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Občasník obyvateľov obce a okolia

Apríl 2009

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča
od korbáča, keď mi nedáš, vyšľahám ťa.
Kázal otec aj mamička,
by ste dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé hnedé,
a to tretie zafarbené.
Ak nedáte tri vajíčka,
aspoň dajte makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Veselé veºkonoãné sviatky prajú
deti z materskej ‰kôlky

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí. Všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hoduje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa
všetkým dobre darí.
Veselé
veľkonočné sviatky
prajú deti zo
základnej školy

Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej
vodičky. Tým, čo nosia nohavice, veľa
dobrej slivovice.

K radu Vašich vinšovníkov
aj my podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chceme s vinšom:
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
Koláč, šunka nech Vám chutí,
vínko hlávku nepomúti.
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
K novej jari veľa sily,
by ste tuná dlho žili.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa ,
úprimne Vám všetkým želá
redakčná rada
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Pozemkové úpravy v k.ú. Štefanov prieskum záujmu
Vážení vlastníci pozemkov,
Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako orgán štátnej správy pre pozemkové úpravy si Vám dovoľuje oznámiť, že
katastrálne územie Štefanov bolo vybrané na zahájenie vykonania pozemkových úprav v roku 2009.
Uvedené pozemkové úpravy budú vykonané v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Pod
pozemkovými úpravami rozumieme sceľovanie, parceláciu, usporiadanie pozemkov, rozmiestňovanie druhov pozemkov, optimalizáciu tvaru a sprístupnenie všetkých pozemkov. Ďalej výkon právnych, terénnych, komunikačných,
vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu a prevádzkové pomery,
zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde na upravovanom území.
V súčasnosti je evidentná extrémna rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, neúplnosť a s tým súvisiaca nedokonalosť evidencie v pozemkovej knihe a v následných evidenčných systémoch. Tento stav spôsobuje, že vlastníci
pozemkov, ale i vlastníci hmotného majetku, ktorý je s pozemkami funkčne spojený, nemôžu reálne pristúpiť k usporiadaniu vzájomných pomerov, čo sťažuje reálny trh s pôdou, obmedzuje priestor pre hypotekárny úver, komplikuje
pozemkovú daň, sťažuje uplatnenie reštitučných nárokov, neúmerne komplikuje investičnú výstavbu, znevýhodňuje
podnikanie v poľnohospodárstve. Hlavným cieľom pozemkových úprav je optimálne priestorové a funkčné usporiadanie pozemkov v katastrálnom území, pričom
- sa prekoná vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby,
- odstránia sa nedostatky v evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
- zníži sa veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti,
- založí sa základ ďalšieho rozvoja vidieka,
- vytvoria sa podmienky pre trh s pôdou,
- vyrieši sa prístup vlastníkov k svojim pozemkom,
- zastaví sa proces drobenia pozemkového vlastníctva,
- zníži sa počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav.
Začatie samotných pozemkových úprav má však zmysel len v tom prípade, ak o ich vykonanie majú záujem samotní občania, pretože pri pozemkových úpravách sa pracuje s ich vlastníctvom. Upozorňujeme Vás však, že sa jedná
o pozemky v extraviláne (t.j. mimo zastavané územie obce), takže s vlastníctvom občanov v intraviláne ako sú domy
a priľahlé záhrady sa pracovať nebude. Do pozemkových úprav budú zahrnuté len tie pozemky, ktoré jednoznačne
slúžia alebo budú slúžiť poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe.
Pozemkové úpravy sú vykonávané na náklady Európskeho spoločenstva a štátu. Vlastník pôdy na vykonanie
pozemkových úprav finančne neprispieva.
Nové pozemky, ktoré Vám budú pridelené v pozemkových úpravách nemusíte užívať, ale môžete ich nechať na
základe zmluvy v užívaní poľnohospodárskeho podniku.
Keďže pri konaní o pozemkových úpravách je dôležitý názor vlastníkov pôdy v extraviláne, v najbližších dňoch
obdržíte cestou pracovníkov Obecného úradu Štefanov vzor prehlásenia o súhlase, prípadne nesúhlase s vykonaním
pozemkových úprav v k. ú. Štefanov.
Prosíme Vás, aby ste vyplnili priložené prehlásenie a s Vaším podpisom a údajmi ho doručili na adresu:
Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica
alebo
Obecný úrad Štefanov
v termíne: do 31. mája 2009
V prípade, že sa v rodine nachádza viacej vlastníkov pôdy žiadame, aby prehlásenie vyplnil a podpísal každý vlastník pôdy.
Ing. Jozef S r n k a, riaditeľ
Obvodného pozemkového úradu v Senici

