našej obci, ktorý sa hrával niekoľko desaťročí v Dielniciach
za účasti veľkého počtu divákov. Povzbudzovať chodili celé rodiny. O zábavu nebola núdza.
Veď až tak o výsledok nešlo (aj keď to nie vždy
tak vyzeralo). Nakoniec sa rozhodovalo v predĺžení a ženatí vyhrali. Výborné ovarové kolená uvarila Katka Matušáková so svojou maminkou. Pohostení boli nielen hráči, ale aj
všetci diváci.
Dni poďakovania vyvrcholili v nedeľu. Začali
sa Svätohubertskou svätou omšou, ktorej slávnostnú atmosféru dotváral mužský spevácky
zbor Oravskí pútnici z Námestova a trubači na

lesných rohoch. Sv. omšu celebroval
dôstojný pán kaplán. V homílii zdôraznil prírodu ako súčasť nášho života
a nutnosť a povinnosť sa o ňu náležite starať. Eucharistická liturgia začala sprievodom poľovníkov s obetnými
darmi. Na čele niesli uloveného srnca, za ktorým niesli ďalšie obetné dary
– kvety, včelí med, rybu a hlavný obetný dar – chlieb s víno.
Vďaka sponzorom bol celý program
pre návštevníkov zadarmo. Neostali
sme ani hladní. Sponzori, ktorým patrí
naše poďakovanie, navarili chutné
guľáše – poľovnícke z diviny, kozí,
hovädzí a bravčový, ale aj pikantné
držky a halušky s jahňacinou.
V popoludňajšom programe nám
úsmev na tvári vyčaril šikovný kúzelník a klaun. Svojím vystúpením nás
potešil aj detský folklórny súbor VIENOK. Deti aj dospelých zaujala ukážka práce a výcviku policajných psov.
Deti sa mohli do sýtosti vyblázniť pri
rôznych aktivitách. Vyskúšali si jazdu
na koňoch, šantili na skákacích hradoch, alebo pobehovali s pomaľovanými tvárami. Tí odvážnejší si vyskú(Pokračovanie na 2. str.)

Poďakovanie
Organizátori akcie Dní poďakovania
„Pocta prírode 2017“ úprimne ďakujú
za nezištnú pomoc sponzorom:
Ing. Marek Brunčák – Panasonic,
Divadelná spoločnosť VENDO,
Ing. František Jendroľ – STAVPOČ Klin,
Ing. Gabriela Juricová – Agria Tvrdošín,
Ing. Rastislav Gáll – Nemak Slovakia s.r.o.
Žiar nad Hronom,
Marián Grígeľ – stavebniny,
Silvester Habiňák – Stavebný podnik s.r.o.
Námestovo, Pavol Hrkeľ – Stone dream,
Jozef Koňarčík, Jozef Kováč,
Mgr. Albín Piták – OVS Tvrdošín,
Jozef Revaj – MATRATEX,
Mesto a Technické služby Tvrdošín,
Ing. Peter Šinál – LKT Trstená,
PD Žiarec Tvrdošín, RD Skalka Krásna
Hôrka, Sameliak Stanislav – VEREX,
SOU Lesnícke Tvrdošín,
Urbár Dolný Štefanov,
Urbár Horný Štefanov,
Urbár Krásna Hôrka, Urbár Tvrdošín.
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Štefanovská časovka
cyklistov z Dolného
do Horného

(Dokončenie z 1. str.)
šali aj plieskanie bičom. Niečo nové o prírode sa mohli
naučiť v Lesnej pedagogike.
Na záver vám všetkým chceme poďakovať za vytvorenie príjemnej víkendovej atmosféry. Spoločne
veríme, že sa v budúcom ročníku Dní poďakovania
znova stretneme a opäť budeme spoluvytvárať priateľskú atmosféru a pocit spolupatričnosti.
Michaela Maťugová

1. DETI – 200 m
Deti – chlapci do 7 rokov
Janko Pariža
Adrián Romaňák
Denis Gostík
Matúš Kakačka
Filip Kakačka
Jakub Prišč
Fabián Mačinec
Deti – dievčatá do 7 rokov
Laura Gostíková
Aďka Čajková
2. MLADŠÍ ŽIACI – 800 m
Chlapci 7-12 rokov
1. Matúš Gajdošík
2. Tomáš Kordiak
3. Tobias Mačinec
4. Dominik Puvák
Juraj Prišč
Adam Balún
Marko Ferianc
Matej Pindiak
Jozef Maniak
Patrik Puvák
Dievčatá 7-12 rokov
1. Andrejka Žuffová
2. Ráchel Romaňáková
3. Kristínka Čajková
4. Esterka Ilková
Klaudia Kolenová
Sonička Gajdošíková
Sarka Bendeková
Anetka Puchelová
Emka Kuľášová
Vaneska Balúnová

