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Vážení spoluobčania,

neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Vianoce. Sedem čarovných písmen
iskriacich láskou, porozumením a pokojom. Vianočné
sviatky sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre nás dospelých. Vône vianočného
stola a stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto
sa na Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nie sú len o
dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale sú aj o stretnutiach
rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými
sa počas celého uponáhľaného roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra, ktorá patrí k Vianociam
nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
V príjemnom prostredí domova nechajme znieť vianočné
koledy a modlitby ako poďakovanie sa za odchádzajúci
rok i ako prosbu za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych a priateľov. Niekde možno táto sviatočná
chvíľa bude aj spomienkou na tých, po ktorých, bohužiaľ,
zostalo pri stole len prázdne miesto.
O to viac by sme sa mali tešiť z každého, s kým máme
možnosť tráviť tieto sviatky. Aby každá snehová vločka
bola symbolom šťastia, aby radosť štedrovečerného stola
trvala celý rok. Aby ohromujúce ticho, ktoré nás sprevádza
cestou na polnočnú omšu alebo večernú prechádzku veľavravne zdôrazňovalo najcennejšie ľudské hodnoty.
Robme všetko preto, aby jedinečné čaro vianočných sviatkov mali možnosť precítiť i naši najbližší. Dnes, zrejme
viac ako inokedy platí, že bohatý je ten, kto vie dopriať
teplo domova a atmosféru silného medziľudského puta.
Veľmi si želám, aby naše srdcia naplnené atmosférou pohody vianočných sviatkov boli počas celého nadchádzajúceho roka otvorené pre porozumenie, odpúšťanie, pomoc
aj pochvalu.
Vážení spoluobčania,
chcem sa Vám poďakovať za Vašu prácu v tomto roku.
Za množstvo uskutočnených povinností, za prácu na
Vašich pracoviskách, za prácu v prospech nás všetkých.
Želám Vám v mene zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva aj osobne radostné a
milostiplné vianočné sviatky, veľa pevného zdravia, ľudského porozumenia, pokoja a svornosti v rodinách. Tým
najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom
našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou a úsmevom
obdarovali svojich najbližších.
Prežite prichádzajúce sviatky v zdraví a s pozitívnymi vyhliadkami do nového roka.
František Chudý, starosta obce

Mudrci bez kávy...
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu.
Mudrci resp. traja králi sú neprehliadnuteľnými osobami
každého betlehema, ktorý máme doma počas vianočných
sviatkov, dotvárajúci vznešenosť veľkolepej udalosti v dejinách spásy. Či už stojaci alebo kľačiaci mudrci svojou
prítomnosťou dávajú jasný signál, že treba mimoriadne
spozornieť. Ale, ako vlastne mudrci prišli do Betlehema?
Videli hviezdu a vďaka osobitnému Božiemu riadeniu vedeli, že oznamuje narodenie Mesiáša, ktorého očakával
židovský národ.
Pán Boh chcel, aby mudrci pozorovaním nebeskej oblohy počas svojej každodennej práce odhalili jeho vôľu. Sv.
Ján Zlatoústy to komentuje nasledovne: „Boh ich privádza
k tomu, aby v oblasti svojho pôsobenia uvideli na oblohe
veľkú nádhernú hviezdu a aby svojou veľkosťou a krásou
upútala ich pozornosť.“
Nepochybne dostali vnuknutie od Pána Boha, aby sa vydali na cestu, ktorý chcel, aby prišli do Betlehema, ako predpovedal starozákonný prorok Izaiáš slovami „Zdvihni si
vôkol oči a pozri...
pokračovanie na str. 2

pokračovanie zo str. 1

Tvoji synovia prídu zďaleka“. Mali byť prvými z tých, čo
neskôr prichádzali a prichádzajú dodnes.
Mudrci opustili drahé rodiny, dúšok voňavej kávy v pohodlí domova či rôzne dobrá a istoty pokojného nocľahu
i pestrého stravovania. Nebolo ľahké iným vysvetľovať
dôvod nastúpenej cesty. Pravdepodobne bez zbytočných
slov zobrali si so sebou to, čo mali najlepšie, aby to obetovali novonarodenému Božiemu Synovi a vydali sa na
cestu. Ich cesta bola určite dlhá a ťažká. Vytrvali až do
konca. Títo ľudia, ktorí sa dokázali rozhodnúť bez toho,
že by brali do úvahy ľudské ohľady, nás učia, čo máme robiť, aby sme prišli k Ježišovi a zanechali všetko bokom, čo
by nás mohlo na tejto ceste zdržať alebo odradiť. Niekedy
v našej hlbokej a vrúcnej túžbe nasledovať Božieho Syna
môže nás zdržať strach pred tým, čo povedia ľudia; strach,
že sa naše konanie bude hodnotiť ako extrémne, zbytočne
prehnané. Vidíme, že mudrci, čo napĺňajú radosťou naše
domáce sviatky, dávajú nám lekciu odvahy a učia nás, že
netreba dbať na ľudské ohľady, ktoré zbytočne paralyzujú
tých, čo už mohli byť pri Božom Synovi.
Aj my sme uvideli hviezdu na nebi svojho srdca, ktorá nás
nabáda, aby sme sa odtrhli od vecí, ku ktorým sa viažeme, aby sme nedbali na ľudské ohľady, ktoré nám sťažujú cestu k Božiemu Synovi. Pozrite, ako jemne nás Pán
pozýva. Hovorí k nám ľudskými slovami ústami proroka
Izaiáša... po mene ťa zavolám, ty si môj. Pán Boh, ktorý
je krása, veľkosť a múdrosť, nám hovorí, že sme jeho, že
si nás vyvolil, aby nám prejavil svoju nekonečnú lásku.
Musíme skutočne žiť z viery, ktorú nám Pán Boh zveril.
Musíme mať vieru ako mudrci, musíme byť presvedčení,
že ani púšť, ani búrky ani pokoj domova nám nemôže zabrániť, aby sme docestovali do večného Betlehema, do konečného života s Bohom. Zo všetkých ľudí, čo pozorovali
hviezdu, len mudrci od východu odhalili hlboký význam.
Mnohí si mysleli, že je to len prírodný úkaz. Možno aj iní
ľudia dostali milosť, ale neodpovedali na ňu. Spoločne sa
pomodlime: Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa svetlom
hviezdy zjavil svojho Božieho Syna národom, aj my sme
ťa už poznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo
k sebe, aby sme nielen tu na zemi, ale aj vo večnej blaženosti mohli hľadieť na tvoju velebu. Všetkým vyprosujem pokojné a milostiplné vianočné sviatky.
				
vdp. Marián Meňuš
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Tri metre k životu
Keď prejdete najmä počas víkendov po uliciach Štefanova, sú takmer plne obsadené autami. Ulice sa stávajú neprejazdné a bežný vodič tu neprejde rýchlejšie ako 40 km/
hod. Kým prejdete z jedného konca ulice na druhý, zastavujete aj päťkrát, lebo si nie je kde vyhnúť s protiidúcim
vozidlom. Apelujeme preto na vodičov, aby autá stojace
na cestách a nie zriedkavo aj na chodníkoch parkovali tak,
aby neboli prekážkou pre jazdu ostatným autám. Kritická situácia s parkovaním je takmer na všetkých uliciach,
pritom by stačilo, ak by mnohí skúsili použiť normálnu
ľudskú logiku, prejavili empatiu a auto, ktoré už v ten deň
nebudú šoférovať zaparkovali vo vjazde alebo vo dvore a nenechávali ho stáť na verejných komunikáciách či
chodníkoch. Je veľmi málo domov, kde nemajú dvor, na
ktorom by mohli s autom zaparkovať, celý problém je v
ľuďoch a ich pohodlí. Pokiaľ sa nič závažné v obci neprihodí, v duchu si vodiči vyhýbajúci sa autám pohromžia
a život ide ďalej, no vo chvíli keď o život v skutočnosti
pôjde, nestihnete preparkovať a naopak správnym parkovaním môžete život zachrániť. Dovoľujeme si vám ponúknuť zopár pravidiel pre parkovanie:
1. Neparkujte v križovatkách a vo vzdialenosti kratšej ako
5 m od nej.
2. Neparkujte pred vchodom do bytového domu.
3. Neparkujte v blízkosti uzáverov podzemných a nadzemných hydrantov.
4. Neparkujte na nástupných plochách pre hasičské vozidlá a na komunikáciách k nim vedúcich.
5. Parkujte podľa možnosti iba v jednom jazdnom pruhu.
6. Parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka
minimálne 3 m.
7. V zákrutách parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo
voľná šírka komunikácie minimálne 4 m.
Prichádza zimné obdobie a s ním nastáva ďalší problém,
vozidlá odstavené pri cestách bránia riadnej údržbe snehom zapadaných ciest. Obec preto upozorňuje vodičov, že
pokiaľ sami nezačnú riešiť situáciu s parkovaním vlastných vozidiel, bude obec nútená hľadať riešenia ako počty zaparkovaných áut na cestách zredukovať. A jedným
z možných riešení bude, že od 1.1.2022 obec pristúpi k
vyberaniu poplatkov za parkovanie na miestnych komunikáciách ako je stanovené v dodatku č.1 k VZN č.7/2019,
ktorý bol schválený v roku 2020.
						