✄
P R E H L Á S E NI E
Dolupodpísaný(á) .........................................................................................................................................................
bytom ...........................................................................................................................................................................
ako vlastník pozemkov v extraviláne v katastrálnom území Š T E F A N O V prehlasujem, že mám – nemám *)
záujem o usporiadanie pozemkov v mojom vlastníctve v pripravovaných pozemkových úpravách.
(* nehodiace sa prečiarknite)
Dátum.: .................................................. Podpis: ................................................................
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Vážení spoluobčania.
Chcem Vás oboznámiť s niektorými akciami, ktoré v priebehu tohto roka budeme realizovať. Ako prvé, a veľmi dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky v našej obci, sme začali s betónovaním stĺpkov na dopravné značky, ktoré boli
v priebehu rokov zničené či už časom alebo vandalizmom.
Toto dopravné značenie si vyžiada investíciu cca 400 eur.
V mesiaci apríl sa už po dlhom čakaní na podpis najdôležitejší, a to podpis ministra výstavby, začne s realizáciou
opravy ZŠ s MŠ.
V mesiaci február bol vypracovaný projekt a podaná žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. V súčasnosti trápi každú obec komunálny odpad a čierne skládky v okolí obce. Hoci sa každý mesiac zbierajú plasty, vysýpame ich po okolí. Taktiež sa zberajú i ďalšie komodity staré šaty, elektroodpad a sklo, tiež ich máme porozhadzované po okolí obce. To bol jeden z dôvodov prečo sme sa
rozhodli pripravovať projekt na zberný dvor. V projekte sa
počíta s vybudovaním oploteného zberného dvora, ktorý bude zahŕňať nákup traktora, drviča konárov a lisu na plasty.
Chcel by som poprosiť rodičov, aby svojim deťom vštepo-

Oznam pre rodičov!
Obec Štefanov zorganizuje od 6. 7. 2009 do
17. 7. 2009 denný tábor pre deti od 3 do 9 rokov. Rodičia, ktorí majú záujem o prihlásenie
svojho dieťaťa do tábora, si musia do 15. 5. 2009
prihlásiť svoje dieťa na obecnom úrade, kde im
poskytnú bližšie informácie. Poplatok, v ktorom
je zahrnutý aj obed pre dieťa je 20 eur za dieťa na
jeden týždeň.

Keď ide o výhru, ide o všetko

V sobotu 28. marca sa Kultúrnym domom ozývali bojové
pokriky ako „Šesť ! Skáč! Vyhoď ho!“ Tridsať detí rozdelených na 6 skupín sa tu zišlo, aby si zmerali sily v živej hre
„Človeče nehnevaj sa!“ , kde umelé figúrky nahradili živé
deti vo veku od štyroch do štrnásť rokov. Deti okrem hry
človeče odpovedali aj na pripravené prémiové otázky.

3
vali úctu k nášmu spoločnému majetku: Kultúrny dom zničené nové dvere, doškriabané nové okná, v areáli školy rozbité verejné osvetlenie, na cintoríne a v okolí kostola porozhadzované fľaše od alkoholu a plechovky od nápojov.
V minulosti sme investovali finančné prostriedky do autobusových čakární pre nás občanov, a tiež sú zničené. Z týchto dôvodov sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zakúpiť monitorovací systém na odhalenie vinníkov.
Isto ste sa dočítali v predchádzajúcich novinách, že sa v našej obci pripravuje vybudovanie novej ulice - za cintorínom. V tomto roku by sme chceli osloviť jednotlivých vlastníkov pozemkov tejto časti a spísať s nimi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Upozorniť chcem na uverejnený článok týkajúci sa pozemkových úprav v katastri našej obce, aby vlastníci pozemkov tomu venovali patričnú pozornosť a odovzdali priložené návratky na uvedené adresy. Na uskutočnenie pozemkových úprav je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov.
Na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva boli prerokovávané ďalšie aktivity, ktoré sme chceli v obci realizovať, no
vzhľadom k finančnej kríze, ktorá sa priamo dotýka i našej
obce a to znížením príjmov zo štátneho rozpočtu do obecného, sme museli od niektorých investičných akcií upustiť.
Rudolf Polák, starosta obce