M

asmédium je inými slovami prostriedok
hromadnej komunikácie, ktorý v podaní
týchto obecných novín využíva aj Obecný Úrad
Štefanov nad Oravou. Práve novinami by sme
vám totiž chceli podať informácie o dianí v našej
obci. Čo sa deje na zastupiteľstvách a ako dopadli rozličné rokovania, alebo aké kultúrne,
obecné či športové podujatia sa u nás konali.
To všetko vám týmto spôsobom opäť chceme
ponúknuť.
Zúčastniť sa na všetkých podnikaných akciách prakticky ani nie je možné, keďže niektoré
z nich sú určené pre konkrétnu skupinu ľudí.
Preto, hoci každý nemôžeme byť fyzicky prítomný na všetkých zhromaždeniach, o činnosti
v našej domovine môžeme byť rovnako informovaní všetci.
S dobou prichádzajú aj modernejšie komunikačné prostriedky, ktoré sú vytvorené najmä
pre uľahčenie a jednoduchšiu prístupnosť verejnosti. Taktiež aj my, ako obyvatelia dediny Štefanov nad Oravou, máme možnosť byť pravidelne informovaní o nových správach týkajúcich sa
obce.
Webová stránka www.stefanovnadoravou.sk
nám všetkým okrem aktuálnych informácii po-

núka tiež fotogalériu z podujatí a veľa iných, užitočných a zaujímavých údajov o dedine.
Dnes si spôsob získania určitej informácie
môžeme vyberať. Aj keď internet ako médium
má veľa výhod, verím, že nás neomrzí vôňa papiera a prevracanie stránok obecných novín,
aspoň tých pár krát do roka.
Život v dedine je o nás obyvateľoch. Hoci
máme rozličný vek, rôzne záujmy, koníčky,
častokrát aj názory, spája nás jedna obec. Túto
malebnú dedinu nad Oravskou priehradou, vybudovanú v miernej dolinke pod vrchom Magurka, voláme našim domovom.
A práve aj listovaním týchto stránok si môžeme uvedomiť rozmanitosť aktivít a života u nás.
Informovaní o dianí sa môžeme spoločne tešiť
na ďalšie akcie. Nezabudnime však, že každý,
podľa svojich schopností a daností môžeme prispieť ku krajšiemu, živšiemu, čistejšiemu či veselšiemu životu doma, v Štefanove nad Oravou.
Pretože je to o nás všetkých.
V mene celej redakcie vám prajem pohodové letné dni, plné radosti a veľa pekných chvíľ
s blízkymi.
Michaela Ondríková

3.STARŠÍ ŽIACI – 1200 m
Chlapci od 12-15 rokov
1. Matej Pariža
2. Patrik Ferianc
3. Adam Papp
4. Jakub Kordiak
5. Ján Gostík
6. Matej Mikos
4. ŽENY – 1200 m
1. Michaela Ješšová
3:14:13
2. Katarína Pappová
4:20:10
3. Eliška Puchľová
4:58:10
4. Kornélia Gavranová
5. Margaréta Pindiaková
5. MUŽI – 1750 m
1. Michal Maťuga
3:36:80
2. Kristián Pariža

4:23:58

3. Marek Koválik
4. Martin Hrkeľ

4:39:37
4:56:28

5. Miroslav Pariža

5:08:18

6. Ján Pariža
7. Marián Vasek

5:15:20
5:25:38

8. Marek Gregorec

5:42:19
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UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 24. FEBRUÁRA 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 1/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje
Mandátová komisia v zložení: Cyril Orčíka
a Ing. Lukáš Koválik
Návrhová komisia v zložení: Renáta Puchlová
a Pavol Kuloštiak
Overovatelia zápisnice:
Ing. Lukáš Koválik
a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice:
Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov

ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
NEPRÍTOMNÍ
Dňa 01. 03. 2017

5

0
0
2

Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Ing. Lukáš Koválik,
Pavol Kuloštiak,
Renáta Puchlová

Jozef Pindiak,
Ing. Róbert Kakačka
Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

Za všetky nižšie uvedené uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní 24. 2. 2017, hlasovali prítomní poslanci rovnako ako vo vyššie uvedenej tabuľke. Vzhľadom na túto skutočnosť tabuľku uvádzame iba raz.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 2/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 24. 02. 2017.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 3/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu o postupe prác spracovateľa zmien a doplnkov územného plánu.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 4/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje dokumentáciu:
1) IBV Dolný Štefanov – Dlužiny v stupni urbanistická štúdia obytnej zóny, číslo spracovania 820/2016
2) IBV Horný Štefanov v stupni urbanistická štúdia
IBV, číslo spracovania 821/2016
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 5/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
1) Vyraďovaciu komisiu v zložení: predseda Pavol Kuloštiak a členovia Jozef Pindiak a Adrián Romaňák.
2) Zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti majetku, č.
p.: 72/2017
3) Vyradenie automobilovej striekačky ŠKODA 706
CAS 25-RTHP, rok výroby 1984, EČ: TS355AE ako
prebytočný majetok.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 6/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 7/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2016 hlavného kontrolóra obce Ing.
Ivety Feriancovej.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 8/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje hodnotu automobilu UAZ bez EČ vo výške
100 eur.