(JK)

Katolícky kalendár Štefanov 2022 si môžete zakúpiť v kostole po sv. omši. Fotodokumentácia zachytáva život vo farnosti počas
priebehu roka. Cena jedného kalendára je
6 €. Zakúpením kalendára podporíme maľovanie interiéru kostola.
ŠTEFANOVinky

Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje občanov
ktorých domácnosti sú pripojené do verejnej tlakovej kanalizácie, že v jednotlivých rodinných domoch a bytoch
je zakázané vhadzovať do kanalizácie (do WC, umývadiel, spŕch a pod):
• stavebný materiál, (sadra, odpadová suť, tvrdnúce lepidlá)
• rôzne potravinárske sypké materiály (múka, cukor obilniny a pod.) ropné látky a tuky
• chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, umelé hnojivá
• predmety z dreva, plastu, gumy, kovu
• textílie, textilné produkty (napr. dámske pančuchy, handry, povrazy, nite a pod.)
• dámske hygienické vložky, vata, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, vlhčené vreckovky, jednorazové
detské plienky, kondómy
• zvieracie fekálie, hnojovka, močovka
• komunálny odpad
• zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky, kôstky (z marhulí, sliviek, čerešní a pod.)
Nežiaduce odpady ktoré sa dostanú do kanalizácie spôsobujú výpadky a časté poruchy na hlavných potrubiach
preto apelujeme na občanov, aby do kanalizácie nevhadzovali odpad ktorý tam nepatrí!!!

Rozpis vývozu odpadov v roku 2022
KOMUNÁLNEHO SEPAROVANÉHO
Dátum vývozu
13.1.2022
27.1.2022
10.2.2022
24.2.2022
10.3.2022
24.3.2022
7.4.2022
21.4.2022
5.5.2022
19.5.2022
2.6.2022
16.6.2022
30.6.2022
14.7.2022
28.7.2022
11.8.2022
25.8.2022
8.9.2022
22.9.2022
6.10.2022
20.10.2022
3.11.2022
17.11.2022 *
1.12.2022
15.12.2022
29.12.2022
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Dátum vývozu
21.1.2022
18.2.2022
18.3.2022
14.4.2022
27.5.2022
24.6.2022
22.7.2022
26.8.2022
23.9.2022
28.10.2022
25.11.2022
23.12.2022

Rozpočet Obce Štefanov na rok 2022
Bežné príjmy sa skladajú z nasledovných položiek:
Podielové dane, dane z nehnuteľností
a poplatok za TKO
645 626 €
Nájomné za priestory- bytové a nebytové
60 400 €
Poplatky
23 050 €
Dotácie
515 500 €
Ostatné príjmy
12 500 €
Bežné príjmy spolu:
1 257 076 €
Kapitálové príjmy:
11 000 €
Príjmy finančné operácie:
420 000 €
PRÍJMY SPOLU:
1 688 076 €
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ
277 000 €
Civilná ochrana
2 000 €
Ochrana pred požiarmi
7 000 €
Nájomné byty
10 000 €
Pozemné komunikácie
10 000 €
Odpadové hospodárstvo
75 500 €
Kanalizácia, ČOV
15 000 €
Verejná zeleň
10 000 €
Verejné osvetlenie
16 000 €
SKAND
1 300 €
Zdravotné stredisko
1 600 €
TJ, Šport
11 000 €
Kultúrny dom
10 000 €
Miestny rozhlas
700 €
Cintorín a Dom smútku
9 300 €
Opatrovateľky
11 900 €
Splácanie úrokov
10 000 €
Základná škola
510 000 €
Materská škola
195 500 €
Bežné výdavky spolu:
1 183 800 €
Kapitálové výdavky:
430 434 €
Výdavky finančné operácie:
53 544 €
VÝDAVKY SPOLU:
1 667 778 €
Podrobný rozpis jednotlivých položiek rozpočtu obce je
uverejnený na internetovej stránke www.stefanovobec.sk

Obec Štefanov ako správca cintorína oznamuje občanom, že na
cintoríne sú hroby označené žltým štítkom, za ktoré nie je dlhodobo zaplatený nájom. Žiadame
nájomcom týchto hrobových
miest, aby uhradili poplatok za
tieto hrobové miesta. Ak za hrobové miesta nebude poplatok
vyrovnaný obec bude postupovať v zmysle zákona č. 131/2010
o pohrebníctve a tieto hrobové
miesta zruší!

Obecný úrad Štefanov ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom - daňovníkom, u ktorých v priebehu roka 2021 nastala
zmena: kúpa, predaj, bezodplatný prevod nehnuteľnosti (pozemky, stavby), aby najneskôr
do 31.1.2022 podali nové daňové priznanie
na daň z nehnuteľnosti na rok 2022.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu a
daň za psa začne obec vyberať od 17.1.2022.
Výška poplatku za KO je 20,00 € na osobu a
rok a výška dane za psa je 4 € na rok. Poplatky sú splatné do 30.4.2022.
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Projekt vybudovaný
z príspevku CKF
Obec Štefanov je členom Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja. Fond každoročne vypisuje
niekoľko projektov na čerpanie finančných prostriedkov na
určený cieľ. V tomto roku sa naša obec zapojila do projektu
s názvom „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami“, ktorý bol vyhlásený v jarných mesiacoch . Projekt
bol zameraný na ochranu obce pred povodňami. Cieľom
projektu bolo vybudovať vsakovacie nádrže, ktoré budú pri
búrkach a veľkých dažďoch zachytávať vodu a hlavne blato
stekajúce z polí do obce. Tento zámer sa nám podaril zrealizovať na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú na konci ulice
Pivnice. Vyhĺbili sme tu dve vsakovacie nádrže po pravej a
ľavej strane cesty, ktoré budú slúžiť nielen na zachytávanie
blata a vody stekajúcej z polí, ale aj ako zásobníky vody.
Voda bude postupným vsakovaním zavlažovať okolitú prírodu. Ďalej bol vybudovaný aj odtokový kanál vydláždený
betónovými kockami, ktorý je napojený na obidve nádrže.
Kanál bude odvádzať prebytočnú vodu do miestneho potoka. Realizácia tohto projektu stála 4385,-€, z toho dotácia
od CKF TTSK bola 3000,-€. Chcem sa poďakovať nielen
TTSK za spolufinancovanie tohto projektu, ale aj všetkým
občanom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.
starosta obce