Informácia o rozbore vody Kadúbek
Dňa 24. 3. 2009 bol urobený rozbor, celková tvrdosť vody =
4,75 mmol/l a celková tvrdosť v °N/stupne nemecké = 26,6
a koncentrácia dusičnanov v mg/l = menej ako 5.
Pre informáciu, povolený limit dusičnanov je 50 mg/l a pre
kojencov 12 mg/l.
Celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 - 5,0 mmol/l
°N = celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby
používania zmäkčovadiel a pracích práškov).
Informáciu poskytla Anna Strážovská

Najčastejšie si vyberali vedomostné otázky, za ktoré bol
najväčší počet postupových bodov. Hralo sa na tri kolá. Vo
finále nakoniec zvíťazilo družstvo zelených, druhí boli
modrí a o tretie a štvrté miesto sa podelili žltí a červení. No
všetci sa dobre zabavili a tešia sa na ďalší turnaj.
Jaroslava Čechová
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Fašiangový maratón od soboty do stredy
Dodali víno, odniesli si zlato
Víkend pred tohtoročnou popolcovou stredou bol v našej obci
nadmieru rušný.
V sobotu 21. februára sa v kultúrnom dome konala ochutnávka
vín, ktorú zorganizovala miestna organizácia záhradkárov Štefanov Vinice. Vzorky vín sa degustovali v jednotýždňovom predstihu za prítomnosti 46 degustátorov, ktorí boli rozdelení do jedenástich komisií. Vedúcim degustácie bol Ing. Viktor Greč.
Degustátori spolu ohodnotili 354 vzoriek vín od 154 vystavovateľov z osemnástich obcí a miest . Našu obec reprezentovalo 32
pestovateľov. Najvyšším ocenením bol titul „Šampión výstavy“,
ktorý sa delil na dve kategórie. V kategórii biele vína toto ocenenie prevzal pán Jozef Vašečka z Prietržky za víno Tramín 2006
neskorý zber. V kategórii červených vín bolo ocenené víno
Frankovka 2006 pána Jána Bolebrucha z Gbelov.
Jedenásť vystavovateľov získalo ocenenie „Víťaz odrody“. Z našej obce tento titul udelili pánovi Jánovi Bučekovi za víno
Ryzlink rýnsky 2006 neskorý zber a získal zaň 92 bodov. Ďalej udelili veľký počet zlatých medailí za veľmi dobré vína
(podľa hodnotenia 85 -100 bodov). Za všetkých menujeme len
pestovateľov z našej obce, ktorí získali toto ohodnotenie. Sú to:
Štefan Božek, Jozef Brúsil, Ján Buček, Magdaléna Bučeková,
Ing. Ladislav Buček, Stanislav Čelústka, Štefan Jankovič,
Jaroslav Klena, Gabriela Klenová, Lívia Klučková, Peter
Kozolka, Ladislav Križánek, Ivan Kudoláni, Ferdinand Rusnák,
Florián Tomašovič, Milan Vávra a František Vizváry. Všetkým
srdečne blahoželáme.

Víno chutilo odborníkom aj laikom.
Foto Ing. Ladislav Buček
Z celého sortimentu degustovaných vzoriek bolo len veľmi malé množstvo vín, ktoré nedosiahli body na striebornú či bronzovú kategóriu. A tak môžeme spokojne konštatovať, že naši
pestovatelia vedia vyrobiť kvalitné vína.
V sobotu všetky degustované vína ponúkli na ochutnávku verejnosti. Účasť verejnosti podľa organizátorov ochutnávky bola
veľmi dobrá. Každý z účastníkov mal možnosť nájsť si víno
podľa svojej chuti. Známe porekadlo - sto ľudí, sto chutí tu
platilo dvojnásobne.
Ján Buček