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 6. MÁJA 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 9/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia v zložení: Renáta Puchlová
a Pavol Kuloštiak
Návrhová komisia v zložení: Adrián Romaňák
a Cyril Orčík
Overovatelia zápisnice:
Cyril Orčík
a Jozef Pindiak
Zapisovateľka zápisnice:
Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov

ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
NEPRÍTOMNÍ

Dňa 10. 05. 2017
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Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Pavol Kuloštiak,
Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová

Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka
Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

Za všetky nižšie uvedené uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní 6. 5. 2017, hlasovali prítomní poslanci
rovnako ako vo vyššie uvedenej tabuľke. Vzhľadom
na túto skutočnosť tabuľku uvádzame iba raz.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 10/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 06. 05. 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 11/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2016 hlavného kontrolóra obce
Ing. Ivety Feriancovej.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 12/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schválilo kúpnopredajnú zmluvu týkajúcu sa nehnuteľnosti parc. č. 162, záhrady o výmere 58 m2 a nehnuteľnosti parc. č. E 164/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, zapísané na LV č. 400, k. ú.
Dolný Štefanov v cene max. 3 € za m2 a poverujú
starostu obce jej podpisom.
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Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 13/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie žiadosť Miroslava Kakačku o odkúpenie pozemku parc. č. E 1428/1.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 14/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie oznámenie JUDr. Ivice Firstovej sp.
zn. DK-12/2016 zo dňa 24. 04. 2017 a neruší kúpnopredajnú zmluvu zo dňa 25. 02. 2015.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 15/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce Štefanov nad Oravou za rok
2016.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 16/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje záverečný účet obce Štefanov nad Oravou
za rok 2016.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 17/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Individuálnu výročnú správu obce Štefanov nad Oravou za rok 2016.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 18/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Celoročné hospodárenie obce Štefanov nad
Oravou za rok 2016 bez výhrad.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 19/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Prebytok hospodárenia obce Štefanov nad
Oravou za rok 2016 vo výške 14 086,07 € na tvorbu
rezervného fondu a následné použitie na úhradu faktúry z realizácie projektu rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 20/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje úpravu obecného rozpočtu obce Štefanov
nad Oravou na rok 2017, pričom sa nemení jeho
celková výška.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 21/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje spoluúčasť obce Štefanov nad Oravou vo
výške 5 % na podanie projektu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 2020.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 22/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje podanie žiadostí o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciou budov hasičských zbrojníc pre
DHZ Horný Štefanov a DHZ Dolný Štefanov v predpokladanej celkovej hodnote 64.400 €.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 23/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou s
poukazom na protest prokurátora Pd4/17/5507-6
neruší VZN č. 3/2014 o podrobnejších podmienkach
výrubu drevín.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 24/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje vykonanie prác na odvodnenie kultúrneho
domu.
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Zákon o odpadoch – upozornenie a výzva
Zákon č. 79/2015 Zb. zák. o odpadoch v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj
ako len „zákon“) definuje v § 60 staré vozidlo,
vrátane jeho častí, ktoré sa stalo odpadom.
Jeho držiteľom je osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza. Takáto osoba je povinná
bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého
vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Zákon výslovne zakazuje rozoberanie starých vozidiel. Na to je oprávnený len spracovateľ starých vozidiel!
Podľa § 67 zákona je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a umiestniť
a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby
sa zachoval estetický vzhľad obce alebo oso-

bitne chránenej časti prírody a krajiny.
Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť vyššie
uvedenú (ods. 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa§ 67 ods. 3 a 4 a vozidlo podľa odseku odstráni a následne umiestni na určené parkovisko správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje
z cesty alebo verejného priestranstva, alebo
obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z
ktorej sa vozidlo odstraňuje. Ak vlastník nehnuteľnosti nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou, je povinný odpad sám odstrániť.
Držiteľ vozidla je povinný uhradiť náklady spojené s odstránením starého vozidla – odpadu.
Vážení majitelia starých vozidiel resp. vlastníci pozemkov, na ktorých sú umiestnené.
Dovoľujem si vás upozorniť na predmetný
zákon a vyzývam vás, aby ste odstránili staré
vozidlá - odpady - z miest, na ktorých poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie ale-

Divadlo o Divadle
O varení divadelnej hry až do jej úspešného podávania nedočkavým divákom sme už
článok nedávno písali. Ale, že to už bude
takmer námet na nové divadlo, to sme zažili
počas príprav premiéry hry na Štefana 2016.
Najskôr to začalo celkom sľubne. Prvé stretnutie hercov a režiséra v auguste 2016.