Z činnosti JDS

Blíži sa koniec roka a znova nám
prichodí bilancovať. Našu činnosť zabrzdila pandémia Covid
– 19, a tak sme veľa plánovaných akcií nemohli uskutočniť,
čo tiež nepriaznivo vplývalo na
nás seniorov, pretože sa radi zapájame do aktivít v obci.
Začiatkom leta, keď sa situácia zlepšila, sme uskutočnili
aspoň zopár akcií. Usporiadali sme štyri stretnutia, z ktorých najúspešnejšími boli tri športové hry, na ktorých sa
zúčastnilo 42 seniorov. Súťažili v hode na cieľ, na kužele
a v hode kruhom. Najzaujímavejšia bola súťaž v hode šipkami do terča, do ktorej sa zapojilo aj najviac súťažiacich.
Víťazmi v jednotlivých disciplínach boli Janka Cvečková,
Mária Kudolániová, Veronika Palkovičová, Lýdia Tomašovičová a Jozef Samek.
V okresnej súťaži nás reprezentovali štyria členovia. Lýdia
Tomašovičová získala dve medaily a Veronika Palkovičová
získala jednu medailu.
Ďalšou väčšou akciou bola schôdza, na ktorej sme zhodnotili činnosť našej organizácie za rok 2020 v prítomnosti
66 členov. Po ukončení programu schôdze sme sa spoločne
pobavili so spevákom Petrom Tokošom.
Naplánované máme ďalšie akcie, ale žiaľ nevieme, či ich
budeme môcť v dôsledku protipandemických opatrení
uskutočniť.
Mária Písečná
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Informovanosť občanov
Obec neustále hľadá možnosti, ako zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a obecným úradom, ako Vás cielene
informovať o dianí v obci, aby sa správy, ktoré sú hlásené v miestnom rozhlase dostali i po občanov, ktorí sú zamestnaní, odcestovaní, alebo si správy radšej prečítajú v
e-mailovej správe či v mobile. Správy vyhlásené v obecnom rozhlase zároveň zverejňujeme i na obecnej internetovej stránke www.stefanovobec.sk, ktorú sme v tomto roku
upravili do novej podoby. Prostredníctvom stránky môžete
požiadať o zasielanie správ priamo do vami zadaného mailu
v module „Prihlásenie k odberu správ“. Pôvodný modul Informácie mailom nespĺňal súčasnú platnú legislatívu a preto tvorca webu zhotovil nový modul tak, aby bol v súlade
s GDPR a občania, ktorí využívali modul informácie mailom sa budú musieť do nového modulu preregistrovať.
Občania, ktorí majú mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple si môžu do telefónu stiahnuť
mobilnú aplikáciu Moja Obec, ktorá je v prevádzke od roku
2020 a o spôsobe jej stiahnutia do mobilu sme informovali
v Štefanovinkách v apríli 2020. Formou bleskových správ
sa občanovi po pripojení sa na WiFi dostanú do mobilu
najdôležitejšie hlásenia miestneho rozhlasu takmer ihneď.
Aplikácia vás upozorní i na termín zvozu tetrapakov, plastov či komunálneho odpadu a nájdete tu i kalendár kultúrnych a športových akcií. Počas jednoročnej prevádzky tejto
aplikácie ju využíva približne 20% občanov.
V mesiaci november sme spustili skúšobnú verziu novej
mobilnej aplikácie Mobilný rozhlas od spoločnosť Munipolis s.r.o. ktorá ponúka ďalšie možnosti získavania aktuálnych informácií a správ z obecného úradu priamo do vášho
mobilného telefónu. Prihlásiť sa k odberu informácií môžete cez tento link: https://stefanovobec.munipolis.sk/registracia. V registračnom procese si sami môžete nastaviť,
aké typy informácií vás zaujímajú. Teda môžete si nastaviť,
ktoré konkrétne správy chcete do mobilu dostávať. Odporúčame Vám vyplniť Vaše telefónne číslo a číslo domu, aby
sme Vás cielene vedeli informovať v prípade nečakaných
udalostí tipu porucha kanalizácie v určitej časti obce, prerušenie dodávky vody, či výpadky elektriny. Informácie
podľa Vašich záujmov Vám budeme posielať e-mailom,
ako správu do aplikácie alebo v prípade porúch či iných
mimoriadnych udalostí aj SMS správou. Oficiálnu aplikáciu našej samosprávy - Mobilný Rozhlas si môžete stiahnuť
priamo na App Store (pre iOS - iPhone) alebo Google
Play (Android). Potom si stačí pridať našu obec a budete
mať informácie vždy po ruke.
QR kod - Munipolis SK - iOS

QR kod - Munipolis SK - Android

Skúšobná verzia aplikácie bude v prevádzke 6-8 mesiacov,
aby sme zistili záujem a využívanie tejto aplikácie zo strany občanov.
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Triedením odpadov pomáhame najmä sami sebe
V roku 2020 obec zriadila zberné miesto na zber a separáciu triedených odpadov, ktoré zberná spoločnosť neodvezie
z domácností. O zbernom mieste sme Vás informovali už
v predchádzajúcich Štefanovinkách, no v priebehu jedného
roka sa spôsob zberu niektorých komodít zmenil, a preto si
Vás dovoľujeme opätovne informovať o spôsobe fungovania
zberného miesta. Na zberné miesto môžu občania v stredu od
13.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. priviezť odpad, ktorý v domácnosti zavadzia a doslúžil svojmu
účelu. Na zbernom mieste sa nachádzajú kontajnery na uloženie jednotlivých komodít. Do kontajnera na elektro odpad
je možné odovzdať všetky druhy malých i veľkých elektrospotrebičov, batérie, záhradnú techniku aj na pohonné hmoty
samozrejme zbavenú ropných látok a aj dielenskú techniku.
Elektro-odpad by mal byť kompletný, tým je myslené napr.
práčka aj so šnúrou, chladnička aj s kompresorom a pod. Do
kontajnera na kovy patrí všetko čo je z kovu vrátane farebných kovov aj prázdnych plechovíc od farieb, okrem plechovíc od nápojov, potravín a krmív pre zvieratá tieto sa vyvážajú spolu s plastami. Do kontajnera na drevo patrí okrem
dreva, drevotrieska a nečalúnený nábytok. Zvlášť sa zbiera
haluzovina z orezaných stromov a kríkov. Ak občan privezie
záhradný odpad, je potrebné aby haluzovina bola zvlášť, teda
nepomiešané s ostatným odpadom ako je zhrabané lístie či
posekaná tráva. Ak neviete zlikvidovať doma na vlastnom
kompostovisku burinu, lístie či pokosenú trávu, môžete sem
priviesť i tento záhradný odpad. Je to lepšie riešenie, než zavážať odpadom zo záhrady okolité výmoly.
Do kontajnera na šatstvo patria vyradené odevy, nepotrebné
tkaniny, topánky, hračky. Vo vreciach so šatstvom sa však
nachádzajú rôzne iné veci ako fľašky s parfumami, sprchové
gély, starý chlieb, sladkosti po záruke a iné, ktoré rozhodne do vriec nepatria. Na zbernom dvore vám odoberú i nádoby s použitým kuchynským olejom, v malom množstve
pneumatiky a ak vám doma zavadzia nadrozmerné sklo napr.
z demižónov či 5 l sklenené poháre, je lepšie ho odovzdať
na zbernom mieste ako odložiť ku kontajneru. Toto isté platí i o porceláne, zrkadlách a auto-sklách. Nie je neobvyklé,
že najmä auto-sklá končia pri kontajneroch na sklo, kde ich
vandali rozbijú skôr, než ich obecný úrad stihne previezť na
zberné miesto. Preto žiadame, aby boli veľké sklá privezené
na zberné miesto, odkiaľ ich odvezie zberná spoločnosť tam,
kam patria.
Na zberné miesto je možné odovzdať i niektoré nebezpečné odpady ako neónové trubice, zvyšky postrekov, zvyšky
riedidiel a syntetických farieb. Zvyšky maliarskych vodou
riediteľných farieb je potrebné nechať vyschnúť a vysypať
do smetnej nádoby. Prázdne vedrá od farieb môžete odovzdať do kontajnera na veľkoobjemový odpad, kde môžete
odovzdať aj čalúnené nábytky, matrace, koberce, sanitárny
odpad, tvrdené plasty a rôzny iný odpad.
V obmedzenom množstve je možné priviezť na zberné miesto i drobný stavebný odpad, teda ak má občan drobný stavebný odpad v množstve, ktoré sa zmestí na prívesný vozík
za osobné auto, môže ho za poplatok 10 € sem priviezť, no
ak má väčšie množstvo stavebného odpadu, je potrebné a samozrejme i cenovo výhodnejšie ho dať vyviezť spoločnosŠTEFANOVinky