Štefanovský maškarák
V nedeľu 22. februára kultúrny dom patril predovšetkým deťom.
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Štefanov zorganizovalo detský maškarný ples. Aj keď je táto
udalosť v Štefanove už dlhoročnou tradíciou, každý rok sa usporiadatelia snažia o nejaké spestrenie. V tomto roku sa do jeho or-

ganizácie s ochotou zapojili aj pani učiteľky zo základnej školy
a v predstihu s deťmi prvého stupňa a škôlkarmi nacvičili úvodný spoločný tanec „Išla sova na tanec.“ Tým maškarný ples
otvorili. Potom nasledovala prezentácia . Rolu moderátoriek opäť
prebrali pani učiteľky a deti nielenže predstavili svoje masky, no
tie odvážnejšie aj povedali básničku, či zaspievali. Prekvapením
pre usporiadateľov bol rekordný počet zúčastnených masiek,
ktorý sa priblížil k číslu sto. Presne ich bolo deväťdesiatštyri.
Boli to deti od dvoch až do pätnástich rokov. Najťažšou úlohou
bolo vybrať tie najoriginálnejšie. Kritériá pre hodnotenie boli
rôzne. Niekto hodnotil celkový vzhľad masky, iný zasa ocenil
vlastnú tvorivosť, alebo dobrý nápad. Hodnotiaca komisia preto
deti rozdelila až na tri víťazné kategórie a vecné ceny udelila
dvadsiatim trom deťom. Ďalším obohatením karnevalu boli rôzne súťaže, do ktorých sa deti počas tanca zapájali. Keď už bola
tá správna atmosféra, v spolupráci s hudobnou skupinou MINI

BAND si deti vyskúšali aj spev, či tanec na pódiu. Vďaka štedrosti sponzorov, ktorí poskytli vecné ceny, boli prestávky venované žrebovaniu tomboly. Po poslednom tanečnom kole však
deťom zostalo ešte dosť energie i na pomoc pri záverečnom
upratovaní kultúrneho domu. Zostáva mi už len poďakovať
všetkým, ktorí sa o príjemné fašiangové popoludnie pričinili.
Za Rodičovské združenie
pri ZŠ s MŠ Štefanov Zuzana Burdová
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Keď rozvoniavali špeciality
V posledný februárový pondelok maratón akcií v kultúrnom dome pokračoval obecnou zabíjačkou.
Foto: Marián Andel

zostal na jedenie už len kúsok tlačenky a zopár jaterníc. Na záver večera si všetci prítomní niekoľkokrát za sebou zatancovali
záverečné fašiangové kolečko.
Jarmila Klimešová

O 7.00 hodine sa pri kultúrnom dome zišli mäsiari, pomocníci,
i pán starosta s poslancami obecného zastupiteľstva. Mäsiari skolili dvoch statných bravov. Zatiaľ čo sa pri kultúrnom dome točilo všetko okolo spracovania mäsa a výroby mäsových produktov, v kuchyni už pani kuchárka s pomocníčkami pripravovali finálne jedlá. Celý kulturák už rozvoniaval zabíjačkovými špecialitami a tak v poobedňajších hodinách sa sála začala napĺňať
návštevníkmi, ktorí prišli na ochutnávku. V bufete si mohli vybrať nielen všetko na jedenie, ale tiež aj na pitie či iné dobroty.
Pri chutnom jedle za ľudové ceny, dobrej hudbe a skvelej nálade
ľudia tancovali, debatovali, veselili sa - po našom povedané fašangovali až do neskorých večerných hodín. O úspešnosti tejto
akcie by mohli čo-to naznačiť aj čísla. Vstupné sa tu síce nevyberalo, takže presný počet návštevníkov sa odhadnúť nedá, no
počas tohto dňa sa zjedol kotol gulášu, vyše 300 kusov cigánskych
pečienok a všetky ostatné ponúkané výrobky. Po 21. hodine

Zima a jar v našej škôlke
Tohtoročná nádielka snehu urobila najväčšiu radosť najmä
deťom. Tie čo chodia do škôlky sa spolu s učiteľkami sánkovali, stavali snehuliakov a dokonca mali aj zimnú olympiádu, na ktorej nesmeli chýbať diplomy pre tých najšikovnejších. Pretože bolo vonku všetko biele a bolo priveľmi zi-

