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Milí spoluobčania,

V

situácii, kedy dostávame rovnakým dielom každý, či už vedomosti alebo iné ponuky a možnosti, záleží od postoja a prístupu
daného človeka, čo s tým chce robiť. Podľa
toho získa aj úžitok.
Študenti zvyknú hovoriť: „Tá škola mi nič
nedala,“ alebo „ten profesor nič nevie naučiť...“ . Prečo sú teda aj študenti, ktorí sa zamestnali vo svojom obore a sú úspešní? Patrili medzi nejakých „vyvolených“, ktorým škola niečo dala, no ostatným sa rozhodla zabrániť prijímať informácie? Dobre vieme, že
to tak nie je. Na prednáške majú možnosť
počuť rovnakú vec všetci. Avšak potom sa
dostávame do bodu, ktorý sa líši. A to prístup,
v tomto prípade k prednáške, či všeobecne
venovaniu sa škole.
Píšem o škole, pretože táto oblasť je mi blízka. Avšak fakt, že záleží od prístupu a postoja jednotlivca, môžeme aplikovať v akejkoľvek rovine, kde sa pohybujeme.
Možnosti na osobný rozvoj, či budovanie
priateľských vzťahov alebo akéhokoľvek realizovania sa, je ponúkaných dosť. Človek má
jednu vlastnosť, na ktorú nie je jednoslovné
pomenovanie. Rád sa odvoláva na nedostatok čohokoľvek, čo by sa mu aktuálne hodilo
a majú to všade, okrem miesta, kde sa práve
nachádza.
Samozrejme, ponuky sa lokalizáciou líšia,
no pri prechádzaní stránok týchto novín zistíme, že aj naša dedina má otvorené dvere do
rôznych oblastí života, kde ponúka kultúrny,
osobný, sociálny či duchovný rozvoj. Ponúk
je veľa, záleží ako sa k ním postavíme. Možno sa u nás veci nedejú v rovnakej miere ako
v mestách, čo do veľkosti. Avšak osoh a úžitok, ktorý to môže priniesť občanom (niektorým aj prináša), je porovnateľný s príležitosťami vo veľkomestách. A tak, ako to bolo pri
úspešných študentoch školy, nejde o „vyvolených“, ale o tých, ktorí majú záujem.
Pri tejto príležitosti Vám tiež prajem, aby ste
tieto sviatky prežili s pozornosťou a záujmom
pre to, čo Vám môžu vianočné zvyklosti priniesť. Návšteva chrámu, príbuzných, rodinné
chvíle... Pretože sčasti záleží aj na nás samých, či to budú sviatky radosti a pokoja.
Okrem už spomínaného prístupu, aj na vynaložení istého úsilia z našej strany.
Želám nám všetkým trpezlivosť a vytrvalosť
v dobrom. Nech tieto sviatky sú pokojnými a
radostnými pre nás všetkých. Aby sme tak
do nového roku vstúpili s úsmevom na tvári.
Michaela Ondríková

prihováram sa k vám v čase najkrajších
sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianoce sú obdobím, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme. Ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a
harmónie. Ich okúzľujúca atmosféra sa
nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Sú
plné spomienok a očakávaní.
Pri tejto príležitosti vám chcem poďakovať za prácu vykonanú vo vašich rodinách, na vašich pracoviskách. Všetkým
vám ďakujem za čas a aktivity pri príprave obecných podujatí, čím ste významne
prispeli k spríjemneniu života v našej obci.
Moja veľká vďaka za spoluprácu patrí poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
prácu poslanca vykonávajú čestne a nezištne, bez nároku na odmenu.
Tento čas je aj časom, kedy bilancujeme a hodnotíme prácu. Prácu svoju, ale
aj iných. Tak, ako sme každý človek iný,
aj pohľad na vykonanie a hodnotenie činnosti môže byť u každého rozdielny. Čo
sa zdá jednému ako kvalitná a v požadovanom množstve vykonaná práca, druhý
človek ju bude hodnotiť zo svojho uhla
pohľadu. Mojou snahou, ale aj snahou poslancov bolo a je skvalitniť život jej občanov. K tomu smerujú aj naše aktivity,
o ktorých ste, myslím, podrobne informovaní aj cestou obecných novín. Našou
prácou sa snažíme zlepšiť podmienky pre
život najmä mladým rodinám s deťmi. Či
už výstavbou detského a dopravného ihriska, rozšírením kapacity materskej školy, ako aj zmenou územného plánu, čím
sme umožnili výstavbu rodinných domov.
Všetko je to závislé na finančných mož-
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nostiach. Z toho dôvodu sa snažíme o získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu, z fondov Európskej únie, ale aj „malej finančnej pomoci“ rôznych sponzorov a organizácii na to zriadených. O tom vás informujem v inej časti novín.
Chcel by som však nájsť spôsob ako
pomôcť našim seniorom. Okrem iného,
napríklad, aj činnosťou v rámci Jednoty
dôchodcov Slovenska. Ak by sme mali
obdobnú organizáciu u nás, jednoduchšie by sme mohli organizovať aktivity seniorov. Pani Marta Rýdziková prijala ponuku a má snahu založiť jej miestnu pobočku. Aj touto cestou vás, vážení seniori, vyzývam, aby ste sa stali jej členmi.
Prihlásiť sa môžete u Marty Rýdzikovej
alebo na obecnom úrade.
Vážení spoluobčania, prajem vám požehnané a príjemné prežitie vianočných
sviatkov, aby ste sa v teple domova, pri
sviatočnom stole, v svetle rozžiareného
stromčeka a opojnej vôni oblátok, stretli
s vašimi blízkymi a tak spoločne oslávili
najkrajšie sviatky roka.
Prichádzajúci nový rok nech vám prinesie pevné zdravie, pokoj v duši, radosť
v srdci, porozumenie vo vašich rodinách
a dobrých priateľov, ktorí vždy radi pomôžu. Želám vám úspešný rok 2018.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých
spoluobčanov. Prajem im skoré uzdravenie, veľa fyzických síl a chuti do života,
nech nás stále môžu napĺňať svojou múdrosťou a životnými skúsenosťami.
Milostiplné a radostné Vianoce!
Ivan Maťuga, starosta obce

Zábava tvorivých Štefanovcov
Detský klub sa teší stále väčšej návštevnosti štefanovských detí. Sme veľmi radi, že
deti v dnešnej dobe „technickej“, majú záujem o čas strávený s priateľmi, či už pri literárnych večeroch, tvorilkách,
alebo pobyte v prírode. Keďže sa cez letné prázdniny prerábali miestnosti klubu, naše
prázdninové tvorilky sme mali
v kultúrnom dome. Šikovné
deti plietli pavučiny, maľovali
na skalky a vyrábali srdiečkové stromy. Na záver prázdnin
nám počasie krásne prialo a
my sme mohli zahájiť našu
prvú „Výpravu do prírody“.
Našu prázdninovú opekačku
sme mali na štefanovskom vrchu. Deti si mohli vyskúšať pod dohľadom Róberta Huleja ako sa strieľa z profesionálneho
luku, zahrali sme sa rôzne „lúčne“ hry a nakoniec, keď sme poriadne vyhladli, opiekli sme si
aj špekáčiky, ktoré zasponzoroval obecný úrad.