tiam, ktoré sa likvidáciou takéhoto odpadu zaoberajú alebo
požiadať obec, aby likvidáciu sprostredkovala. Poplatok za
drobný stavebný odpad nie je zahrnutý v ročnom poplatku
za TKO, preto sa vyberá individuálne od občana, ktorý odpad potrebuje zlikvidovať. V obci sú i občania, ktorí nemajú
možnosť odviezť sami nepotrebný odpad na zberné miesto,
v takomto prípade je obec nápomocná riešiť tento ich problém.
Komodity odpadu ako plasty, tetrapaky, papier a plechovice
odváža zberná spoločnosť z domácností podľa zvozového
kalendára.
Triedenie a likvidácia odpadov je dôležité nielen z pohľadu
čistoty okolia obce no najmä z ekonomického hľadiska. Cena
likvidáciu odpadov každoročne stúpa. Sadzby za uloženie
zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu sú
dané nariadením vlády č. 330/2019 a výšku sadzby odpadu
môžeme ovplyvniť percentom vytriedenosti. Podľa percenta
vytriedenosti odpadov v predchádzajúcom roku obec platí poplatky za odpady po celý nasledujúci rok. Ak teda na
skládku odvezieme čo najmenej komunálneho a objemového
odpadu a vytriedime a odovzdáme čo najviac triedených komodít, môže sa nám výrazne znížiť sadzba za odpady . V roku
2020 sa nám podarilo dosiahnuť vytriedenosť 31,14%, preto za skládkovanie KO a objemového odpadu v roku 2021
platíme 22€/t. Percento triedenia nie je nízke, no ešte máme
rezervy ako triedenie zlepšiť. V polovici popolníc sa nachádzajú odpady, ktoré sa dali vytriediť. Stále u niektorých ľudí
prevláda názor, že keď si zaplatil za vývoz odpadu, tak môže
dať do popolnice čokoľvek, len aby bola naplnená. No treba
si uvedomiť skutočnosť, že obec neplatí za vývoz počtu popolníc ale za množstvo vyvezeného odpadu. Ďalšou veľkou
záťažou pre obec sú občania z rómskej komunity, z ktorých
odpad triedi maximálne 1/3. Ostatní doposiaľ nepochopili,
že peniaze, ktoré obec zaplatí za to, že likviduje kontajnery
so zmiešaným odpadom mohla efektívnejšie využiť niekde
inde. Takmer polovica odpadu, vyvezeného na skládku
z osady, tvorí odpad, ktorý sa dal vyseparovať, no vôľu na
separáciu majú len niektorí z nich. Mnohí by mohli namietať,
aby obec odtiaľ odpad nevyvážala, no v konečnom dôsledku,
ak bude vytvorená nelegálna skládka odpadov, obec takúto
skládku musí zlikvidovať. Zle nastavený systém postihovania najmä sociálne slabších skupín obyvateľov nijako nenúti
týchto občanov dodržiavať akékoľvek pravidlá.
V poslednom roku sme riešili menší počet nelegálne vytvorených skládok KO, pripisujeme to skutočnosti, že ľudia môžu
odpad bezodplatne odovzdať na zbernom mieste. Vďaka patrí i občanom, ktorí sú všímaví a vedia zmonitorovať, keď sa
v okolí obce deje niečo nekalé a nahlasujú tvorcov skládok
odpadu. Takto sa nám v priebehu roka podarilo identifikovať
niekoľkých tvorcov skládky, ktorí vyviezli odpad tam, kam
nepatrí a museli ho vo vlastnej réžii zlikvidovať, alebo im bol
vyrubený poplatok za jeho likvidáciu. Ak budeme k svojmu
okoliu nevšímaví, čistotu okolia obce samotný obecný úrad
nevyrieši. Ten môže len odstraňovať dôsledky z peňažných
prostriedkov nás všetkých.
( JK)
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Nemí svedkovia
Denno-denne popri nich prechádzame. Sakrálne objekty
často lemujú cesty, týčia sa nad dedinami a nezriedka ich
stretávame opustené v rôznych častiach chotárov. Pokojne
ich môžeme nazvať nemí svedkovia, ktorí vytvárajú odkaz
našich predkov na rôzne tragické i šťastné udalosti v dedine.
Medzi tieto odkazy najčastejšie patria tzv. prícestné kríže.
Spojitosť horizontálnej a vertikálnej strany je možné vnímať
ako protiklad duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho,
pozemského a nadprirodzeného, ale ako aj spájanie štyroch
svetových strán. Staré porekadlo, pravda je niekde uprostred, je taktiež možné prirovnať k priesečníku kríža, ktorý
symbolizuje ukrižovaný Ježiš Kristus.
Obec Štefanov zdobí v súčasnosti niekoľko krížov. Murované kamennou platňou prevládajú nad drevenými a liatinovými.
Murované kamenné kríže vyžadovali na zhotovenie zručných kamenárov, volaných väčšinou z blízkej Moravy
(Bzenec, Brno, Uherský Brod...). Medzi najstaršie objekty
tohto druhu v dedine je pravdepodobne kríž pri kostole z
roku 1879. Kríž dopĺňa vyšší podstavec so sochou Panny
Márie. Tak, ako nám napovedá tabuľa, je postavený z milodarov, avšak zhotoviteľ je neznámy. Druhý najstarší kamenný kríž sa nachádza pri usadlosti U Horných. Zhotoviteľom bol František Rúžička zo Bzenca. Pamätný kríž dala
vyrobiť rodina Klenových Jakub a Mária v roku 1905. Kríž
lemuje novodobejšia železná ohrádka. Piváček Valent a jeho
žena Anna rod. Komáčková dali zhotoviť v strede dediny
kamenný kríž v roku 1914. Typickým znakom je opäť vyšší
podstavec doplnený o reliéf Panny Márie. Výrobcom je L.
Petřík z Uherského Brodu. O dva roky neskôr pribudol v
obci kríž na pamiatku padlého vojaka Ludvíka Gozoru. Kríž
a text s popisom V TOMTO KRIŽI ULEVEŇI BOLESCI
AJ DUŠAM W OČŠISČI NAŠIMU SINOVI LUDVIKOVI
ZEMRITEMU NA BOJIŠČI POZDVIHLI KU CTI BOŽEJ
GOZORA VAVRINECZ MANŽELKA ANNA RODZENA
OVEČKA WELEBI ŤA DUŠA MA ABI BILA SPASENA
vytvoril A. LOOS Brno. Pamiatka je situovaná na križovatke Letničie - Unín. V katastrálnej časti Klíny je pod starou
lipou umiestnený kríž z roku 1928. Tabuľa s nadpisom, Ku
cti a chvále Boží dali vystaviť manželé Viktor Macek a Katarína rod. Križanková L. P. 1928, nám znova prezrádza objednávateľov. Podstavec zdobia dva reliéfy, kalich a Panna
Mária držiaca v náručí Ježiša Krista. Pamiatku vytvoril ka-
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menár Jeništa, Bystřice p. H. V tom istom roku dala vytvoriť
Mária Tomšová spomienkový kríž. V podstavci kríža je väčšia tabuľa s nápisom: Tento kríž postaviť dala vdova Maria
Tomšová rod. Filip. Ku cti a chvále Božej a na pamiátku
svojho manžela Jozefa Tomša a jejích synov Jána a Štefana
Tomša, mimo idúci spomeňte si na nás. Pri tomto kríži v
minulosti viedla cesta k Tomšovmu mlynu, ktorý vyhorel.
Zhotoviteľ je neznámy. Posledný prícestný murovaný kríž
v obci je datovaný z roku 1945. Vyrytý popis: V tomto znaku zvíťazíš VRBA PAVEL a HELENA MARTINKOVIČ
VALENT a VALERIA, napovedá o objednávke zhotovenia
dvoch rodín. Situovaný je na ceste do susednej obce Unín.
Okrem murovaných prícestných krížov sa v obci nachádza
i kombinovaný kríž, kde je podstavec murovaný ale kríž už
liatinový. Situovaný je popri hlavnej komunikácii na začiatku dediny. Tabuľa s popisom: V tomto znaku zvíťazíš! Ku
cti a chvále Boží postavili JÁN SKALA a manželka JÚLIA
ROD. OVEČKA 1894, nám okrem základných údajov naznačuje aj obľúbené motto našich predkov. Na ceste do
susednej obce Unín je v katastrálnej časti Šinkerek bez podstavca zasunutý do zeme jediný prícestný liatinový kríž. Nie
sú známe údaje o zhotovení príp. osadení. Po prechode frontu počas 2. svetovej vojny tu boli pochovaní vojaci Červenej
armády. Existuje tak predpoklad osadenia kríža práve v tomto období. Avšak zachytili sme tiež informácie i o umiestnení sakrálneho predmetu v dôsledku dopravnej nehody.
Početnú skupinu tvoria kríže zhotovené z dreva. K priečeliu
kostola je primontovaný misijný kríž. Zaznamenané letopočty 1902, 1932 a 2010 zobrazujú roky, kedy boli v obci
zrealizované misie. Pri posledných bol vyhotovený aktuálny
kríž, ktorý nahradil pôvodný s totožným tvarom i motívom.
Dopĺňa ho plastová tabuľa s modlitbou a odkazom na dátum
vykonania posledných misií. V neďalekom lesíku Lipovec je
podľa ústnej tradície hrob nemeckého vojaka padlého v boji.
Hrob označuje jednoduchý malý kríž zbitý z dosák, je však
novodobého vyhotovenia. Ďalším dreveným krížom nachádzajúci sa v dedine je kríž primičného novokňaza Mariána
Lukáča. Dodatočná tabuľa nesie biblické motto s dátumom
vykonania primície 23. júna 2013. Jednoduché drevené kríže v súčasnosti možno čoraz častejšie vídať popri cestách.
Nesú tragický odkaz na dopravnú udalosť. Žiaľ v blízkom
okolí dediny nachádzame tri.
Poverčivosť našich predkov často nútila stavať sakrálne objekty na rôzne strašidelné miesta, medzi ktoré patrili hlavne
mosty, cintorín, mlyn, krížne cesty, časti potokov, hranice
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chotárov či miesta vrážd alebo nájdenie samovrahov. Svoju
účinnosť nadobúdali prevažne o polnoci. Názvy chotárnych
častí odzrkadľujú tieto lokality. Typickým príkladom v obci
je katastrálna časť U obesených v Starých sadoch. Hranice
troch chotárov (štefanovský, smolinský, letničský) - krížne
cesty, boli miestom, kde pochovávali vrahov či samovrahov.
Verilo sa, že ich posvätná pôda cintorína neprijme a spôsobí
živelnú pohromu (silnú búrku, víchricu a pod.). Len ťažko
sa dozvieme, či v minulosti bol v danej lokalite náboženský
predmet chrániaci pred zlými silami. Krížne cesty osadené
krížmi v dedine môžeme bádať v spomínaných úsekoch križovatky Unín - Letničie alebo križovatky na začiatku dediny
smerom od Senice.
K ďalším votívnym predmetom našich predkov patrili sochy.
Nákladné zhotovenie si mohla dovoliť iba zámožnejšia rodina zvyčajne richtár, mlynár, majetný sedliak. Častým plastickým dielom je sv. Ján Nepomucký. Tak ako v mnohých
iných dedinách, i v našej bedlivo dohliada na tok vody Štefanovského potoka. Sochu dal vystaviť mlynár Andrej Klena okolo roku 1788. Patrón rybárov, pltníkov, vodákov mal
ovplyvňovať dážď, úrodu a chrániť dedinu pred povodňami.
Mlynárska rodina Klenovcov prispela i k výstavbe sochy trpiaceho Krista, ktorá sa nachádzala pri mlyne U hríchu. K soche ako i samotnej usadlosti sa viaže viacero povestí. Nie je
však presne známy rok jej vzniku. Podľa vizitačných záznamov sa odhaduje obdobie od roku 1761 - 1788. Štefanovský
rodák Štefan Chudý známy ako zakladateľ stavebnej firmy
sa venoval tiež ľudovému rezbárstvu. Vytvoril pre miestny
kostol drevený betlehem a dvoch strážcov božieho hrobu. V
súčasnosti figúry strážcov sú súčasťou výstavných exponátov Záhorského múzea v Skalici. Do epochy sôch vstupujú i
moderné dejiny. Presne 18. mája 2014 posvätil miestny pán
farár Marián Meňuš pri kostole pomník so sochou Jána Pavla II. Toho istého roku pribúda v obci ďalšia socha sv. Floriána, ktorá nahrádza pôvodné štyri obrazy svätých na malej
kaplnke pri požiarnej zbrojnici. Bola postavená v roku 1921.
Kresby zobrazovali svätcov: Matku ustavičnej pomoci, sv.
Floriána - patróna hasičov, sv. Róchusa - patróna zajatcov,
chorých a nemocných, lekárov, sedliakov, záhradníkov a
stolárov, sv. Vendelína - patróna pastierov a roľníkov. Medzi
drobné sakrálne objekty v podobe kaplniek možno zaradiť i
tzv. Božie muky. Písomné pramene obce neuvádzajú presný
vznik tohto diela. Prezrádzajú však jej pôvodné miesto a to
pri domoch č. 55 - 56. Postupným rozrastaním dediny bola
prenesená na vŕšok za dom č. 85. Neskôr na súčasné miesto
južne od obce priečelím natočená na dedinu. Súpisné čísla
domov treba chápať ako staré označenie. Domy sa viackrát
prečíslovali a nie sú zhodné s novodobým číslovaním. Popri
duchovnej stránke slúžili tieto objekty ako orientačný bod.
Mapy neboli dostupné pre pospolitý ľud. Kaplnky resp. Božie muky na kopcoch bezpečne prezrádzali furmanom, obchodníkom, pútnikom blízkosť dediny.
Firma Adolfa Loosa z Brna vypracovala v r. 1921 kalváriu
na miestnom cintoríne. Na podstavec s popisom: O Ježišu
Kriste, Pane milosrdenstva Tys povedal, že svätá a spasiteľná myšlienka je modliť sa za zomrelých. Odporúčame Tebe
rodičov, bratov, sestry, priateľov a našich bojovníkov, ktorí
s tohoto sveta zošli. Skrze tvojich Svätých päť rán odpusť
im všetky Viny a bolästy, aby z Očistového plameňa vyslobodený boly na prímluvu Panny Márie a Svätého Jána.
ŠTEFANOVinky