V posledný deň fašiangový sprievod
Fašiangový utorok už má v našej obci svoju dlhoročnú tradíciu a
až na malé výnimky sa nelíšil od toho minuloročného. O deviatej hodine sa v kulturáku stretla početná skupina ľudí, aby sa
preobliekla za herivaškov a odtiaľ fašiangový sprievod vyštartoval po vopred vytýčenej trase obcou.
Turci, ktorí tvorili druhý fašiangový sprievod, polovicu dediny,
ako to býva zvykom, obišli už v pondelok, a tak vyštartovali trochu neskôr. No obidve skupiny navštívili aj základnú školu, kde
si ich spoza obloka pozreli i deti z materskej školy. Turci na školskej chodbe zatancovali fašiangové kolečko a vytancovali aj pani učiteľky. Obidve skupiny zapózovali pred fotoaparátom pani
učiteľky a pokračovali v chodení po dedine. Za sprievodu veľkého množstva ľudí sa obidve fašiangové skupiny nakoniec opäť
stretli asi o 17. hodine pri kultúrnom dome. Vo večerných hodinách členovia Dobrovoľného hasičského zboru zorganizovali poslednú fašiangovú zábavu spojenú s tradičným pochovaním basy, ktorou sa celý fašiangový maratón ukončil.
Martin Okasa

ma, pani učiteľky vymysleli plán na uskutočnenie ďalšieho
farebného dňa. Tento raz to bol, ako inak, biely deň. Všetci
prišli do škôlky celí v bielom a mali celodenné biele aktivity. V prvom jarnom mesiaci si na oslavu jari spolu s prvákmi vyniesli Morenu a urobili si zelený deň, na ktorý boli
pozvaní aj rodičia. Aby farebne ladili so svojimi ratolesťami, vybrali zo svojho šatníka aj oni zelené oblečenie. Deti
im za odmenu zahrali rozprávku O Jankovi Hraškovi.
Renáta Müllerová
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Okrúhle výročie Slovenského červeného kríža
Vo februári uplynulo presne 90 rokov od
založenia organizácie Červeného kríža
v našej krajine. V celej svojej dlhodobej
histórii táto organizácia pomáhala pri riešení závažných spoločenských problémov
v boji proti epidémiám, organizovala humanitárnu pomoc do zahraničia, organizovala zbierky pre hladujúcich. Od druhej svetovej vojny až
do dnešných čias pomáha pri hľadaní nezvestných ľudí.
Pôsobnosť miestnej organizácie Slovenského červeného
kríža v Štefanove siaha do obdobia pred rokom 1935. Z historických prameňov obce sa dozvedáme, že prvým samaritánom v obci bol obchodník Štefan Andel, ku ktorému sa po
roku 1935 pripojili aj ďalší dobrovoľníci organizovaní hlavne v už existujúcej organizácii Dobrovoľného hasičského
zboru. Na prelome 50. rokov 20. storočia v obci vznikli aj
ďalšie spoločenské organizácie a medzi ne patrila aj organizácia Československého červeného kríža v Štefanove.
Prvým predsedom bol Vincent Vizváry a v spolupráci
s tajomníkom organizácie Štefanom Píseckým sa zaslúžili
o rozvoj miestnej organizácie. Práca členov Červeného kríža bola v jej začiatkoch orientovaná na pomoc pri rôznych
živelných pohromách, ako boli požiare, záplavy ale i pri organizovaní kultúrnych, spoločenských či cirkevných akcií.
V prvej polovici 70. rokov prebral predsedníctvo v miestnej
organizácii pán Alojz Polák, ktorý sa zaslúžil o rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi a zorganizovanie dobrovoľných sestier Červeného kríža. V osemdesiatych rokoch sa
členovia podieľali aj na brigádach pri obecných stavbách.
V roku 1980 bola za predsedníčku organizácie zvolená
pani Anna Piváková. Pod jej vedením sa naďalej rozvíjala
humanitárna dobrovoľná práca na úseku darcovstva krvi, či
výpomoc pri organizovaní rôznych kultúrnych a športových
akcií pri ktorých bolo nutné zabezpečiť zdravotnícku pomoc. Usporiadali niekoľko zbierok šatstva, potravín i finančných zbierok na pomoc postihnutým ľuďom na
Ukrajine, v Albánsku či v bývalej Juhoslávii. V prvej polovici 90. rokov bola naša organizácia na základe stanov
Slovenského červeného kríža v Senici premenovaná na
Miestny spolok Slovenského červeného kríža.
Podľa evidencie v roku 2005 mala miestna organizácia 100
členov, z nich 23 členov boli aktívni dobrovoľní darcovia krvi, ktorí pravidelne chodili na odbery krvi. Za túto humani-