Origami, z japonského oru – skladať, kami –
papier, je japonské umenie – skladanie rôznych motívov z papiera. Predpokladá sa, že
(Pokračovanie na 3. str.)
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UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 08. SEPTEMBRA 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 25/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia v zložení:
Lukáš Koválik a Bc. Jozef Pindiak
Návrhová komisia v zložení:
Lukáš Koválik a Bc. Jozef Pindiak
Overovatelia zápisnice:
Renáta Puchlová a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
4
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
3
Ing. Róbert Kakačka,
Cyril Orčík,
Pavol Kuloštiak

Dňa 11.09.2017

Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 26/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 08. 09. 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 27/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie správu „Ako sa žije mladým ľuďom
na Hornej Orave“, spracovanú občianskym združením V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 28/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu Ing. arch. Martina Pavlíka o postupe prác pri zmenách a doplnkoch územného plánu.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 29/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje zámer na odpredaj resp. výmenu pozemku
parc. č. C KN 130 diel 1 a diel 2, ktoré sú vytvorené
z parcely E KN 4566/2 a 4598/13 geometrickým plánom č. 36430234-9/2011 spracovaným Ing. Mariánom Bullom, v k. ú. Horný Štefanov.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 30/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje zámer na výmenu pozemku parc. č. E KN
č. 1411.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 31/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie proces vysporiadania pozemkov
pod cintorín.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 32/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
nesúhlasí s umiestnením reklamnej plachty na opornom múre na základe žiadosti f. ImmerBest, s. r. o.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 33/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje úpravu obecného rozpočtu medzi rozpočtovými položkami.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 34/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie žiadosť p. Evy Krasuľovej.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 35/2017:
a.) Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou č. 3/2014 o podrobnejších podmienkach vý-

rubu drevín v celom rozsahu.
b.) Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
ruší uznesenie č. 23/2017 zo dňa 06.05.2017

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 27. OKTÓBRA 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 36/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia v zložení:
Renáta Puchlová a Adrián Romaňák
Návrhová komisia v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Pavol Kuloštiak
Overovatelia zápisnice:
Ing. Róbert Kakačka a Cyril Orčík
Zapisovateľka zápisnice:
Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov

ZA

5

PROTI
ZDRŽAL SA
NEPRÍTOMNÍ

0
0
2

Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák, Renáta
Puchlová, Ing. Róbert
Kakačka, Cyril Orčík

Bc. Jozef Pindiak,
Pavol Kuloštiak

Dňa 27. 10. 2017 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 37/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 27. 10. 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 38/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
neschvaľuje žiadosť p. Branislava Horňáka o odkúpenie pozemku parcela C KN č. 210/3 o výmere
19 m2 podľa geometrického plánu č. 36433730-69/
2017 spracovaný zhotoviteľom GEODIBDIAK, s. r. o.
Veličná.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 39/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje odpredaj pozemku v k. ú. Horný Štefanov
zapísaný na LV č. 546 parcela č. 130 na základe GP
č. 36430234-9/2011 a to diel č. 1 o výmere 51 m2 a
diel č. 2 o výmere 30 m2 v cene 4,48 eur/m2 Jozefovi Ladniakovi a manželke Helene čo spolu činí 362,88
eur.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 40/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje výmenu pozemok parcelu č. 259/5 o výmere 19 m2, ktorý bol vytvorený z parcely E 26/2 GP
č. 36423378-55/2017 zo dňa 09. 10. 2017 spracovaný zhotoviteľom MARTVOŇ – GEOPLAN s.r.o. Dolný Kubín a parcelu E 39/3 v podiele 1/7 v jeho vlastníctve, čo činí 1,57 m2, parcelu E 42/102 v podiele
3/5 v jeho vlastníctve čo činí 6,6 m2, a parcelu E 27
v podiele 3/5 o výmere 19,8 m2, spolu ponúka 47 m2,
za pozemok 222/3 o výmere 94 m2, ktorý bol vytvorený z parcely E 1411 a rozdiel výmery, čo činí 47 m2,
bude finančne vyrovnaný v sume 4,48 m2 čo spolu
činí 210,56 eur.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 41/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje darovaciu zmluvu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu v k. ú.
Dolný Štefanov na základe geometrického plánu
č. 46193537-30/2016 spracovaný Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná č. 157/4, Námestovo.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 42/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie smernicu upravujúcu postup pri
verejnom obstarávaní.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 43/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
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berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 2/
2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou a zároveň poveruje starostu obce prepracovaním uvedeného VZN v súlade so zákonom do ďalšieho zasadnutia OZ.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 44/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje úpravu obecného rozpočtu medzi rozpočtovými položkami.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 45/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje finančný príspevok pre Občianske združenie Zvedavá včielka vo výške 350 eur ako spoluúčasť
v projekte.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 46/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 5 % na projekte
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 20142020, prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj kultúrneho
a prírodného dedičstva v pohraničnej oblasti vo výške 2627,04 eur.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 47/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje realizáciu prístrešku na budove kultúrneho domu.

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 16. DECEMBRA 2017
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 48/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátovú komisiu v zložení:
Cyril Orčík a Pavol Kuloštiak
Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Adrián Romaňák
Overovateľov zápisnice:
Renáta Puchľová a Bc. Jozef Pindiak
Zapisovateľku zápisnice:
Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak, Cyril
Orčík, Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchľová, Adrián
Romaňák
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Dňa 16. 12. 2017 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 49/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 16. 12. 2017.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 50/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje kontrolné skupiny na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Štefanov nad
Oravou. Prvý menovaný je vždy vedúci: Bc. Jozef
Pindiak a Juraj Pindiak, Jozef Kordiak a Ján Čierny,
Dominik Čierny a MiroslavMatušák, Ján Sivoň a Dušan Pucheľ, Jozef Čierny a Michal Mintál, Lukáš Kuloštiak a Lukáš Poláčik, Pavol Kuloštiak a Roman Kováč, Matúš Števaňák a Jozef Burcin, Alojz Kordiak
a Jozef Kuloštiak.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 51/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
konštatuje, že všetky úlohy s predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 52/2017:
(Pokračovanie na 3. str.)

Štefanov nad Oravou

3

Zábava tvorivých...

Výsledky hlasovania pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
konaných dňa 4. novembra 2017 v obci Štefanov nad Oravou
Počet neplatných hlasov - 0

(Dokončenie z 1. str.)
vzniklo približne v 9. storočí, kde najprv malo
svoje miesto pri náboženských obradoch a výzdobe šintoistických svätýň.
Októbrová akcia v detskom klube bola zameraná práve na skladanie origami. Aj tu nám deti
ukázali ako šikovne vedia pracovať s papierom,
z ktorého vznikli zaujímavé postavičky a vecičky.
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okrsok č. 1
Dolný Štefanov
počet voličov zapísaných v zozname
počet voličov zúčastnených na hlasovaní
1. Juraj Blanár, Ing.
2. Peter Cibulka, Mgr.
3. Kristián Hoffmann, Mgr.
4. Erika Jurinová, Ing.
5. Anton Martvoň, Mgr.
6. Ján Mikolaj, prof. Ing. CSc.
7. Marián Murín
8. Stanislav Pirošík
9. Peter Sagan

okrsok č. 2
Horný Štefanov

SPOLU

298

221

519

138 – 46,3 %
20
0
0
77
6
6
19
1
9

115 – 52,03 %
13
0
0
82
1
0
13
0
3

253 – 48,74 %
33
0
0
159
7
6
32
1
12

Výsledky hlasovania pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
konaných dňa 4. novembra 2017 v obci Štefanov nad Oravou
Počet neplatných hlasov - 3

December sa už tradične nesie v znamení
Mikuláša a vianočných trhov spojených s tvorivými dielňami. Tento rok si deti mohli vyrobiť
vianočné pozdravy a staršie deti si vyskúšali
šitie vianočných ozdôb.
Ďakujeme, že navštevujete náš detský klub
a tiež za radosť v očiach detí, ktoré rady tvoria
a plnohodnotne trávia čas so svojimi kamarátmi. S radosťou budeme pripravovať aj ďalšie
aktivity, na ktorých vás opäť radi uvidíme. Sledujte nás na Facebooku a na stránkach obce.
Všetkým želáme krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré
do Nového roka 2018.
Janka Hulejová

UZNESENIA
(Dokončenie z 2. str.)
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 53/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Obecný rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2018 – 2020 ako vyrovnaný. Pre rok
2018 vo výške príjmov a výdavkov 246 191 eur.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 54/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na prvý polrok 2018.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 55/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Štefanov nad Oravou v dňoch: 19. 01. 2018,
23. 03. 2018, 25. 05. 2018, 21. 09. 2018, 09. 11.
2018 a 15. 12. 2018.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 56/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb obcou Štefanov nad Oravou.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 57/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2017 o zmene VZN o zásobovaní pitnou vodou.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 58/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 3/2017 o výške dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského zariadenia
na území obce Štefanov nad Oravou pre rok 2018.
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Digitálna komunikácia v obci
Vážení spoluobčania,
pred rokom som vás informoval o novej
WEB stránke obce Štefanov nad Oravou –
www.stefanovnadoravou.sk. Jeho súčasťou
je aj portál „Otázka pre starostu“ a „Napíšte
nám“, ktorý vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo vašom okolí. Informoval som
vás, že podnety budú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Odkaz pre
starostu je jednoduchým a účinným nástrojom,
prostredníctvom ktorého môžete nahlasovať
samospráve každodenné problémy vo svojom
okolí. Používanie portálu je veľmi jednoduché,
a ak si prajete, aj anonymné. Stačí, keď na
portáli vyplníte stručný formulár - pár vetami
opíšete problém, ktorý vás trápi, môžete priložiť aj fotku, urobenú napríklad mobilom, ktorá tému zachytáva. Podnet je následne odoslaný starostovi, ktorý ho má riešiť. Jeho odpovede, alebo odpovede príslušných zamestnancov samosprávy, prípadne aj poslancov,
sú rovnako ako podnety obyvateľov, zverejnené na portáli, takže každý môže sledovať,
ako sa jednotlivé podnety riešia.
Dnes, po roku jeho fungovania, môžem konštatovať, že web portál sa stretol s pozitívnym
ohlasom. Na portáli „Otázka pre starostu“ alebo „Napíšte nám“ sme však nezaznamenali
žiadne odkazy. Neviem posúdiť, či je to dobrá
správa alebo nie. Týmto vás chcem požiadať,