Buď milostivý Pane a
priveď ich do života
Večného Amen. Obetovali Za duše v očisti
Manželé IGNÁC POLÁK a manželka MARIA rod. HIŽA.VAVRINEC GOZORA a
manželka ANNA rod.
OVEČKA, je umiestnený kríž so súsoším
doplnený o reliéf kalicha s hroznom. Obdobný reliéf kalicha s
holubicami možno badať na pomníku obetiam 1. a 2. sv. vojny.
Je vložený do granitovej tabule v tvare slovenského štátneho znaku (dvojkríž
na trojvrší) s popisom PADLÝM HRDINOM 1914-18-1938
45 JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT. JÁN, 11, 25. Boky
tvoria tabule s menami a fotomedailónmi padlých. K slávnostnému odhaleniu prišlo 29.5.1949. Pôvodné umiestnenie
pomníku bolo pri dnešných potravinách Haba. No pravdepodobne v roku 1960 bol premiestnený pred kultúrny
dom spolu s pomníkom padlých červenoarmejcov. Dielo J.
Otty z roku 1945 bolo pôvodne umiestnené na kraji dediny
smerom na Letničie. Mramorová tabuľa zaznamenáva v azbuke mená padlých vojakov. Pylón zdobí päcípa hviezda.
Pomníkov pribudlo nanešťastie aj v nasledujúcom období,
26.5.1951 otriasol dedinou ohavný čin. Prišlo k zavraždeniu iba päťročnej Marienky Tomašovičovej. Smutný príbeh
dodnes pripomína pietne miesto v podobe troch pomníčkov.
Prvý v tvare stromu je postavený na mieste nálezu kvietkov
ktoré zberala. Druhý tvorí kríž, anjel a tabuľa zaznamenávajúca spomienkovú udalosť. Tretí nesie podobu skaly. Stojí v tesnej blízkosti starého gaštana, kde bol nájdený odev
obete, ktorý je umiestnený do otvorov pomníčka. Vrah A.
Kurta bol popravený v Bratislave dňa 28.8.1952. Rovnaký
osud čakal i dvojicu vrahov Antonína Stašeka a Svätopluka
Bardoneka, ktorí chladnokrvne zavraždili Pavla Míšaného a
Cecíliu Flamíkovú na ceste za dedinou smerom na Letničie.
Vraždu, ktorá otriasla celé terajšie Československo, dodnes
pripomína granitový pomník.
Okrem krížov a sôch častým ľudovým nábožným odkazom pri cestách nachádzame tzv. sväté obrázky. Na ceste
do Šaštína sa nachádza v katastrálnej časti U duba kresba
Márie pomocnice kresťanov. Aktuálne dielo dopĺňa tabuľa
s ďalšími Mariánskymi obrázkami a popisom vzniku prívlastku: Pomocnica kresťanov. V minulosti sa tu nachádzal
mohutný dub, ku ktorému sa viaže viacero povestí. Strom,
ktorí občania obchádzali s akousi úctou, neskôr ozdobili
práve obrazom Panny Márie darovaný Šaštínskou kongregáciou v Strážoch. V roku 1923 dub zničila víchrica. S veľkou
pravdepodobnosťou tak zanikol i pôvodný obraz. Obdobný
obrázok stojí pod štyrmi brezami v miestnom poľnohospodárskom podniku. Vie sa o ňom len veľmi málo, no jestvoval
už pred založením poľnohospodárskeho objektu. Viedla tu
cesta na Stárniská. V súčasnosti pribudla v katastrálnej časti
Mariška tabuľa venovaná sv. Izidórovi patrónovi roľníkov.
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Početnú skupinu zaniknutých sakrálnych objektov tvorí kríž
v katastrálnej časti Najarčia. Okolo roku 1880 tu zamrzol
odpočívajúci drotár idúci z Unína. Za jeho utŕžené peniaze
tam dali občania postaviť drevený kríž. Po niekoľkých rokov však kríž spustošil prudký vietor. No v roku 1936 tu bol
prevezený od kostola pomník duchovného otca Kormendyho Ignáca (liatinovo - kamenný kríž). Počas prechodu frontu
v r. 1945 bol však zničený. Súčasne pri ňom zahynul ruský
veliteľ. Ďalší zaniknutý drevený kríž bol situovaný v lesíku oproti usadlosti U Horných. Podľa ústnej tradície ho dal
postaviť mlynár v priebehu vpádov Turkov na naše územie.
Rodina Ožvoldíkových žijúca v usadlosti U Horných prejavovala svoju vieru starostlivosťou o kríž. Po ich smrti počas
rokov 1939 - 1944 začal chátrať až úplne zmizol. Židovská
komunita mala v obci okrem vlastnej budovy Židovne i cin-