tárnu činnosť do roku 2005 bolo 29 darcov krvi ocenených
Bronzovou plaketou Dr. Janského. Strieborná plaketa bola
udelená 14 darcom a 4 darcovia boli držiteľmi Zlatej plakety Dr. Janského. Jeden darca z našej obce bol ocenený
Briliantovou plaketou.
Od roku 2005, kedy sa zmenila štruktúra organizovania odberov krvi, Miestny spolok Slovenského červeného kríža už
neeviduje presný počet darcov krvi a ku koncu roku 2008
mal 85 evidovaných členov.
Dobrovoľných darcov krvi na odbery predvolávajú jednotlivé transfúzne stanice a z našej obce sa na nich pravidelne
zúčastňuje okolo 25 ľudí 3-4 krát ročne. Niektorí darcovia
aj sami reagujú na výzvy v médiách o nutnosti darovať určitú krvnú skupinu a z vlastnej iniciatívy navštívia transfúznu stanicu, či mobilné odberné miesto, aby pomohli.
Darovanie krvi prináša darcovi aj určitú výhodu, ktorú si
bežný človek možno ani neuvedomuje. Pred každým darovaním krvi sa darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný krvný obraz. Vyšetrenie je pritom podrobnejšie, ako pri bežnej preventívnej prehliadke a zameriava
sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Darovanie
krvi prispieva aj k regenerácii darcovho organizmu. Totiž
náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus
k torbe nových neopotrebovaných krviniek. Ak je darca
zdravý a od jeho posledného odberu uplynuli aspoň tri
mesiace, môže sa podrobiť opätovnému odberu.
Keďže dnes naši darcovia darujú krv nielen v Senici
a v Skalici, ale i v Bratislave či inde po celom Slovensku,
preto ich presný zoznam nemáme. Z rubrík „Darovali krv“
uverejnených v oblastných novinách sa dočítame mená ako:
R. Belica, E. Bulka, J. Butaš, V. Cvečka, G. Grunvalská,
J. Grunvalský, R. Gozorová, A. Kadlíček, J. Komadová,
M. Klena, J. Lorenc, P. Kudoláni, M. Pivák, A. Ročák,
L. Skala, J. Štefan, P. Vizváry, M. Vizváry, J. Michalica,
T. Púček. No určite to z našej obce nie sú všetci darcovia.
Niektorí z nich rozšírili aj rady ocenených darcov, napríklad
Zlatú medailu Dr. Janského prevzal R. Belica, M. Vizváry
a Striebornú T. Púček. Ale aj túto informáciu sme sa dozvedeli len z médií. A tak veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, známym aj neznámym, za ich nezištnú humanitárnu
pomoc pri záchrane ľudského života. ĎAKUJEME, ŽE
POMÁHATE!
Anna Piváková,
Jarmila Klimešová

Z historických prameňov

V starých kronikách sú zmienky o chodení herivaškov, či
pochovávaní basy už na začiatku 19. storočia. Koncom 19.
storočia, sa organizovania fašiangových tradícií ujal miestny hasičský spolok, ktorý ho rozšíril aj o organizovanie fašiangových zábav. Po dedine chodilo 20-30 skupín herivaškov po 3-15 ľuďoch. Hasiči vytvorili aj hasičskú skupinu herivaškov, z ktorej po I. svetovej vojne vznikla tradícia chodenia turkov. Táto tradícia sa spätne viaže k 17. storočiu,
k dobe tureckého nebezpečia a verbovačkám vojakov. Turci
boli odlišní svojou rovnošatou a skupinu turkov tvorili
chlapci, ktorí mali pred nástupom na vojenskú službu. Ich
chodenie po dedine, tancovanie kolečiek za sprievodu harmonikára bolo akousi rozlúčkou s celou dedinou. Veliteľom
turkov bol ich kapitán, ktorý nosil hasičskú rovnošatu a šabľu. Rovnošata kapitána, ako aj oblečenie turkov sa dedí
z generácie na generáciu až do dnešných čias.
Martin Okasa
Foto: archív