aby ste všetky svoje pripomienky a stanoviská písali na webovú stránku Štefanova nad
Oravou. Sociálne siete nepovažujem za vhodný komunikačný nástroj pri riešení problémov
našej obce.
Dávam vám opäť do pozornosti portál SMS
hlásnik. Prostredníctvom aplikácie môžete prijímať dôležité správy a oznamy obce, najmä
o hláseniach v obecnom rozhlase, cez SMS
správy. K 14. decembru 2017 bolo zaregistrovaných 55 záujemcov z radov našich občanov. Týmto občanom je každé hlásenie v obecnom rozhlase, resp. hlavná časť jeho obsahu,
preposielané formou SMS správ. Ich zasielanie je pre občanov bezplatné. Vzhľadom
k tomu, že SMS správy sú spoplatnené obci,
v prípade, ak v jednej domácnosti je prihlásených viac osôb, správy zasielame len jednému registrovanému. Ostatní, najmä deti, sú
z registrácie vylúčení.
Ani jedno občianske združenie alebo organizácia fungujúca v obci neprejavila záujem
o vytvorenie podstránky napriek tomu, že im
to bolo ponúknuté. Ak bude záujem, ponuka
obce stále platí.
Web stránka obce zobrazuje aj počet návštevníkov a jej prezretí. Podľa ich počtu môžeme s radosťou konštatovať, že váš záujem
o aktuálne informácie a dianie v obci je vysoký. Je to pre náš dôležitý signál pre neustále
skvalitňovanie jej obsahu.
Ivan Maťuga
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Spracované a podané projekty – žiadosti o dotácie
V roku 2017 boli štátnymi orgánmi resp. inými organizáciami vyhlásené viaceré výzvy,
ktoré mohli obciam pomôcť pri ich budovaní alebo zveľaďovaní. Obec Štefanov nad
Oravou podala viac žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie, resp.
nenávratnej pôžičky.
1. Spracovanie územnoplánovacej doku- lebo vysúťažená suma na zhotovenie diela bola
mentácie
niečo málo vyše 140 000 €.
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotá2) Podali sme projekt v rámci Podpory na incií na spracovanie územnoplánovacej doku- vestície do vytvárania, zlepšovania alebo rozmentácie obcí upravuje účel, rozsah a podmien- širovania miestnych základných služieb pre viky poskytovania dotácií na spracovanie územ- diecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
noplánovacej dokumentácie obcí z rozpočto- kultúry a súvisiacej infraštruktúry, investície do
vej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby využívania obnoviteľných zdrojov energie
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. (OZE) vrátane investícií spojenými s úsporou
Maximálna oprávnená výška dotácie je 80 % energie.
z oprávnených nákladov. Vyhodnocovanie je
Cieľom projektu, bola a je investícia do vyuzaložené na bodovom systéme. Po spočítaní žívania OZE vrátane investícií spojených
všetkých bodov sme boli úspešní a dotácia nám s úsporou energie v budove kultúrneho
bola schválená vo výške 70 % oprávnených domu. Bude sa napĺňať rekonštrukciou a monákladov na návrh a čistopis Zmien a dopln- dernizáciou kultúrneho domu so zameraním na
kov č. 1.
úsporu energie a využívanie obnoviteľných
Spracovateľ Ing. Arch. Martin Pavlík spraco- zdrojov, ako základnej infraštruktúry pre uspoval návrh, ktorý bol prejednaný s občanmi radúvanie a konanie spoločenských aktivít
a dotknutými organizáciami. Čistopis spraco- v obci.
vateľom nebol spracovaný v lehote určenej
Nakoľko bola výška príspevku znížená až
zmluvou s MDRR SR. Z tohto dôvodu dotácia o 50 % , na 100 000 €, museli sme prepracobude krátená. V požadovanom termíne sme po- vať samotný architektonický projekt a vykonať
trebné podklady zaslali na preplatenie. Jedná nové výberové konanie na zhotoviteľa diela.
sa o sumu 3678,40 €.
Plánujeme prestavbu pôvodnej strechy na novú
sedlovú. Zateplené podkrovie bude na novom
2. Projekty v rámci Programu rozvoja vi- betónovom strope a predpripravené tak na ďaldieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
šie využívanie.
Ako som vás už informoval, Pôdohospodár3) Do dnešného dňa nebolo rozhodnuté o treska platobná agentúra (PPA), ako poskytova- ťom podanom projekte. Ide o odstránenie existeľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej re- tujúceho poškodeného múru na cintoríne, výpubliky 2014 – 2020, v roku 2016 zrušila tri stavbu nového oporného múru s oplotením
výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný a výstavbu chodníka spájajúceho kostol
finančný príspevok z Programu rozvoja vidie- s domom smútku a cintorínom. Vznikne nová
ka 2014 – 2020, ktoré všetky tri, riadne spra- plocha, ktorá sa nanovo zatrávni. vytvorí sa
priestor na ďalšie parkovanie motorových vocované, sme podali v stanovenom termíne.
V roku 2017 PPA postupne vyhlásila nové zidiel. V neposlednom rade opravíme a skulvýzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný túrnime okolie domu smútku.
Vysúťažená cena bola 60 000 € a spolu
finančný príspevok, v podstate na tie isté projekty. PPA však zmenila podmienky a najmä s ďalšími oprávnenými výdavkami bola podamaximálnu výšku príspevku. To malo za vplyv ná žiadosť o dotáciu vo výške 66 000 €. Neonutnosť prepracovania projektov architektmi právnené výdavky sú vo výške 2600 €.
3. Spoločne sa staráme o zachovanie príroda následne uskutočnenie nových výberových
konaní na zhotoviteľa diela. Tak sa stalo, že už no – kultúrnych hodnôt nášho pohraničia, ktopodané projekty boli z väčšej miery nepouži- ré sa uchádza o získanie finančného príspevteľné. Predstavuje to ďalšie finančné náklady ku z prostriedkov Európskeho fondu regionálpre obce. Poslanci obecného zastupiteľstva neho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Táto výzva
rozhodli o podaní nových žiadostí.
Projekty z Programu rozvoja vidieka Sloven- je s 5 % spoluúčasťou obce.
Je piatym projektom, ktorý sme spracovali
skej republiky 2014 – 2020 sú, v prípade schválenia, plne hradené zo štátneho rozpočtu bez a podali spolu s Gminou Lipnica Wielka. Mikfinančnej spoluúčasti obce. Samozrejme, ak do roprojekt je zameraný na cezhraničnú spolutoho nepočítame náklady spojené s vypraco- prácu a prezentovanie tak slovenskej ako aj
poľskej Oravy, kde predpokladá v roku 2018
vaním projektu a neoprávnenými výdavkami.
1) Podali sme projekt v rámci Podpory na in- vydanie publikácie O histórii včelárstva na Slovestície do vytvárania, zlepšovania alebo roz- vensko – poľskej Orave. Okrem toho plánuje
širovania miestnych základných služieb pre vydanie fotografickej publikácie o obci Štefavidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času nov nad Oravou a Kultura w Lipnici Wielkej na
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry súvisiaci przestreni dziejów.
Okrem nich je súčasťou projektu zakúpenie
s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
technického vybavenia – veľkorozmerné záčasu vrátane príslušnej infraštruktúry.
Zámerom obce aj naďalej ostáva vybudo- hradné stany spolu so setmi na sedenie, video
vanie multifunkčného ihriska a amfiteátra. a foto technika, dataprojektor a iné. Celková
Už poloha riešeného pozemku – ihrisko, spĺňa hodnota mikroprojektu je 104 901,80 €. Obec
všetky predpoklady na usporiadanie spoločen- Štefanov nad Oravou požaduje 49 913,66 €
ských alebo obecných podujatí, ktoré doteraz a spoluúčasť obce je 2627,04 €.
prebiehali na susedných pozemkoch. Súčas4. Zriadenie zberného dvora oddelených
ťou projektovej dokumentácie je aj vybudova- zložiek komunálnych odpadov
nie chodníkov a parkovacích miest pre autá
Ďalším už podaným projektom bola žiadosť
a bicykle pre návštevníkov multifunkčného ih- o finančný príspevok formou dotácie na rok
riska ako aj spoločenských podujatí organizo- 2018 v zmysle zákona č. 587/2004 Zb. zák.
vaných v amfiteátri. Realizáciou zámeru sa po- o Environmentálnom fonde. Žiadame prostriedzemky znova zatrávnia a vysadia sa nové krí- ky vo výške 64 578 €, okrem toho sú to vlastné
ky a stromy.
zdroje vo výške 5 %, čo činí 3399,70 €, na fiNapriek tomu, že výška príspevku bola zní- nancovanie projektu v rámci opatrenia z Envižená z 200 000 € na 150 000 €, nemuseli sme ronmentálneho fondu: Predchádzanie vzniku
opakovať výberové konanie a meniť projekty, biologicky rozložiteľných komunálnych odpa-