torín nachádzajúci sa východne na okraji dediny. Po vojne
prišlo k jeho spustnutiu. V súčasnosti sa na ňom nachádzajú
záhrady priľahlých rodinných domov.
Zámerne sme nezaradili do článku kaplnku Na Stárnisku,
ktorej by sme chceli venovať samostatnú tému. K odhaleniu
minulosti jednotlivých pamiatok pomohol historický materiál Štátneho archívu v Skalici, internetový portál epocha.sk,
občania Mária Cintulová, Mária Drinková, Jozefína Tomšová, Jozef Tomša, Otília Poláková, Anton Polák a Anna
Butašová. Za spoluprácu ďakujem Markovi Okasovi. Sakrálne drobné objekty sú stabilnými prvkami v meniacom sa
prostredí. V dnešnej uponáhľanej dobe nám dávajú možnosť
aspoň nachvíľu sa zastaviť a ponoriť do svojich myšlienok.
Text a foto: Tibor Keller

ZO SZCH Štefanov - druhá výstava drobných zvierat, králikov, holubov
Na základe dobrých ohlasov návštevníkov na dobre zorganizovanú výstavu a tiež spokojných chovateľov z okolitých
chovatelských oblastí sme sa rozhodli zorganizovať druhú
chovateľskú výstavu králikov, holubov a hydiny. Pre spestrenie programu sme pre divákov pripravili prezenčnú súťaž
v králičom hope. Radosť mali i deti, pre ktoré bol pripravený
skákací hrad a jazda na koníkoch. Napriek prísnym Covid
opatreniam sme v poslednej chvíli dostali povolenie a mohli
sme túto výstavu uskutočniť.
Účelom výstavy bola propagácia a prezentácia výsledkov
chovateľskej činnosti domácich chovateľov čistokrvných
zvierat, ako aj chovateľov z okolia. Na škodu veci je, že nemáme v organizácii zastúpenie v chove exotických zvierat
a nemohli sa na výstave prezentovať, a preto dúfame, že sa
to v najbližšom roku zmení. Naša organizácia sa rozrástla o
ďalších chovateľov. V roku 2020 nás bolo 27 členov z toho
9 mladých chovateľov. V roku 2021 je u nás registrovaných
32 členov z toho 10 mladých chovateľov.
Výstavný výbor, ktorý mal na starosti organizáciu výstavy pracoval v zložení: predseda- Štefan Juračka, tajomník
- Marián Klena, pokladníčka a vedúca predaja - Katarína
Kondlová. Garantmi expozície králikov, holubov a hydiny
boli: Jozef Hoferka, Marek Kondla, Marian Kotvan, Stanislav Surový, Jaroslav Kríž, Ladislav Križánek, Peter Štefan,
Dominik Kafka a Miroslav Štefan. Výstavy sa zúčastnilo
46 vystavovateľov, celkom bolo vystavených 300 zvierat z
toho 90 králikov (21 plemien rôznej farby a krezby), 63 ho-
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a hydiny

lubov (14 plemien) a 147
kusov vodnej a hrabavej
hydiny (30 plemien). Posúdenie zvierat previedli
posudzovatelia SZCH a
ČSCH.
Na výstave boli udelené nasledovné ceny:
3-krát šampión, 3-krát
šampiónka, 3-krát cena
mladého chovateľa, 27
-krát čestná cena a jeden
pohár starostu obce Štefanov, ktorý bol udelený
Jozefovi Hoferkovi za jeho dlhoročnú prácu a lásku k chovateľstvu.
Titul Šampión a Šampiónka výstavy získali:
Králiky: Belgický obor biely - chovateľ Matúš Gelinger
z Malaciek, Viedenský modrý - chovateľ Jozef Hoferka
zo Štefanova.
Holuby: Moravský pštros modrý - chovateľ Ladislav Osuský
z Malaciek, Český bublák - chovateľ Milan Miča zo Senice.
Hydina: Zdrobnelá velsumka - chovateľ Dávid Pavka z
Gbiel, Zdrobnelá wyandotka žlto čierna columbia - chovateľka Viktoria Klenová zo Štefanova.
Cenu Mladého chovateľa zíslali: Králik Viedenský modrý
- chovateľ Dávid Černek, holub Staroholandský kapucín chovateľka Vanesa Osuská, Kačica pekingská - chovateľ
Samuel Juračka.
Výstava v Štefanove bola organizačne aj materiálne dobre
zabezpečená, v tomto roku sme investovali nemalé finančné
prostriedky na zakúpenie 30 klietok pre hydinu, 27 klietok
pre 100 kusov králikov a ďalšie príslušenstvo. Poďakovanie chovateľov patrí aj tento rok OcÚ Štefanov a starostovi
Františkovi Chudému za podporu a pomoc pri zorganizovaní výstavy, ďalej ZO SZCH Hlboké za zapožičanie klietok
pre holuby, všetkým vystavovateľom, ktorí podporili výstavu svojou účastou, ako aj všetkým sponzorom a darcom cien
do bohatej tomboly a za celkový úspech výstavy.
Na koniec nesmieme zabudnúť na základné motto SZCH „Chovám pre radosť, krásu a úžitok“.
Text: Klena Marián
ŠTEFANOVinky

Hasiči v Štefanove oslavovali 130. výročie založenia DHZ
Bol nádherný letný deň len desať dní
pred koncom letných prázdnin, kedy
si hasiči v Štefanove pripomenuli
krásnou oslavou 130. výročie založenia svojho dobrovoľného hasičského
zboru. Jednou z príčin prečo vznikol
hasičský zbor v Štefanove, bola i kalika Mária Púčková, ktorá v obci podpálila množstvo domov a stodôl.
Hasičský zbor v Štefanove bol založený v roku 1890, takže z toho vyplýva, že oslava mala byť v roku 2020.
Štefanovskí hasiči mali všetko pripravené s tým, že sa v roku 2020 aj oslava uskutoční, žiaľ protipandemické
opatrenia v súvislosti s Covidom-19
zmarili naše plány. Museli sme čakať
na uvoľnenie opatrení a hľadať termín, kedy by sme mohli oslavu uskutočniť.
Oslava 130. výročia založenia DHZ
Štefanov sa začala príchodom účastníkov osláv a hostí do miestneho
kultúrneho domu, následne po malom
občerstvení sa vydal sprievod hasičov
s historickými zástavami i hasičskou
technikou do rímsko-katolíckeho
kostola na svätú omšu.
Pred samotným začatím svätej omše
položili predstavitelia zboru veniec
k hlavnému krížu na miestnom cintoríne, aby si uctili pamiatku všetkých zomrelých hasičov.
Omšu celebroval miestny pán farár
Mgr. Marián Meňuš, ktorý sa veľmi
úprimne a s vďačnosťou prihovoril
všetkým prítomným hasičom, poďakoval sa za ich služby aj pre nábožen-

ŠTEFANOVinky

skú obec a nabádal ich, aby v svojej
záslužnej práci pokračovali a zachovávali si tradície a históriu hasičov
v Štefanove.
Po sv. omši nasledoval sprievod cez
obec až k soche sv. Floriána, kde veliteľ zboru Ján Chudý a predseda Henrich Macek položili veniec nášmu
patrónovi.
Sprievod pokračoval späť do kultúrneho domu, kde začalo slávnostné
zasadnutie.
Slávnostné zasadnutie začalo o 16.00
hodine, pozvanie prijali: Ing. Zoltán
Tanczos PhD – viceprezident DPO
SR, František Chudý – starosta obce
Štefanov, Peter Bízek – člen výboru
a pléna ÚzO DPO Senica, okrskový
veliteľ okrsku Borský Mikuláš, Marián Mudroch – člen výboru a pléna
ÚzO, predseda komisie mládeže pri
ÚzO DPO Senica, Michal Lukáč –
predseda ÚzO DPO Skalica, Ing.