Herivaškovia pred polstoročím.
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Podarilo sa aj viac

Spevácky zbor Dotyk

V kalendári pripravených bola ako prvá akcia pre
deti, maľovanie medovníčkov. Dievčence upiekli
v kultúrnom dome medovníky a v sobotu pred
Vianocami sme ich v klube zdobili. Skôr než deti zo základnej školy odišli na Vianočné sviatky,
urobili pre občanov vianočnú besiedku. Vianočný
koncert bol v našom kostole 25. 12. 2008. Štefanovský spevokol Dotyk sa ukázal v celej svojej
veľkosti a po náročnej príprave predviedol koncert mládežníckych piesní, jemne doplnených
hovoreným slovom. Koncert bol krásny a dotvoril už tak nádhernú vianočnú atmosféru.
Štefanovskí „Šenkoví pavúci“ v decembri pred
Silvestrom na školskom dvore, zorganizovali
zimný futbalový turnaj za účasti 7 mužstiev.
Ďalšou akciou bol Silvestrovský punč. Obavy, či
ľudia budú mať záujem o takéto stretnutie sa nenaplnili a do
kulturáku prišlo asi 100 ľudí, aby ochutnali punč a spoločne privítali Nový rok. Neoddeliteľnou súčasťou oslavy
Nového roka bol aj polhodinový ohňostroj pred kultúrnym
domom.
Stolnotenistom sa podarilo zorganizovať vopred ohlásený
turnaj a členovia Jednoty dôchodcov sa zišli na výročnej
schôdzi.
Koncom januára, tak ako to bolo naplánované, Dobrovoľný

Spoločenská rubrika
k 31. 3. 2009

Potrebujú kočík:
Dominik Kujovský,
Adriana Lukáčová,
Matias Flavio Hukel,
Klaudia Wolfová,
Mário Cintula

Rozlúčili sme sa:
Gabriel Juračka,
Rozália Hricová,
Vladimír Čech,
Štefánia Hricová,
Alžbeta Skalová,
Helena Pjonteková

Povedali si "ÁNO":
Nevesty sa rozhodli obliecť do bieleho
až keď sa oteplí, takže, slovíčko ÁNO
si povedia až v mesiacoch apríl, máj a jún

hasičský zbor zorganizoval prvý spoločenský ples, ktorý
bol na veľmi dobrej úrovni. Prvá februárová sobota zasa
patrila plesu Poľovného združenia. Tiež bol veľmi dobrý a
bol obohatený aj o cimbalovú muziku. Organizátori svoju
úlohu zvládli na výbornú a obava, že dva plesy v Štefanove
budú veľa, sa vôbec nepotvrdila. O všetkých ostatných akciách, ktoré boli naplánované, sa píše v jednotlivých článkoch.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
organizácii akcií, patrí veľká vďaka za obohatenie života v našej obci.
Redakcia, foto: Ing. L. Buček

Pripravované akcie v najbližších
mesiacoch
10. 5. 2009 bude v kultúrnom dome oslava Dňa matiek
30. 5. 2009 športová akcia k Medzinárodnému dňu detí
27. 6. 2009 „Začiatok prázdnin“
Ďalšie aktivity sú v stave rozpracovanosti a preto zatiaľ
žiadne konkrétne informácie neuvádzame.

Voľby prezidenta
Slovenskej republiky - I. kolo
Informácie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
z voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 21. 3.
2009 v obci Štefanov.
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu voličov:
Počet oprávnených voličov, ktorým
boli vydané obálky:
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov:

1260
454
454
450

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

Do obce Štefanov sa k 31. 03. 2009 prihlásil na trvalý pobyt 1 občan a z trvalého pobytu v našej obci sa
odhlásilo 14 občanov.

1. Bollová Dagmara, PaedDr.
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František, RNDr.
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.

11
253
12
15
49
110
0
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Nádej nášho futbalu štartuje v základnej škole.

Turci zatancovali kolečko aj pri obecnej zabíjačke.

Mäsiari v akcii.
Cez rozprávku do prvej triedy.

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN.
Najúspešnejšia riešiteľka Denisa Černá z 3. triedy.

V zápale hry Človeče nehnevaj sa!

Rozniesli sme všetky Valentínky.
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