nechceme sklamať divákov, ktorí sa každý rok
tešia, že sa s nami stretnú na Štefana v Štefanove.
Dúfame, že odmenou pre všetkých bol zájazd 18. marca 2017, kedy sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Muzikál „Povolanie Pápež“ je nádherné dielo, ktoré odporú-

Na terase sedelo presne 14 ľudí, texty
v ruke, rozdali sa prvé úlohy. Super, ide sa na
to.
Po dvoch týždňoch vypadli dvaja, ktorí mali
neodkladné povinnosti.
Režisér vyberal ďalšiu hru pre 12 osôb. Aj
tam sa už pripravili texty, malo sa konať prvé
stretnutie všetkých, ale opäť sa opakoval scenár a vypadli ďalší traja herci.
Čo ďalej? Nechať to tak s tým, že tento rok
žiadne divadlo nebude?
Avšak režisérovi Jozefovi Puchľovi to nedalo a siahol síce po už raz hranom, ale dobrom, Starom zaľúbencovi od Janka Chalúpku. Stavil na šikovných a ostrieľaných hercov,
ktorí ho podržali a spoločnými silami dali podobu ďalšej divadelnej premiéry a následných
šesť repríz v Tvrdošíne, Vavrečke, Lokci
a Oravskom Podzámku.
Musíme touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí sa na tom podieľali a dúfam, že naďalej
budú účastní na živote divadelnej spoločnosti VENDO počas posledného obdobia.
Je ľahké povedať: „Už to necháme tak, ľuďom sa nechce, majú málo času...“. Ale tých
29 rokov, ktoré sú za nami trošku zaväzuje a

čame navštíviť. Všetci sme boli uchvátení
krásnym spracovaním života nášho slovanského Pápeža, kde jeho mladé roky stvárňuje náš bývalý herecký kolega Roman Poláčik.
Na záver sa patrí popriať nám veľa síl, ochoty a nadšenia pre divadlo, aby tradícia pokračovala ďalej.
P.S. Režisér už vyberá divadlo na novú sezónu. Držte palce!
Renáta Puchľová

4
bo narušujú estetický vzhľad obce. Ak tak nevykonáte do 60 dní od uverejnenia výzvy, obec
uplatní postup v zmysle zákona.
Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

Ochrana a využívanie
poľnohospodárskej pôdy
– zaburinenie pozemkov
– upozornenie
Vážený majiteľ, spolumajiteľ alebo oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy
v katastrálnom území obce Štefanov nad
Oravou.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len
„zákon“) upresňuje, že poľnohospodárskou
pôdou, okrem iného, sú ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Neustále je
zisťované, že pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Následne dochádza k šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky, ako aj záhrady a trávnaté plochy v okolí
rodinných domov.
Pritom každý vlastník alebo nájomca
a správca (užívateľ) poľnohospodárskej
pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
V zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľ-nohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, za čo mu môže príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad
Námestovo, pozemkový a lesný odbor, uložiť pokutu do 330 €.
Pri inom správnom delikte, ktorého sa
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ dopustí, ak nezabezpečí základnú
starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, alebo spôsobí jej poškodenie a spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy, môže úrad uložiť pokutu až
do výšky 33 000 €.
Vážený majiteľ, spolumajiteľ alebo oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy.
Dovoľujem si vás upozorniť na predmetný zákon a požiadať vás, aby ste udržiavali
svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a najmä včasným
odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.
Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

Obecno – hasičský ples
Strávili ste aj vy aspoň jeden z fašiangových večerov na parkete niektorého z kultúrnych domov v blízkosti vášho domova?
Dobrovoľné hasičské zbory zo Štefanova,
v spolupráci s Obecným úradom Štefanov
nad Oravou, dali opäť možnosť desiatkam
párov prežiť noc plnú zábavy, v kruhu priateľov a známych. Zabezpečovanie potrebných
záležitosti a hodiny príprav organizátorov vyústilo v sobotný večer, 28. januára 2017.
Priestory kultúrneho domu v hornej časti obce
sa v podvečerných hodinách postupne zapĺňali hosťami nielen zo Štefanova. Sálu roz-

tancoval a počas celej noci bavil DJ Stivi
Munka a o večeru sa postaral pán Igor Glonek. 104 ľudí zo Štefanova a okolia si fašiangovú atmosféru na Obecno – hasičskom plese v Štefanove nad Oravou bezpochyby užili. Spokojným a zároveň unaveným výrazom
hostí pri odchode, predchádzala zábava do
samého rána, a tiež bohatá tombola.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na prípravách a organizácii podieľali, a tak prispeli
ku ďalšiemu ročníku obecno-hasičského plesu.
Michaela Ondríková
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Dobrovoľný hasičský zbor Štefanov nad Oravou
Činnosť dobrovoľných hasičov v našej
dedine trvá už desaťročia. Členovia pribúdajú, menia sa a posúvajú si skúsenosti z generácie na generáciu. Okrem
pomoci pri požiaroch, povodniach či

iných nešťastiach, sú súčasťou chodu
dediny celoročne. Pomáhajú pri rozličných udalostiach a podujatiach a častokrát sú oni sami iniciátormi mnohých akcií.