dov a zhodnotenie biologicky rozložiteľných
odpadov. Chceme tým riešiť situáciu, keď obci
zo zákona pribudla povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, okrem iného, zo
záhrad a parkov, vrátane biologických odpadov
z cintorínov. Znamená koniec výnimiek, ako
nakladať s takýmto odpadom. V podanom projekte ide o stavbu zberného dvora na biologicky rozložiteľný odpad, k nemu prislúchajúcich
spevnených plôch a oplotenia a obstaranie
techniky pre zber a manipuláciu vybraných zložiek odpadov ako aj nákup kompostérov pre
všetky domácnosti v obci. Realizáciou projektu by sme vyriešili aj prístupovú cestu do chotára okolo poľnohospodárskeho dvora PD Žiarec.
5. Rekonštrukcia hasičských zbrojníc. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Prezídia
Hasičského a záchranného zboru za účelom
Podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/
2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vyzvalo na predkladanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Podmienkou bolo zaradenie
obce do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov na území SR a spoluúčasť 5 %.
Obec spĺňa podmienku, obidva naše hasičské zbory sú jednotkami obce a sú zaradené
v kategórii „B“. Spracovali sme a podali projekty na rekonštrukciu a modernizáciu obidvoch
hasičských zbrojníc.
Zbrojnica v budove obecného úradu prejde
rozsiahlou rekonštrukciou. Požadovaná výška
dotácie je 31 772,28 €.
Zbrojnica v budove kultúrneho domu bude
modernizovaná a požadovaná výška dotácie je
8869,81 €.
6. Technické zhodnotenie hasičských vozidiel. Dňa 23. 10. 2017 som podpísal zmluvu
s Ministerstvom vnútra SR na zabezpečenie
technického zhodnotenia hasičského vozidla
CAS 32 TATRA 148, používaného hasičskými
jednotkami obce. Vozidlo zakúpili dobrovoľní
hasiči v Hornom Štefanove a darovali ho obci.
Vďaka ústretovosti generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa podarilo vozidlo zaradiť do plánu opráv.
Dňa 03. 11. 2017 bolo vozidlo odovzdané
na repasáciu firme THT SLOVENSKO s.r.o.
Bratislava. Ukončená bude do konca februára
2018. Generálnou opravou prejde podvozok,
prevodová skriňa, nápravy, riadenia rámu,
vzduchová sústava vrátane všetkých komponentov, motor ..., modernizovaná bude aj kabína. Celá nadstavba, nádrž a elektroinštalácia
nadstavby bude úplne nová.
7. MAS ORAVA. Dňa 13. 11. 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydalo oznámenie
k výsledkom hodnotenia žiadostí o schválenie
stratégií miestneho rozvoja. Bolo rozhodnuté o
udelení štatútu miestnej akčnej skupiny aj MAS
Orava, o.z., ktorej členom je aj Štefanov nad
Oravou. Členmi sú obce, právnické a fyzické
osoby a organizácie z okresov Tvrdošín a Dolný Kubín. Bola schválená výška základnej alokácie vo výške 2,61 mil. €. Dodatočná alokácia je vo výške viac ako 1,386 mil. €. Získanie
štatútu MAS je prvým predpokladom pre úspešnú realizáciu opatrení, ktoré sú naplánované
v stratégii CLLD. Ako sa realizácia dotkne našej obce, o tom sa ešte len bude rokovať. Predpokladom je, že sa budú podporovať právnické a fyzické osoby a organizácie, ktorých činnosťami sú aktivity uvedené v prioritách CLLD.

Štefanov nad Oravou

5

2/2017

Milé družstevníčky, družstevníci,
ctení vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Blíži sa Nový rok 2018 a pred jeho
príchodom budeme všetci prežívať najkrajšie sviatky každého roka – Vianoce, počas ktorých sa ľudia dobrej vôle
tešia a oslavujú príchod Božieho Syna,
ďalej prejavujú radosť zo vzácnych
chvíľ prežitých v kruhu svojich rodín
a najbližších, zo stretnutí svojich vzácnych priateľov, počas ktorých si vzájomne želajú všetko to, čo pre svoj
šťastný a pokojný život v budúcom
roku budú potrebovať.
V tomto duchu aj Predstavenstvo
a Vedenie ŽIAREC, poľnohospodárske
družstvo so sídlom v Tvrdošíne, ktorého súčasťou je aj bývalé JRD Štefanov,
ako člen rodiny družstevníkov a vlast-

níkov poľnohospodárskej pôdy sa pripája k obdobnému želaniu.
Preto vám, ako aj všetkým nečlenom
družstva a nevlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ako občanom celej obce na
čele s jej starostom, úprimne želáme, aby
ste Vianočné sviatky skutočne prežili so
svojimi
najbližšími
v
pokoji,
v zdraví a v radostných chvíľach, aby ste
v budúcom Novom roku 2018 mali v prvom rade pevné zdravie a najmä silnejšie a viac šťastia ako v tomto roku. Zo
skúsenosti poznáme, že čím je človek
obdarovaný častejším šťastím, tým je jeho
život ľahší.
My vás opätovne ubezpečujeme, že tak
ako vždy doteraz, budeme naďalej ko-

nať tak, aby sme čestným občanom konajúcim v prospech vašej peknej dediny nikdy nekrivdili, a preto sa
v každom čase budeme uchádzať
o vašu priazeň.
Predstavenstvo a Vedenie ŽIAREC,
poľnohospodárske družstvo
Tvrdošín

Čo nám ponúka V.I.A.C.
Spojenie Občianske združenie V.I.A.C. ste
už pravdepodobne počuli v súvislosti s rôznymi podujatiami, ktoré sa uskutočňujú na
Orave.
V rámci rôznych projektov sa mladí môžu
zapojiť do mládežníckych výmen, vycestovať na určitý čas do zahraničia v rámci európskej dobrovoľníckej služby, vďaka čomu
získajú nezabudnuteľnú životnú skúsenosť,
naučia sa cudzí jazyk, spoznajú novú kultúru, krajinu, ľudí v nej. Skvelé príležitosti ponúka aj Žilinské dobrovoľnícke centrum, ktoré je súčasťou organizácie V.I.A.C. Vytvára
dobrovoľnícke podujatia a spája záujemcov
o dobrovoľnícke aktivity, ľudí a organizácie
celého Žilinského kraja.
Ďalšou z možností je zapojenie
sa do táborov, škôl v prírode, či
iného zážitkového programu
a tak objavovať svoj potenciál,
rozvíjať dary a talenty. Mladé ako
aj staršie generácie môžu prísť a
nechať sa inšpirovať na Inšpiratívnych večeroch osobnosťami zo
Slovenska aj zahraničia, ktoré idú
svojou vlastnou cestou, stoja za
určitým úspechom a majú čo povedať.
Duchovne načerpať a spoznať
viac sväté písmo je možné pravidelne jedenkrát do mesiaca na
Biblických večeroch s rehoľnou
sestrou Fides.
Okrem spomínaných aktivít
V.I.A.C. pripravuje rôzne školenia, remeselnícke workshopy,
podnikateľské prednášky, čím
vytvára priestor pre rast a objavenie potenciálu nielen u mladých, ale aj medzi staršími.
Komunitné centrum ako ďalšia
súčasť organizácie V.I.A.C. má