Ondrej Hurbanis – riaditeľ OR HaZZ
v Senici a Mgr. Marián Meňuš – farár RKC, Juraj Bílek – veliteľ okrsku
Kúty, Mgr. Juraj Smolár – inštruktor
okrsku Kúty a zástupcovia zborov
patriacich do tohto okrsku.
Hostí a členov privítal predseda zboru
Henrich Macek, počas slávnostného
nástupu vstúpila do miestnosti čestná stráž s vlajkou zboru. Nasledovala
hymna hasičov a po nej mladí hasiči
vystúpili s „modlitbou hasiča“.
Úvod osláv patril prednesu histórie
spolu s prezentáciou fotografií z minulosti ale aj zo súčasnosti. Tohto
sa zhostila tajomníčka zboru Marta
Hurbanisová. Prezentáciu spracovali
Mgr. Lenka Macková a Mgr. Simona Jakubovičová. Nasledovalo slávnostné povýšenie a ocenenie členov
zboru, podporovateľov hasičstva,
miestnych spolkov, základnej školy,
zborov v okrsku Kúty, ktorí hasičov
v Štefanove podporujú a spolupracujú s nimi.
Program pokračoval príhovormi hostí. Viceprezident DPO SR Ing. Zoltána Tanczós vo svojom príhovore ocenil prácu hasičov v Štefanove, potešil
sa veľkým počtom prítomných mladých hasičov so želaním, aby sa im
aj naďalej darilo. Súčasťou jeho príhovoru bolo aj odovzdanie medaily
„Za mimoriadne zásluhy“ a to DHZ
Štefanov, Oľge Hyžovej, Františke
Mackovej a Kataríne Lietavovej. Za
delegáciu z ÚzO DPO Senica vystúpil
Peter Bízek a poďakoval hasičom za
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ich prácu a najmä za zachovanie hasičskej histórie s odkazom, aby si aj
mladá generácia zachovala dedičstvo
otcov. Ďalej hasičov pozdravil a poďakoval sa za prácu starosta obce Štefanov František Chudý.
Slávnostná schôdza skončila prednesom mladých hasičov, kde hasičom
pripomenuli „Hasičské desatoro“.
Po občerstvení sa začala posledná časť osláv, kde pred kultúrnym
domom bola pripravená historická
i súčasná technika.
Ukážky začali hasiči z Unína, prišli
ustrojení v historickom šate a predviedli zásah ručnou štvorkolesovou
striekačkou. Ukázali veľkému počtu divákov, ktorí veľmi príjemne
prekvapili hasičov svojím záujmom
svoju techniku a vystrojenie zo začiatku 19. storočia.
Ďalšou ukážkou bolo hasenie požiaru
z hasičského trabantu, ktorý vlastnia
hasiči z Cerovej.

Záver ukážok patril profesionálnym
hasičom, ktorí predviedli zásah vyslobodzovania zakliesnenej osoby
v osobnom aute. Boli skvelí. Všetky ukážky sa tešili záujmu divákov
najmä detí, ktoré si veľmi rady techniku prezreli a urobili si množstvo fotografií s hasičmi i s technikou. Program spestrila i HS Čvančaranka.

Čo dodať záverom? Snáď len to, že
naše úprimné poďakovanie patrí
všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom
prispeli alebo sa podieľali na príprave
tejto oslavy a mohli sme spolu prežiť
veľmi príjemný, krásny letný deň.
Text: Marta Hurbanisová
Foto: Marián Andel

v roku nula a formou tvorivých dielní sme vyrábali darček pre Ježiška.
Vo štvrtok sme zažili dobrodružstvo
na Noemovej arche. Úlohou detí
bolo pomôcť Noemovi získavať informácie o zvieratách počas návštevy v Bojnickej ZOO. V piatok sme
si už-už mysleli, že sa podarilo stroj
opraviť, keď sme sa odrazu dozvedeli, že namiesto v roku 2021 sme

docestovali do roku 3022. Formou
stopovačky a stanovíšť sme získavali plastové vrchnáky ako poslednú surovinu na opravu nášho stroja. Nakoniec sa nám podarilo stroj
opraviť a vrátiť sa v sobotu späť do
prítomnosti. Tábora sa zúčastnilo
celkovo 47 ľudí, z toho 32 detí, 12
animátorov a 3 pani kuchárky.

Tábor 2021
Stalo sa už tradíciou, že eRko organizuje s našimi deťmi spolu s animátormi originálny tábor plný zaujímavých a nezabudnuteľných zážitkov.
V tomto roku sa uskutočnil farský
eRko tábor v dňoch 18. - 24. júla
v obci Chrenovec-Brusno. Tentokrát
bola ústrednou témou tábora oprava
stroja času, ktorý nás každý deň preniesol do iného obdobia. V nedeľu
nám naši vynálezcovia stroja času
predstavili tento úžasný stroj, lenže
vzápätí na to sa im aj pokazil. V pondelok sme sa tak ocitli v stredoveku,
kde bolo úlohou detí nazbierať potrebné množstvo materiálu na jeho
opravu. Suroviny mohli deti získať
po úspešnom absolvovaní hier a súťaží. Na druhý deň, v utorok, sme sa
ocitli v dobe kamennej. Deti formou
scénky stretli pravekých ľudí, ktorí
im prisľúbili pomoc pri oprave stroja výmenou za určité množstvo kameňov. Tie deti mohli získať počas
túry alebo dokonca počas pravekej
hry. V stredu sme mali Vianoce. A to
doslova. Ocitli sme sa totiž presne
10

Mgr. Gabriela Klimešová
ŠTEFANOVinky

Ukončenie školského
roka 2020/2021
Po 10 mesiacoch práce sa vždy stretávame na slávnostnom ukončení školského roka, aby sme bilancovali, čo
sme za tento školský rok stihli urobiť.
Zvládli sme extrémne ťažké obdobie,
na ktoré nebol nikto z nás pripravený.
Touto cestou chcem poďakovať prevádzkovým pracovníkom, rodičovskému združeniu, obecnému úradu,
všetkým trpezlivým rodičom, ktorí
prispeli k zabezpečeniu normálneho
chodu školy. Poďakovanie patrí aj
všetkým pedagógom za vynaloženú
námahu a trpezlivosť, za všetko, čo pre
našich žiakov urobili. Snažili sa, aby
si žiaci vytvorili ku škole dobrý vzťah,
aby do nej chodili radi, a aby počas
dištančného vzdelávania nezabudli na
základné vedomosti a zručnosti. Tento
školský rok bol ochudobnený o výlety, exkurzie, krúžky, ale naučil nás
možno väčšej trpezlivosti a váženiu si
skutočných hodnôt. Nemali by sme na
to zabudnúť. Napriek výraznému obmedzeniu prezenčného vzdelávania sa
väčšina žiakov našej školy postavila
zodpovedne k svojim povinnostiam
a na diaľku spolupracovala so svojimi pani učiteľkami na veľmi dobrej
úrovni. Niektorí dosiahli výborný
prospech a správanie a dokázali ešte
aj čosi naviac. Zúčastnili sa a umiestnili na popredných priečkach súťaží a olympiád. Za ich úspechmi stojí
námaha, talent, pomoc a opora rodičov a v neposlednom rade učiteľov.
Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády boli z 3. triedy E. Šírová, P.
Beňa, M. Buček, F. Marian, zo 4. tr. D.
Drápal, z 5.tr. K. Novomeská. Úspešní
riešitelia okresného kola Geografickej
olympiády boli zo 7. tr. J. Čelústka,
B. Senková, A. Macková, z 8. tr. L.
Burdová, z. 9. tr. M. Andel. Úspešné
riešiteľky okresného kola Biologickej
olympiády v tomto školskom roku sa
stali zo 7.tr. A. Macková, ktorá získala
2. miesto a z 9. tr. K. Cilíková, ktorá sa
umiestnila aj na 3. mieste okresného
kola Olympiády v anglickom jazyku.
K. Novomeská, žiačka 5.tr. získala 1.
miesto na Majstrovstvách Trnavského
kraja v šachu a 5. miesto na Majstrovstvách SR.
30. júna odišlo z našej školy 18 mlaŠTEFANOVinky

Absolventi školy

Úspešní riešitelia školského kola Geografickej olympiády

Regionálne kolo výtvarnej súťaže
Farby jesene 2. m miesto Erika Šírová,
3. miesto Klára Vajdová

Nelka Lisická z materskej školy získala v regionálne výtvarnej súťaži Farby
jesene 2. miesto

dých ľudí, ktorí po prázdninách začnú
písať novú kapitolu svojho života.
Sprievodcami na 9-ročnej exkurzii
našou školou im boli učitelia. Im záležalo, aby vyrástli nielen do výšky,
ale aby z nich vyrástli slušní, vzdelaní
a rozhľadení ľudia, ktorí sa života nezľaknú. Práve naopak – budú schopní
a dobre pripravení sa s ním popasovať.