Hokejový turnaj v Štefanove
Rok 2017 začal tento pre hasičov súťažne.
Tentokrát nie na tráve s hadicami, ale na ľade
s hokejkami. 22. 1 2017 naša obec organizovala Hokejový turnaj o pohár starostu obce,

ktorého sa zúčastnili tri tímy. Tím DHZ Štefanov nad Oravou ukázal, že ani počas zimného
obdobia nestrácajú fyzickú kondíciu a do poličky s výhernými pohármi si pridali ďalší.
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Matrika 2017
Jubilanti
70 rokov
Ivan Pavlovič
75 rokov
Vladimír Glonek
80 rokov
Ondrej Krilek
Magdaléna Kováliková
Agneša Bolibruchová
85 rokov
Margita Pafčová
90 rokov
Štefan Ladniak

Narodení

Hasiči na Veľkú Noc
Hasičské obleky, či už zásahové odevy, súťažné dresy alebo slávnostné rovnošaty máme
možnosť vidieť pomerne často. Pravidelne aj
počas Veľkej noci, kedy stráženie Božieho hrobu hasičskou strážou pridáva na dôstojnosti
udalosti, ktorú si každoročne počas týchto
sviatkov v kostoloch pripomíname. Počas veľkonočných dní sme hasičov mohli nielen vidieť,

ale aj počuť. Niektoré dievčatá dokonca až veľmi dobre pocítili vodu z hadice, pred ktorou sa
chtiac, či nechtiac ocitli. Hovoríme o tradícii
kúpacieho pondelku, ktorú sa hasiči zo Štefanova rozhodli udržiavať po svojom. V tento deň
totiž dievčatá z dediny nečakajú len kýble vody,
ale tiež hasičská striekačka, kedysi ťahaná
koňmi, dnes už novšou technikou.

Súťaž o veľkonočného baránka
Tohtoročná daždivá jar si vyžiadala
množstvo úsilia a námahy mnohých hasičov a to nielen na Orave. Vo veľkonočnej
myšlienke bola pripravovaná aj jarná hasičská súťaž O veľkonočného baránka.
Účasť na nej odvolalo viacero tímov práve
kvôli zásahom pri povodniach. Jednoduché
to nemali ani štefanovskí hasiči, ktorí deň
pred súťažou pomáhali pri povodniach
v našej obci na Slnečnej ulici. Taktiež 29.
apríla, v deň pretekov, komplikácie s počasím pokračovali. Kvôli nepriaznivým podmienkam na ihrisku bola odstavená hlavná cesta a následne bola súťažná trať premiestnená na asfalt.
Dobrovoľní hasiči sa nedali odradiť a preteky, ktorých sa nakoniec zúčastnilo 7 ženských

Anna Donathová
Dominik Števaňák
Juraj Starek
Bystrík Ferianc
Agáta Gáliková
Lukáš Strnádel

Zosnulí
Daniel Kulošťák (44 ročný)
Jozef Brunčák (92 ročný)
Anna Kolenová (82 ročná)
Marta Poláčiková (89 ročná)
Jozef Pačík (64 ročný)
Jozef Ladniak (92 ročný)

Prihlásení k trvalému pobytu
Ľubomír Kostka
Juraj Prišč
Eva Stareková
Zuzana Krúpová
Patrik Krúpa
Ján Krúpa
Marcela Pazúriková

Odhlásení z trvalému pobytu
a 10 mužských tímov, prebehli v súťaživej a pohodovej atmosfére aj napriek nepriaznivým
podmienkam. Výherného baránka si nakoniec
odniesli chlapi do Trnového a ženy do
Dolného Hričova.
Súťažná sezóna pokračovala 4.6.
2017 na okresnej súťaži, kde sa štefanovskí hasiči umiestnili na druhom
mieste. Veríme, že sa našim hasičom
bude naďalej dariť, minimálne tak
dobre ako na okresnej súťaži, aj na
desiatom ročníku Hornooravskej hasičskej lige, ktorá začína 25.6. 2017
v Trstenej a končí 17.9. 2017 v Štefanove nad Oravou.
Michaela Ondríková

Henrieta Habláková
Tobias Jendrášek
Roman Koválik
Peter Kakačka
Jakub Kakačka
Anna Kakačková
Peter Kakačka (č. d. 94)
Juliána Zmrazeková