pravidelné aktivity pre detí, ale i starších, ktorí
môžu prísť stráviť svoj voľný čas zmysluplne. Ponúkajú sociálne a kariérne poradenstvo, pomoc pri písaní rôznych písomností,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie.
A možností stále pribúda...
Priestory SINAJ City Hub, v ktorých sídli
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej sú otvorené pre každého,
kto myslí VIAC ako len na seba samého, žije
VIAC ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať, hľadá VIAC ako len šťastie, čo možno
zakúšať „vo svete“ a chce VIAC ako len
úspech svojich osobných plánov.
Viac o organizácii a pripravovaných podu-

jatiach sa môžete dočítať na webovej stránke www.ozviac.sk.
Nedávno sa konal aj úspešný, už piaty ročník Gospel Workshopu, ktorý viedol Collin
Williams, britský vokalista a dirigent. Tieto
„spevácke dielne“, ktoré trvali celý víkend,
vyvrcholili večerným galakoncertom, ktorý sa
konal v nedeľu, 12.11 2017, v Trstenej. Na
speváckych workshopoch sa zúčastnila aj
Rebeka Romaňáková, ktorá následne bola
súčasťou zboru na večernom koncerte. Zbor
tvorili desiatky ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí aj takýmto spôsobom rozvíjali svoj
talent.
Za tím OZ V.I.A.C Veronika Tarajová
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Prístrešok pri kultúrnom dome

Občania našej dediny denne využívajú autobusovú dopravu. Pravidelne a v hojnom počte

najmä deti, ktoré sa prepravujú do školy. V dedine sa nachádzajú štyri autobusové zástavky.
Avšak po tom, ako sa postavila nová hasičská
zbrojnica, zástavka v hornej časti obce pri kultúrnom dome bola nahradená východom pre
hasičské autá.
Hoci sa istý čas čakajúci cestujúci nemali kam
schovať pred dažďom, či iným nepriaznivým
počasím, táto situácia sa zmenila koncom novembra 2017, kedy bol pred vchodom kultúrneho domu namontovaný prístrešok. Táto strecha môže slúžiť nielen ako krytá čakáreň na
autobus, ale aj na ochranu vchodu do kultúrneho domu a tiež do hasičskej klubovne.
Michaela Ondríková

Hasičská trať
Hasiči zo Štefanova sa každoročne snažia
pozdvihnúť hasičskú súťaž v Štefanove na vyššiu úroveň. Tento rok sa nám podarila zrealizovať myšlienka, ktorú sme mali dávno na pláne. Presnejšie, skonštruovať profesionálnu trať,
ktorá by zaručila všetkým súťažiacim rovnaké
podmienky. Na jar sme za pomoci poľnohospodárskeho družstva Žiarec z Tvrdošína, zasiali trávu. Po zatrávnení ihriska sa
cez prázdniny vykonali výkopové práce, kde sa vytvorila vaňa na odvodnenie nábehovej plochy zo zámockej dlažby. Nábehová plocha sa robila svojpomocne formou brigád obidvoch hasičských zborov v obci.
Obecný úrad financoval materiál
a aktívne podporuje hasičský šport
v obci. Aj touto cestou mu preto ďakujem a verím, že takáto dobrá spolupráca bude aj naďalej.
Trať sa nám podarilo uviesť do prevádzky pár dni pred posledným ko-

lom HOHL, ktoré sa konalo v Štefanove. Všetky zúčastnené družstvá si pochvaľovali kvalitu
trate, na ktorej mal premiéru aj domáci hasičský tím. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe hasičskej trate.
Lukáš Kuloštiak
predseda DHZ Štefanov nad Oravou Horná časť
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Matrika 2017
Jubilanti
70 rokov
Ivan Pavlovič
Jozef Bažík
Marta Hrkľová
Eva Klusová
Alojz Kostka
Jozef Rýdzik

80 rokov
Ondrej Krilek
Magdaléna Kováliková
Agneša Bolibruchová
Helena Števaňáková

75 rokov
Vladimír Glonek
Anna Krileková

85 rokov
Margita Pafčová
Magdaléna Štiptová
90 rokov
Štefan Ladniak
Juliana Ladniaková

Narodení
Anna Donathová, Dominik Števaňák
Juraj Starek, Bystrík Ferianc
Agáta Gáliková, Lukáš Strnádel
Simona Bakaľová, Vanesa Poláčiková
Nina Poláčiková, Andrej Letošťák
Karol Dzurek, Sára Ladniaková

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, Pavol Čierny
Eva Margeťáková, Peter Margeťák
Lukáš Odráška, Júlia Medvecká
Jozef Medvecký, Sofia Medvecká
Tobias Medvecký

Odhlásení z trvalého pobytu
Henrieta Habláková, Tobias Jendrášek
Roman Koválik, Peter Kakačka
Jakub Kakačka, Anna Kakačková
Peter Kakačka (č. d. 94), Juliána Zmrazeková
Martina Pilarčíková, Martina Kubeková
Mgr. Ivana Mesiarkinová, Simona Bakaľová
Simona Bakaľová ml.

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
Ján Čierny a Mária Kordiaková
Ing. Marek Bôžek a Lenka Gloneková
Marek Pilarčík a Martina Mikosová
Andrej Poláčik a Monika Mišeková
František Mesiarkin a Mgr. Ivana Strnádelová
Lukáš Drgáň a Mgr. Ivana Poláčiková
Vladimír Bakaľa a Simona Kordiaková
Ľuboš Branický a Paulína Medvecká
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Navštívili sme Narniu
Denný tábor pre deti sa pomaly
v našej dedinke stáva každoročnou
tradíciou. Je to čas, na ktorý sa nie
len deti, ale aj animátori tešia celú
zimu. Prípravy sa každoročne rozprúdia už v máji. Na začiatok je
potrebné nájsť vhodný termín. Potom spoločne vybrať tému, pripraviť program, pomôcky, kulisy a
priestor. V neposlednom rade zariadiť všetko ostatné, cez stravu,
vodu, stany, aparatúru, až po zdan-

opekačka. Celý tábor sme ukončili
v sobotu spoločnou svätou omšou.
Tu sme Pánu Bohu odovzdali všetky vďaky za nové zážitky, priateľstvá, za ochranu a všetky milosti,
ktoré na nás počas príprav a počas tábora zosielal.
Veríme, že pre všetkých bol tábor opäť časom a priestorom, kde
mohol nechať kúsok seba pre druhých a nechať prúdiť radosť v sebe
samom. Sme radi, že sme opäť

mohli byť budovateľmi nášho spoločenstva v obci aj vo farnosti. Veríme, že život každého jedného z
nás, animátorov aj detí, a tiež
všetkých, ktorí akokoľvek pomáhali
sa posunul o krok vpred a hlavne
bližšie k Pánu Bohu. Ak áno, môžeme s istotou povedať, že sme boli
pri tom, keď sa menil svet k lepšiemu.
Na záver chceme poďakovať
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
Ďakujeme animátorom, že venovali
svoj čas, že obetovali svoje sily
a možno sa zriekli mnohých iných
aktivít a činností, ktoré by počas

livé maličkosti, na ktorých však stojí
celé dielo. A hoci program pre deti
trvá len pár dní, pre animátorov je
práve tábor akciou, ktorá robí ich
letom skutočným letom.
Tábor sa konal od 7. do 12. 8.
2017. Tento rok nás v horúcich
dňoch schladila ľadová krajina začarovanej Narnie. Ale len ten, kto
vstúpil cez bránu Narnie, starú drevenú skriňu, mohol skutočne prežiť dobrodružstvo tohto príbehu.
Tak sme sa spolu s deťmi vybrali
nájsť leva Aslana a zachrániť obyvateľov Narnie spod nadvlády zlej
Ľadovej Kráľovnej. Deti počas celého týždňa plnili zábavné, ale aj
náročné úlohy. Hravo sa popasovali s vedomostnými úlohami a dokázali nám, že sa vedia orientovať
nielen v prírode, ale so svojou zručnosťou sú schopné poradiť si s úlohami, na ktorých niekedy môže visieť aj život človeka. Ani teraz nemohli chýbať aktivity s vodou a oblievačka, vodný futbal a spoločná

leta mohli robiť. Ďakujeme deťom,
ktorých najkrajšou odpoveďou na
otázku, či sa im páčilo je ich usmiata tvár. Ďakujeme rodičom, že svoje deti každý rok prinášajú na tábor, že oni prví prídu s povzbudením, že to, čo robíme má zmysel.
A ďakujeme i všetkým ostatným,
pánu starostovi a Obecnému Úradu za ústretovosť a podporu, hasičom za pomoc pri príprave ihriska
a programu, všetkým maminám
a babkám, ktoré nám napiekli koláče a všetkým ostatným, ktorí nám
pomáhali nie len finančne ale aj
duchovne.
Júlia Bedrichová