Sviatosť manželstva uzavreli
Ing. Michal Starek a Eva Pišiaková
Peter Kakačka a Jana Bočkayová
Patrik Zmrazek a Juliána Donathová
Miroslav Pazúrik a Marcela Vorčáková
Karol Dzurek a Petra Gloneková

Štefanov nad Oravou
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Materská škola Zvedavá Včielka
Medvedík záchranár
„Macko, čo sa ti stalo? Dýchaš?“ Týmito slovami sa prihovárali plyšovým medvedíkom deti
z Materskej školy Zvedavá včielka v jeden jarný deň. Vo škôlke privítali p. Hrubošovú, ktorá
deťom priblížila ako sa podáva prvá
pomoc, a tiež ako správne zavolať
záchranku. Názorne všetkým predviedla, ako postupovať pri oživovaní
človeka na plyšovom medvedíkovi. Deti cez zážitkové učenie, hravou formou a najmä prácou s medvedíkmi si nepriamo vyskúšali ako
podať prvú pomoc pri resuscitácii,
oživovaní. Záchranu macka si vyskúšali všetky deti. Oživovanie
medvedíka brali vážne a zodpovedne. Pre deti je to veľkým prínosom.
Veríme, že deťom hra s plyšovým

medvedíkom utkvie v pamäti
a prostredníctvom tohto zážitku
možno raz v budúcnosti zachránia
niekomu život naozaj.

Reprezentácia škôlky
na súťažiach
Počas roka bývajú spevácke a recitačné
súťaže aj medzi žiakmi materských škôl.
Tento rok sa naša škôlka, v zastúpení šikovných dievčat Aďky Čajkovej a Klaudie
Kolenovej, zúčastnila na súťaži v prednese
poézie a prózy, HVIEZDIČKA v Trstenej
a tiež na speváckej súťaži Oravský speváčik
v Habovke. Aďka reprezentovala škôlku
v prednese poézie Zlatý Lúčik od J. Belašicovej, ktorým si vyslúžila cenu poroty. Klaudia Kolenová získala Bronzové pásmo s piesňou Čiže si šuhajko, čiže si. Obom dievčatám gratulujeme.

Predškoláci

Planetárium
V knižnici Materskej školy bolo v polovici mája 2017 nainštalované mobilné nafukovacie planetárium. Navštívili ho deti z MŠ
a žiaci ZŠ. V planetáriu sa dozvedeli nové
informácie o planétach Slnečnej sústavy,
jej vzniku, o Mesiaci, Slnku či o rôznych
súhvezdiach. Počas polhodinového
programu si pozreli náučný dokument alebo rozprávku. Počas celého premietania
a výkladu v planetáriu ležali. Deti z MŠ mali
rozprávku o tom, ako Mesiac putoval k Slniečku na návštevu. Videli tam, ako menil
svoju tvár, že navštívil jednotlivé súhvezdia
a nakoniec sa dostal k Slnku. Planetárium
funguje na princípe tzv. krivého zrkadla.
Púšťajú sa tam filmy tzv. fuldum, ktoré sú
prispôsobené na celé 360-stupňové planetárium. Znamená to, že film beží okolo
nich, ako keby boli v prírode alebo v skutočnom planetáriu.

Každý rok opúšťajú brány MŠ naši predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú životnú trasu, na cestu do
základnej školy za novými vedomosťami a
bohatými poznatkami. Z malých detičiek,
čo občas i so slzami v očiach kráčali ráno

do MŠ, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci, čo od septembra budú kráčať do školy s taškami na chrbte. Všetkým budúcim
prvákom prajeme vykročenie správnou
nohou a úspešný začiatok prváckeho života.

Štefanov nad Oravou
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Sokoliari
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Aktivít v materskej škole sa počas celého roka dialo mnoho. Viac o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená alebo o akciách, ktoré pripravili
deti spolu s pani učiteľkami či už pre rodičov alebo pre svoju radosť, nájdete na
web-stránke,
www.stefanovnadoravou.sk.
Na obecnej internetovej stránke, napravo v sekcii Materská škola, nájdete
informácie, oznamy, fotky a tiež iné články o aktivitách v materskej škole, o ktorých sa môžete informovať aj priebežne
počas roka.
Marcela Skubanová

V utorok 16. 05. sme v MŠ privítali hosťa zo
sokoliarskej skupiny Falconarii. Priniesol si so
sebou šesť rôznych druhov denných, ale aj
nočných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. V rámci zážitkového učenia sa deti oboznámili so životom a spôsobom lovu rýchleho
sokola, majestátneho orla, či okatého výra. Deti
boli očarené z plamienky driemavej, ktorá sa
po latinsky volá Bubo Bubo. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti a prelet nad ihriskom. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo a mali zážitok z toho,
že si ich mohli pohladiť a odfotiť sa s nimi.