Dňa 15. 08. 2017 do našej obce zavítal cirkus MAGIC SHOW MARION so svojim vystúpením.
Predstavenie sa konalo v kultúrnom dome, v hornej časti obce. Vstupné za celé vystúpenie
zaplatil obecný úrad Štefanov nad Oravou, preto mali deti vstup zdarma. V programe sme videli
ilúzie a kúzla klauna Emila, kúzelníčku Marion, fakírske umenie a živého klokana Jackieho. Deti
sa na programe bavili, ba dokonca samy boli súčasťou niektorých čísel.
Eva Romaňáková
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Materská škola Zvedavá Včielka
September prešiel ako voda
a takmer polovicu školského roka
2017/2018. V tomto školskom roku
naďalej pracujeme na dve triedy,
a to trieda včielok 14 detí a trieda
medušiek 8 detí.
Okrem štandardných plánov sa
venujeme aj aktivitám a príprave
rôznych podujatí na spestrenia života a fungovania našej materskej
školy. Deti absolvovali skupinový
program, SMIAŤ SA DOVOLENÉ,
ktorý je pripravený na posilňovanie
zdravého psychického vývinu s
dôrazom na emocionálny rozvoj,
prostredníctvom zážitkových aktivít

a hier, za prítomnosti p.Mgr. Eva
Tyrolovej.
Lásku a úctu k starším malé Medušky a veľké Včielky prejavilli
v príjemnom popoludním strávenom so svojimi starými rodičmi. Pripravili pre nich naozaj pestrý
program. Okrem krásnych piesni,
básni a malého divadielka, deti
spoločne so starými rodičmi vyrábali bábiku z drevenej varešky.
O malú chvíľu každý v ruke držal
svoju bábiku, v ktorej bolo vidieť šikovnosť, zručnosť a nápaditosť
starkých a samozrejme, aj ich malých pomocníkov.

V
rámci
grantového
programu
Projekty zamestnancov
Nadácie
Volkswagen
a osobnej
podpory pani
Lenky Brišovej získala
naša materská
škola
prostriedky
na realizovanie dopravného projektu
Zvedavo a
bezpečne na
cestách.
Hlavným cieľom projektu
bolo využitie
multifunkčného ihriska a
vytvorenie takých podmienok, aby sa
dalo využiť
ako dopravné. Zabezpečiť
nákup
športového a
dopravného
vybavenia
materiálu, výstroja a pomôcok. Do
prípravných

prác sa zapojil kolektív MŠ a rodičia detí navštevujúcich materskú
školu. Pri stavbe dreveného
domčeka pomohol aj pán starosta
Ing. Ivan Maťuga v spolupráci s obcou a DHZ Horný Štefanov.
Dňa 1.12. 2017 sme sa stretli na
multifunkčnom ihrisku a slávnostne sme otvorili náš vysnívaný dopravný domček, plný kolobežiek,
odrážadiel, prilieb. Počasie nám
síce trochu neprialo, ale deťom to
vôbec neprekážalo. Tešíme sa na
jar, keď to začneme využívať naplno. Veľké ĎAKUJEME od detí na
záver patrí všetkým, ktorí prispeli
k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, Obci Štefanov
nad Oravou, Občianskemu združeniu Zvedavá včielka, DHZ Horný
Štefanov, rodičom a pani učiteľkám
a zamestnancom MŠ.
Marcela Skubanová

Štefanovci u Šmálika
Milí priatelia!
Tak, ako v minulosti aj teraz chceme našim čitateľom v Štefanove
nad Oravou priblížiť dianie v ZŠ
Štefana Šmálika v Tvrdošíne. V jarných mesiacoch, teda ešte v minulom školskom roku, sa konali v škole mnohé aktivity. Najväčšou udalosťou bola oslava 25. výročia vzniku školy. Ďakujem touto cestou aj
p. starostovi Ing. Ivanovi Maťugovi
za účasť na oslave ale hlavne za
doterajšiu dobrú spoluprácu.
Naši žiaci aj v minulom šk. roku
dosiahli pekné výsledky v rámci
okresných a regionálnych súťaží.
Najúspešnejšou žiačkou školy bola

Rebeka Romaňáková , ktorá nás
úspešne reprezentovala v rôznych
recitačných a speváckych súťažiach. Do školského života sa veľmi aktívne zapájajú mnohí žiaci zo
Štefanova, za čo im patrí aj touto
cestou poďakovanie.
Ako každý rok, aj v tom minulom prebehlo testovanie piatakov
a deviatakov, kde sme dosiahli výsledok, ktorý nás posunul nad
celoslovenský priemer. Škola sa
zapojila do rôznych projektov
v rámci SR, ale úspešne pracujeme aj na medzinárodných projektoch – ERASMUS +, e-Twinning.
V nemalej miere pokračujú aj
naše školské
projekty na I.
stupni aj II. stupni, ktoré vedú
žiakov k čítaniu
i ochrane životného prostredia.
Aj v školskom
roku 2017/2018
chceme nadviazať na dobré aktivity, tie, ktoré
sa nepodarili
chceme zlepšiť
a tak spoločne s
rodičmi vytvoriť
podmienky pre

úspešný rast našich žiakov. Ďakujem rodičom zo Štefanova, ktorí
aktívne pôsobia v rodičovskej rade
pri našej škole. Na záver chcem
všetkých pozvať aj na náš ples, ktorý sa bude konať 20.1. 2018.
Keďže sme tesne pred Vianocami, chcem samozrejme všetkým našim žiakom, rodičom
a priateľom našej školy zo Šte-

fanova zaželať požehnané sviatky v kruhu najbližších, nech sa
Ježiško narodí nielen v Betleheme, ale aj v srdciach nás
všetkých. Po Vianociach prichádza koniec roka a vstup do nového. Nuž nech je pre všetkých
nás rok 2018 pokojný a úspešný.
Riaditeľ Školy D. Šoltés
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Úspešný VIENOK
Ahojte priaznivci folklóru. Chceli by sme Vám priblížiť aktivity, ktorých sme sa zúčastnili . Na začiatku roka sme vydali CD nosič s názvom „Poďme všetci do mlyna“. Dosť sme sa na ňom potrápili, no stálo
to za to. Na jar sme boli na okresnej prehliadke „Nižnianské Krpčeky“
s pásmom „Aká bola dávna škola“, kde sme sa umiestnili na prvom
mieste. Postúpili sme na krajské kolo, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne. V lete nás pozvali na festival folklóru v Terchovej, Jánošíkové dni.
Bola to pre nás nová skúsenosť, vystupovať v tak zaujímavom prostredí
. Od jesene pracujeme na novom programe a tešíme sa na ďalšie vystúpenie v našej obci pre Mikuláša.
Taktiež je stále aktívna aj spevácka skupina Žiblonka. Svojim malým
dielom „Odčepčenie“ prispela na CD nosič. Stále chodia odčepčovať na
svadby „ozajstné nevesty“, svoje kamarátky z detstva. Menším speváckym pásmom sa verejne predstavili v lete v našej obci na Dňoch poďakovania.
Všetkým naším priaznivcom a sympatizantom ďakujeme, a tešíme
sa na ďalšie vystúpenia, kde Vás rozveselíme svojim spevom a tancom.
Váš Vienok