Detský klub v nových priestoroch
Detský klub Štefanov nad Oravou je od januára v nových priestoroch materskej školy,
z čoho sa veľmi tešíme. Priestory sú nielen väčšie, ale taktiež vykurované, teda ich môžeme
naplno využívať aj v zimnom období. Priestory
využíva taktiež folklórny súbor Vienok a divadelný súbor VENDO.

Prvou akciou Detského klubu v roku 2017
v spolupráci s obecným úradom bol Batôžkový karneval. Tento už tradičný karneval, ktorý
pravidelne organizujeme, navštívilo viac ako
sto detí v zväčša doma vyrobených originálnych maskách. Naše animátorky spolu s moderátorom deťom pripravili bohatý program so

súťažami, ukážkovým tancom a diskotékou. Na
záver boli deti za ich masky odmenené sladkosťou.
Keďže nám záleží na tom, aby deti netrávili
voľný čas doma pred počítačom, cez jarné
prázdniny sme im pripravili dva dni tvorivých
dielni, kde si vyrábali veľkonočné ozdoby
a samé si na šijacom stroji ušili vankúšiky. Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať Erike Maťugovej za materiál, ktorý nám poskytla na výrobu vankúšikov. Druhý deň si deti
s Julkou Zmrazekovou vyskúšali výrobu rámikov na fotky.
Mesiac marec sa v našom Detskom klube
niesol v duchu kníh a čítania. Deti v dnešnej
dobe už menej siahajú po knihách, čo je veľká
škoda, lebo kniha rozvíja detskú fantáziu, rozširuje slovnú zásobu a dáva poučenie. Rovnako ako krásna kniha od slovenskej autorky
Zuzky Brosmannovej, ktorú nám na Literárnom
popoludní prečítal Róbert Hulej. Túto príjemnú
akciu sme ukončili výrobou záložiek do kníh.
Pri knihe sa stretlo viac ako 30 detí a chceli by
sme poďakovať starším deťom za pomoc pri
tvorivej dielni.
Pri všetkých aktivitách sme sa presvedčili,
že v obci máme veľmi šikovné a kreatívne deti
a radi náš Detský klub navštevujú. To nám dáva

motiváciu na organizovanie ďalších akcií. Môžete nám pri tom aj pomôcť. Chceli by sme
vyzvať deti, ktoré majú viac ako 12 rokov a chcú
sa stať animátormi v našom detskom klube, aby
sa nám prihlásili na obecnom úrade.

Ďakujeme, že navštevujete náš Detský klub
a tešíme sa na ďalšie akcie, najbližšie cez letné prázdniny, ktoré by sme chceli realizovať
vonku v prírode.
Fotky z akcií ako aj informačné plagáty môžete nájsť na facebookovej stránke Detský klub
Štefanov.
Janka Hulejová

Klub šikovných
gazdiniek
Slovo dalo slovo, nápad sa zapáčil,
a tak sa žienky z našej obce v období
od 20. februára do konca marca 2017
každý pondelok schádzali a tvorili.
Mladé, staršie i najstaršie gazdinky.
Každá si podľa svojho záujmu priniesla
ihlice, háčik, vlnu, ihly, korálky a vznikali ponožky, svetre, vesty, náušnice, háčkované obrusy a iné diela. Mnohé výtvory boli hodné obdivu.
Keď jedna niečo nevedela, alebo začínala niečo nové, vždy sa našla tá druhá, ktorá jej poradila, pomohla.
Sľúbili sme si, že na jeseň pokračujeme, lebo väčšina sa na pondelkové stretnutie gazdiniek pri dobrom čaji, koláčoch
a ihliciach tešila. Presný dátum a miesto
pokračovania Klubu šikovných gazdiniek
vopred ohlásime.
Renáta Puchľová
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Deň matiek
„Prirodzeným stavom materstva je obetavosť.
Keď sa stanete matkou, prestávate byť stredom
svojho vesmíru. Túto rolu prenechávate svojim deťom!“ S výrokom herečky J. Lange súhlasia určite
všetky matky. Keďže každý dobre pozná dôležitosť úlohy matky, aspoň jeden deň v roku sa snažíme to „stredové miesto“ svojim mamkám vrátiť.
Deň matiek sme spoločne slávili 14. mája 2017,
kedy prijali pozvanie do kultúrneho domu v hornej
časti obce mamy a staré mamy z našej obce.
Obecný úrad Štefanov nad Oravou si aj formou
posedenia pri menšom občerstvení a kultúrnom
programe chce každoročne uctiť úsilie a obetavosť
našich mám. Nie je to len príjemné poobedie
v spoločnosti ostatných žien, mám, ale sú to momenty, kedy aj deti vyjadrujú vďaku. Svoje „Ďakujem mami, že si ma prijala a staráš sa o mňa,“
možno väčšina z tých najmenších ešte nevie vyjadriť slovami. Avšak pod vedením starších nachádzajú iné prejavy vďaky a spôsoby, ako vyčariť
úsmev na tvári svojej mamy. Piesňami, básňami
a tancom potešili svoje mamy deti z Materskej Školy, DFS Vienok a tanečné skupiny z CVČ. Kultúrny program sprevádzal svojim spevom a hudbou
p. Peter Bedrich.
Ďakujeme za vytvorenie krásneho nedeľného
poobedia všetkým zúčastneným a našim mamkám
prajeme ešte veľa trpezlivosti s ich dietkami.
Michaela Ondríková