SLOVENSKO CHUTÍ aj v Štefanove nad Oravou

V sérii cyklickej relácie „SLOVENSKO CHUTÍ“, kde diváci objavujú
tradičné jedlá z rôznych regiónov Slovenska, nám svoj recept predstavila aj naša rodáčka, pani Marta Rýdziková.
Reláciou a receptami divákov sprevádzajú dvaja sympatickí odborníci Lucia a Tomáš, ktorí nám zároveň ponúknu zaujímavé možnosti úpravy
tradičného receptu do modernej podoby. Spolu so štábom navštívili
kuchyňu pani Marty, ktorej recept bol neskôr inšpiráciou kuchárovi Tomášovi. Hoci sa táto časť vysielala začiatkom decembra, 5.12. 2017,
natáčanie prebiehalo takmer o mesiac skôr, už 8. 11. 2017. Nie je zvykom vidieť susedku, ktorú stretávame na ulici, v obrazovkách našich
televíznych prijímačov, a tak sme sa s pani Rýdzikovou stretli a opýtali
sa na priebeh natáčania a tiež potrebnú prípravu.
Hoci pani Marta s účinkovaním v tejto relácii najskôr nebola presvedčená, nakoniec oslovenie od pána starostu prijala. „Ponúkla som im päť
receptov, z ktorých si vybrali práve Pečienkovú tlačenku,“ hovorí o priebehu prípravy p. Marta. Keďže do času prípravy tohto predjedla treba
zarátať aj tuhnutie tlačenky, na ochutnávku bolo potrebné pripraviť recept o deň skôr. Televízny štáb, okrem moderátorov, ktorých poznáme
z televízie, tvorilo ďalších osem ľudí. Pani Marta ich ráno privítala
s babou a teplým jablčníkom a v priateľskej nálade sa pustili do natáčania. Samotné natáčanie trvalo zhruba tri hodiny. „Bola to veľmi príjemná a dobrá spolupráca,“ hodnotí pani Marta. Tento recept z kuracej
pečienky a rožkov bol inšpiráciou kuchárovi Tomášovi, ktorý základné
suroviny zanechal, no výsledok či spôsob prípravy obmenil. Predjedlo
z kuracej pečienky a rožkov v jeho podaní chutilo aj pani Marte a jej

mamke, ktoré boli pozvané na ochutnávku do hotelu Limba, kde sa inovácia receptu uskutočnila. „Bolo to veľmi dobré,“ skonštatovali.
O samotnom vysielaní nám pani Rýdziková úprimne s úsmevom prezradila: „Prežívala som ešte väčší stres ako pri varení.“
Ak ste nestihli vysielanie ani reprízu, časť, kde bol predstavený recept
Pečienkovej tlačenky si môžete pozrieť na internete v archíve RTVS.
Michaela Ondríková

NOS opäť v Štefanove

Dňa 24.9.2017 k nám už po druhýkrát zavítal ochotnícky súbor NOS
z Námestova. Predstavili sa veselohrou od Ferka Urbánka „Strašidlo“.
Súbor ani teraz nesklamal a prekonal všetky očakávania divadelných fanúšikov našej obce. Hra plná folklóru, veselých aj poučných
dialógov a tiež piesní v podaní známej hudobnej skupiny „Spod Budína“, zaujala všetky vekové kategórie a vrátila publikum do čias spred
100 rokov.
Divadelný súbor NOS pod režisérskym vedením Márie Vojtaššákovej má v repertoári aj muzikál Evanjelium podľa Matúša a v tomto
roku založili aj detský súbor NOSáčik, ktorý nacvičuje nové detské
predstavenie. Pevne verím, že NOSáci u nás neboli naposledy a že
ešte budeme mať príležitosť sa s nimi nielen zabaviť, ale aj poučiť.
Janka Hulejová
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Spoločne po Morave

Niekoľko rodín zo Štefanova sa rozhodlo
ukončiť prázdniny spoločnou púťou na
Moravu. Spolu s nami putovali aj pán kaplán Michal Janiga s mladými z jeho bývalej

farnosti. Panne Márii sme zverili svoje srdcia a s radosťou sme k nej putovali.
Prvý deň sme navštívili Svätý Kopeček, kde
sa nachádza Chrám navštívenia Panny Márie.
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Dozvedeli sme sa zaujímavosti o vzniku a tiež
príbehy, ktoré sa spájali s týmto posvätným
miestom. Okrem iného sa tu nachádzala aj relikvia sv. Jána Pavla II., ktorý tento chrám povýšil na baziliku minor. Mnohým je tiež známe
skandovanie „Svätý kopeček, plný je tvých oveček,“ ktorým na danom mieste, v roku 1995,
privítala mládež pápeža, J. Pavla II. Vo večerných hodinách sme sa ubytovali na Hostýne,
kde sme mali svätú omšu a krížovú cestu.
Ďalší deň sme navštívili prekrásnu Punkevní jaskyňu aj s plavbou v jej zákulisiach. V poobedňajších hodinách sme navštívili známy Velehrad. V ten deň sme boli spolupútnikmi diecéznej púte obetovanej za rodiny. Zúčastnili
sme sa na slávnostnej svätej omši, ktorú sme
slávili za účasti arcibiskupa a mnohých iných
kňazov. Plní povzbudivých slov sme sa vrátili
do Hostýna.
Tretí deň sme začínali svätou omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie, v Hostýne,
kde nás arcibiskup srdečne pozdravil a povzbudil nás do ďalších dní. Svätý Hostýn je známy
aj vďaka jedinečnému vyobrazeniu Nebeskej
Matky, a to s bleskami. Neobvykle spracovaná
je tu aj krížová cesta architektov Dušana Jurkoviča a Jána Kohlera, a to mozaikovo.
Našu trojdennú púť spestrovali hudobné tóny
gitár, heligónok a spevy pútnikov. Sobotňajší
večer patril spoločnej večeri spojenej s degustáciou vín a somelierským výkladom v moravskej pivničke.
Sme radi, že sme spoločne mohli prežiť čas
plný radosti, vďačnosti a lásky.
Vierka Števaňáková

Betlehemský príbeh
po Štefanovsky
Vianočné sviatky sú obdobím, kedy si všetci kresťania pripomínajú
narodenie svojho spasiteľa Ježiša Krista. Prvý sviatok vianočný je už
tradične spätý s jasličkovou pobožnosťou, ktorá je určená predovšetkým
pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.
Inak tomu nebude ani tieto Vianoce. Deti priblížia príbeh narodenia
malého Ježiška, od zvestovania Panne Márie, navštívenia Alžbety, cez
hľadanie nocľahu až po príchod pastierov a troch kráľov. Samotný príbeh je doplnený pásmom tanca, krátkych detských básničiek a vianočných piesní.
Milí farníci, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na túto jasličkovú pobožnosť, ktorá bude 25.12.2017 v rímskokatolíckom kostole
sv. Cyrila a Metoda v Štefanove nad Oravou.
Neváhajte ani chvíľku! Takáto udalosť je vždy výnimočná a neopakovateľná! Nech to Vaše miesto pri Ježiškových jasličkách neostane prázdne...
T E Š Í M E S A N A VÁ S !
Lucia Števaňáková

Pevné javisko
Naša obec Štefanov nad Oravou je známa tým, že má dva cintoríny, dve krčmy,
dva stánky kultúry. A v jednom z týchto
kultúrnych domov v hornej časti obce má
už 30 rokov svoje domovské javisko Divadelná spoločnosť VENDO.
Kultúrny dom v hornej časti obce bol dokončený v roku 1956. Na začiatku výstavby podľa
plánov vtedajšieho Miestneho národného výboru boli na ľavej strane plánované miestnosti
pre vedenie obce, na pravej časti dole požiarna zbrojnica, na nej veľká sála, lenže bez javiska. Keď sa predsedom MNV stal Aladár Kováč, spolu s vtedajším učiteľom Jozefom Lacekom podporili výstavbu javiska a tak stavbu predĺžili o javisko a dve miestnosti za ním.
Toto javisko slúžilo občanom po menších
úpravách dlhých 61 rokov. Ale keďže bolo po-

stavené na hlinenom podloží, už dlhší čas sa
prepadávala podlaha javiska. Najskôr sme sa
to snažili opraviť a podložiť USB doskami, ale
rozklad podlahy, ktorá mala už svoje roky za
sebou sme nezastavili a prišiel čas na celkovú
rekonštrukciu.
V rámci rekonštrukcie sa nahradili nové, hustejšie osadené podpery, izolovalo sa to fóliou,
vyplnilo škvarou a navrch sa dali po celej ploche USB dosky a na to nová plávajúca podlaha
ukončená lištami.
Všetky práce boli vykonané svojpomocne členmi Divadelnej spoločnosti VENDO
pod šikovným vedením Alexandra Klusa ml.
za finančného príspevku Divadelnej spoločnosti VENDO a sponzorov, ktorým touto
cestou ďakujeme.
Renáta Puchelová

Už je u nás tradíciou, že na Štefana
t.j. na Druhý sviatok vianočný sa priaznivci divadla tešia do Štefanova na novú
premiéru divadelnej hry. Nebude to inak
ani tento rok, keď pre Vás členovia Divadelnej spoločnosti VENDO Štefanov
nad Oravou pripravujú

divadelnú hru
od Jozefa Gregora Tajovského

„ŽENSKÝ ZÁKON“.
Veselohru odohráme premiérovo
v utorok 26.12.2017 o 14.00 hod.
pre detských divákov o 19.00 hod.
pre dospelých a repríza bude v sobotu 06.01.2018 o 18.00 hod.
Divadelné predstavenia sa uskutočnia
v sále kultúrneho domu v hornej časti
obce Štefanov nad Oravou. Všetci ste
srdečne pozvaní.