Stretnutie seniorov
Rovnako ako maminy, dôležité miesto v našom živote zastávajú aj staré mamy a starí otcovia, babky a dedkovia a aj tak celkovo – starší ľudia. Obohacujú náš život svojimi drahocennými spomienkami, cennými skúsenosťami a radami. Aj oni si zaslúžia vybočiť z koľají
bežných dní, stretnúť sa so známymi, porozprávať sa a zabaviť sa, napríklad aj na tanečnom parkete. A práve v takejto príjemnej atmosfére sa nieslo tohoročné stretnutie seniorov v našej obci. Tešíme sa opäť o rok na stretnutie v plnom zdraví a s pretrvávajúcim úsmevom na tvári.
dm
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Detský maškarný ples
A popri stretnutiach mamín
a seniorov sa,
samozrejme, nezabudlo ani na
zorganizovanie
zábavy pre najmladších štefanovských obyvateľov. Deti sa počas Fašiangov
skvele zabavili
na maškarnom
plese, kde si zatancovali a vyšantili sa v rôznorodých maskách. Na parkete sme tento rok
stretli nielen romantické princezné či rôzne
zvieratká, ale aj
nebezpečných
pirátov a indiánov!
dm

Prechod Štefanovským chotárom
Tento rok sa zimná príroda zaodela do nádherného šatu, ktorý bol balzamom nie len pre oko, ale aj pre dušu. Ľudia zo Štefanova nenechali čarovnú
krajinu na seba dlho čakať a vybehli na chotáre osláviť Stvoriteľské dielo.
V sobotu, dňa 11. 2. 2017, si Štefanovci porobili svoju robotu doma skôr
ako zvyčajne, obuli si turistické topánky, obliekli otepľovačky, zimušnú bundu, zabalili desiatu do batôžka, k tomu niečo na zahriatie a hybaj do hôr.
Takmer celá dedina sa vybrala na Prechod Štefanovským chotárom.
Prvá zástavka našej túry bola pri Kultúrnom dome v hornej časti obce,
kde prebiehala registrácia účastníkov. Každý odvážlivec dostal odznak, ktorý si hrdo pripol na svoju bundu, či šál a tým dal najavo, že kopce sú dnes
naše. Potom sme sa spolu pustili na cestu. Ďalšia zastávka bola pri kaplnke
pri Panne Márii na Žiblonke. Tam nás čakala posila pre telo i pre dušu. Pre
všetkých turistov boli pripravené chutné šišky a teplý čaj. Potom ako sme
načerpali fyzickú silu, zastavili sme sa pri našej Mamke Márii, s modlitbou
vďaky na perách. S Božím požehnaním sme sa vybrali ďalej zdolávať štefa-

novské chotáre. Naša cesta sa pomaly tiahla cez horu na Slanú vodu
a potom sme sa spustili na Grúnik. Cestou si každý turista vychutnával pohľad na nádhernú krajinu. Mladší si spríjemnili cestu zimnými radovánkami
a šantením v snehu, starší sa postretali so susedmi, priateľmi a známymi
a v spoločných rozhovor sa podelili o svoje radosti i starosti.
Cieľ a odmena za prekonanú úlohu čakala v kultúrnom dome. Výborná
kapustnica rozvoniavala po celej dedine a po túre sa do nej s chuťou pustil
každý vyhladnutý turista. Pri stole a do tanca nám hrala živá hudba. Zábava
pokračovala až do neskorého večera. Hoci túra unavila naše telá, my sme
vytiahli tajné zásoby energie, svižne sme sa pustili do tanca a zvírili prach
na tanečnom parkete. Z rytmov moderných i cigánskych piesní nás cez prestávky vytrhli heligónky, akordeón a gitara a spolu sme si zanôtili známe
ľudové piesne.
Opäť sa raz ukázalo, že v Štefanove sme jedna veľká rodina. Touto cestou sa chceme tiež poďakovať všetkým, ktorí Prechod Štefanovským chotárom pre nás pripravili a tiež tým, ktorí sa ho zúčastnili. Verím že sa tradícia
zachová a o rok sa znova stretneme na chotároch, ktoré obliehajú našu
dedinku.
Júlia Bedrichová