Štefanov nad Oravou
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Ulicami Izraela
Svätá Zem je krajinou, kde vznikli biblické
dejiny Starého a Nového zákona. Je to kolíska
troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta
Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký
zážitok a stáva sa nábožensko – duchovným
bohatsvom na celý život.
Aj nám farníkom z dedinky Štefanov nad Oravou sa podarilo kráčať po týchto miestach, kde
žil Kristus. Našu farskú púť sme začali rannou
sv. omšou vo farskom kostole v Tvrdošíne.
Našimi sprievodcami boli Prof. PaedDr. ThDr.
SSLic. František Trstenský, PhD., PaedDr. Michal Pitoniak a náš p. farár Reguly s pánom
kaplánom Martinom. Cestovanie bolo príjemné, hoci kontroly na letiskách boli dosť prísne.
Vo večerných hodinách sme prišli do Betlehema, kde sme sa aj ubytovali. Druhým dňom sme
začali putovať po svätých miestach.

Putovali sme starým mestom Jeruzalema po
Via Dolorosa – krížovej ceste nášho Pána, vyšli sme spoločne až na Golgotu. Navštívili sme
Baziliku Božieho hrobu, Olivovú horu, kostol
Páter Noster, ktorý je zdobený keramickými tabuľami s modlitbou Otče náš v rôznych jazy-

koch. Navštívili sme aj Getsemanskú záhradu,
horu Sion kde sa nachádza miestnosť, v ktorej
Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia.
Ďalšou našou pútnickou zástavkou bola hora
Tábor kde sa pred apoštolmi Petrom, Jakubom
a Jánom uskutočnilo premenenie Pána Ježiša. Navštívili sme aj Baziliku Premenia Pána,
Baziliku Zvestovania Pána, kde sme pochopili
význam modlitby Anjel Pána, Baziliku Navštívenia Panny Márie pred ktorou nás upútal múr
s keramickými tabuľkami, kde je napísaný v rôznych jazykoch chválospev Panny Márie –
Magnifikát.
Ďalším miestom, ktoré sme navštívili je kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je postavený na mieste, kde kedysi bývali manželia Zachariáš a Anna. Navštívili sme aj kostol Primátu svätého Petra a kostol Rozmnoženia chlebov a rýb. Plavili sme sa po Genezaretskom
jazere, ktoré je považované za miesto Ježišových zázrakov. V Káne Galilejskej si manželia
obnovili svoje manželské sľuby a mohli sme tu
ochutnať miestne víno. V rieke Jordán sme si
všetci obnovili krstné sľuby.

pre nás bol aj Múr nárekov, kde prichádzajú
židia z celého sveta aby tu vyslovili svoje modlitby. Posledný deň našej púte sme využili na
liečivé kúpanie v Mŕtvom mori.
Nakoniec by som sa chcela poďakovať Pánu
Bohu, duchovným otcom, sprievodcom

Videli sme skutočné miesta zázrakov: Pole
pastierov, Baziliku narodenia Pána, Jaskyňu
mlieka. Lanovkou sme sa vyviezli na Horu Pokušenia kde kedysi Ježiš Kristus strávil 40 dní,
vystavený pokúšaniu diabla. Vzácnym miestom

a všetkým spolupútnikom. Navštívili sme mnohé krásne miesta Svätej zeme, ktoré v nás zanechali nezabudnuteľné spomienky a zároveň
nás to aj duchovne obohatilo.
Lucia Števaňáková

Detský ples
Dňa 16.11.2017 sa v Mestskej sále v Štefanove nad Oravou konal detský batôžkový
ples, na ktorom eRkári privítali viac než sto
detí nie len zo Štefanova, ale aj z Tvrdošína.
Začali sme svätou omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Štefanove a následne sme sa
spoločne presunuli do sály. Úvodom sme deti
privítali scénkou zo života sv. Martina, cez
ktorú sme predstavili tohtoročnú tému roka:
Dobrodružstvo pokoja. Neskôr pokračoval
bohatý program plný eRko tancov a hier, kde
sa deti mohli učiť trpezlivosti a spolupráci.
Ples sa ukončil až v neskorých večerných
hodinách a všetci sme sa s dobrou náladou
rozišli domov. Na druhý deň si každé dieťa
mohlo dopriať zaslúžený spánok až do obeda, keďže boli prázdniny.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k tomu,
že sa tento detský ples uskutočnil.
eRkári
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Mikulášsky víkend
Predvianočné obdobie je tento rok dosť krátke, avšak ani to nebolo prekážkou pri organizovaní Mikulášskeho víkendu. Sobota 9.12. a nedeľa 10.12. 2017 bola plná rozhovorov
a stretnutí pri tradičných výrobkoch či programe, ktoré spolu tvoria predvianočnú atmosféru.
skej zbrojnici v dolnej časti obce. Po skončení
zabíjačky sa chlapi presunuli do zbrojnice
a s ďalšími dobrodincami začali vyrábať klobáDobrovoľný hasičský zbor z Dolného Štefa- sy, jaternice, škvarky a mnoho iných chutných
nova sa tento rok postaral o hladných návštev- špecialít. Okrem vône pečeného mäsa, ľudí
níkov vianočných trhov novým a veľmi originál- počas celého dňa priťahovali ľudové piesne,
spev, či hra na harmonike a saxofóne. Organi-

Vianočné trhy

Zabíjačka

nym spôsobom. V sobotu, 9. decembra, už
v skorých ranných hodinách začali so zabíjačkou a s postupnou prípravou čerstvých mäsových špecialít. Všetko sa odohrávalo pri hasič-

zátori prispôsobili priestory pod sálou v dolnej
časti obce na varenie, predávanie a hodovanie, a tak na jeden deň vznikla miestnosť plná
smiechu, vravy a spokojných tvárí. Dobrá nálada trvala až do neskorého večera.

Kreativita pri tvorbe ručných výrobkov nemá
hraníc. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj v sobotných poobedňajších hodinách na Vianočných trhoch v Štefanove. Vôňa čerstvých vianočných oblátok spolu s arómou ihličia a melódiou vianočných piesni boli ideálne na vytvorenie predvianočnej nálady. Látkové ozdoby,
pletené košíky a zvončeky, ikebany, oblátky
a mnoho iných vianočných výrobkov lákali mnohých, od obeda až do večera. Výrobky si mohli
ľudia zakúpiť aj na druhý deň, počas Mikulášskeho programu v Hornom Štefanove.

Tvorenie vecí s vianočnou tematikou nenechalo na seba dlho čakať ani deti z našej dediny. Tie boli v hojnom počte súčasťou trhov od
samého začiatku.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa s ochotou zapojili do prípravy a uskutočnenia tejto
obecnej akcie. Práve vďaka ľuďom, ktorí akoukoľvek formou pomohli, mohol byť hosť každej
vekovej kategórie spokojný.

Dar sv. Mikuláša
Nedeľa, 10. 12. 2017, pokračovala vo vianočnej téme. V tento deň sme sa stretli na programe v kultúrnom dome v hornej časti obce. Mikulášskou besiedkou nás divadelne viedli deti

zo základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava z Trstenej. Detský folklórny súbor Vienok
zo Štefanova sa nám predstavil s kominárskym
pásmom, a tiež nám úspešne predstavili tra-

dičné Vianočné pásmo s pastiermi. Škôlkari
nám zaspievali a zarecitovali mikulášske básničky a pesničky. Do zaujímavého programu sa
zapojili aj tanečníci zo ZUŠ Trstená, ktorí pestrosťou tancov a množstvom choreografií zaujali nielen deti čakajúce na svätého Mikuláša,
ale aj rodičov a iných starších divákov.
Na konci programu prišiel aj dlho-očakávaný
svätý Mikuláš, ktorý deti obdaroval – ako sám
tvrdil – „zdravými sladkosťami“.
Deti odchádzali s iskričkami v očiach a úsmevom na tvári a rodičia so spokojnosťou, z príjemne stráveného popoludnia.
Michaela Ondríková