Verím, že naši absolventi si nájdu v živote jasný cieľ a budú vedieť za ním
ísť.
Za mimoriadne výborné výsledky počas celej školskej dochádzky a reprezentáciu na okresných kolách súťaží
a olympiád boli starostom obce ocenení žiaci 9. ročníka K. Cilíková a M.
Andel.
Mgr. Zuzana Burdová
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Aktivity z našej škôlky
Mesiac október sa už tradične spája so starými rodičmi ako
Mesiac úcty k starším. V našej materskej škole sme tradične
každý rok organizovali rôzne aktivity a tvorivé dielne so
starkými. Bohužiaľ, už druhý rok sme obmedzovaní z dôvodu karanténnych opatrení súvisiacich s Covidom. Preto
sme sa pokúsili spojiť rodičov, starých rodičov a deti aspoň
na „diaľku“ a zorganizovať súťaž tvorivosti z plodov jesene
a prírodnín. Vytvorili spolu veľmi pekné dekorácie, ktoré
nám skrášlili priestory školy.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou tvorivosťou
a ochotou prispeli k spoločnému dielu.
Helena Rišková

Jesenné dekorácie v materskej škole

Rozlúčka s predškolákmi

Poďakovanie za 42 ročnú pedagogickú prácu v našej
materskej škole patrí pani učiteľke Danke Vizváryovej,
ktorá odišla do zaslúženého dôchodku.

Deň materských škôl si pripomenuli deti lampiónovým
sprievodom 11. novembra

Online hodina literatúry so spisovateľom Danielom Hevierom

Dištančné vzdelávanie počas školského roka 2020/2021 malo
aj svoje pozitívne stránky. Jednou z nich bola možnosť online sa stretnúť s osobnosťou spisovateľa, textára a učiteľa
Daniela Heviera, ktorého sme už dlhšie túžili pozvať k nám.
Tentokrát sa toto stretnutie podarilo aj vďaka tomu, že počas
online vyučovania vzdialenosti nehrajú rolu.
Dňa 15.4.2021 sa pán Daniel Hevier stal súčasťou hodiny literatúry v 8. triede u pani učiteľky Mgr. Zuzany Vizváryovej.
So žiakmi sa rozprával o téme Ako sa učiť pre život. Otvorene
a úprimne diskutoval o tom, čo žiakov zaujíma, čo ich baví a
napĺňa, pretože už uvažujú, kam budú ich kroky smerovať po
opustení brán našej školy. Mnohí ôsmaci sa aktívne zapájali
do debaty, niektorí pozorne počúvali a po skončení hodiny
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poslali nasledovnú spätnú väzbu:
* Zo stretnutia s Danielom Hevierom som si odniesla myšlienku, že sa mám venovať tomu, čo ma baví a ísť si za svojím
cieľom.
* Bol veľmi vtipný. Nečakal som, že sa nám tak otvorí s niektorými vecami, ale o to to bolo úprimnejšie. Bolo to super.
* Hodina sa mi veľmi páčila. Najmä to, že sa Daniel Hevier
zaujímal o náš názor a nebolo to len také obyčajné stretnutie.
Páčilo sa mi, že sa zaujímal o moderné technológie a o hry,
ktoré chalani hrajú. Príjemná hodina, ktorej som sa rada zúčastnila. 			
Mgr. Zuzana Vizváryová
ŠTEFANOVinky

Deň vojnových veteránov
Ľudia v mnohých krajinách si 11. novembra pripomínajú
Deň vojnových veteránov. V tento deň v roku 1918, teda
11.11. presne o 11.11 hodine zaznela pri podpise prímeria symbolicky posledná salva, ktorá ukončila prvú svetovú vojnu. Obeťami tohto vojnového konfliktu sa stali
aj obyvatelia našej obce Štefanov. Na počesť všetkých
veteránov sa v tento deň rozozvučali zvony z rozhlasu
obecného úradu, aby pripomenuli túto historickú udalosť. Je to pripomenutie hodnoty mieru, pripomenutím
padlých a výzvou na zastavenie vojen.
Symbolom veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Červené maky pokrývali hroby padlých vojakov na západnom
fronte. Práve preto sa tento deň nazýva aj Dňom červených makov. Položením symbolického kvetu a zapálením sviečky pri pomníku padlých sme si so žiakmi našej školy pripomenuli hrdinstvo a obete našich rodákov
a vzdali im úctu.
Mgr. Zuzana Burdová
Položenie symbolického kvetu k pamätníku

Štatistika z evidencie obyvateľov k 14.12.2021
V našej obci bolo k 1.1.2021 prihlásených na trvalý
pobyt 1630 obyvateľov z toho 816 žien a 814 mužov.
K 14.12.2021 má naša obec 1627 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a celkový vekový priemer obyvateľov je 39,5 roka. Na prechodný pobyt máme v obci
prihlásených 44 obyvateľov.

Navždy nás opustili
Ivan Prstek
1.1.2021
Miroslav Baláž
16.1.2021
Marta Mešťánková
17.1.2021
Anna Lukáčová
26.2.2021
Rudolf Kabas
8.3.2021
Ľubomír Kákoš
21.3.2021
Irena Horínková
9.4.2021
Jozef Kaluža
26.4.2021
Mária Ovečková
4.5.2021
Terézia Rybnikárová 18.5.2021
Vladimír Planka
27.5.2021
Jozef Polák
30.5.2021
Vladimír Khúla
25.6.2021
Jozef Patúc
7.9.2021
Róbert Vrba
9.11.2021
Mária Piváková
6.12.2021
Miroslav Hrubša
11.12.2021

vo veku 43 rokov
vo veku 39 rokov
vo veku 51 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 49 rokov
vo veku 94 rokov
vo veku 70 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 82 rokov
vo veku 45 rokov
vo veku 48 rokov
vo veku 26 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 75 rokov

Uzavreli manželstvo
Ing. Marián Bobuľa & Viera Kollárová
Peter Tomša & Monika Valachovičová
Šebastián Šarközy & Jana Balážová
Ing. Ján Kralovič & Mgr. Zuzana Skalová
Dávid Hozlár & Romana Gozorová
ŠTEFANOVinky

8. 5.2021
29.5.2021
31.7.2021
7.8.2021
11.9.2021

Narodili sa
Sebastián Klena
16.1.2021
Rodičia: Marcela Ianosteacová &Vladimír Klena
Patrik Mešťánek
13.3.2021
Rodičia: Dominika Cintulová & Michal Mešťánek
Dorota Lukáčová
2.4.2021
Rodičia: Lucia & Michal Lukáč
Adrián Daniel
23.5.2021
Rodičia: Antónia Šarközyová & Adrián Daniel
Tomáš Daniel
2.6.2021
Rodičia: Martina & Tomáš Daniel
Svetlana Škrabáková
20.6.2021
Rodičia: Dominika & Rudolf Škrabák
Marek Skala
11.7.2021
Rodičia: Adela Skalová & Miloš Janovic
Alan Michálek
15.7.2021
Rodičia: Gabriela & Martin Michálek
Natália Chovančíková
15.8.2021
Rodičia: Mária Chovančíková
Rea Adamovská
13.9.2021
Rodičia: Miriama & Simon Adamovský
Filip Klena
14.10.2021
Rodiča: Zuzana & Dalibor Klena
Viktória Malíková
1.11.2021
Rodičia: Viktória Ilčíková & Denis Malík
Amália Chrenková
9.11.2021
Rodičia: Eva Hlúpiková & Mário Chrenka
Matias Harvan
3.12.2021

Eliška Balážová & Ján Harvan
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Majme úctu k šedinám
1. október je Medzinárodným dňom
starších a mesiac október bol v roku
1990 vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti druhú októbrovú nedeľu pripravila obec pre občanov krátky kultúrny program. V úvode
programu sa prítomným spoluobčanom
prihovoril pán starosta týmito slovami:
Vážení spoluobčania,
Opäť je tu október, mesiac počas ktorého si pripomíname, že medzi nami žijú
mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší
ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť
a úctu. Želaním každého človeka je asi
šťastný život, no úplné a dokonalé šťastie neexistuje. Jednému chýba to, inému
zas čosi iné. Každý človek je jedinečný
a rovnako aj jeho cesta životom. Túto
cestu musíme prijať, nevzdávať sa, boriť sa aj prekážkami a ťažkými skúškami, niekedy možno siahnuť až na dno
svojich síl, ale s vedomím, že po každej
búrke sa rozjasní a opäť zasvieti slnko.
Preto Vás, milí naši seniori, priateľsky
povzbudzujem k tomu, aby ste boli v
týchto ťažkých a neistých časoch oporou pre svoje deti, vnúčatá, ale možno
aj pre susedov či priateľov, aby ste ich
podporili a možno aj poradili, ako sa
aj v tejto situácii všetko dá, len treba
chcieť. Veď kto iný by im mohol po-

dať túto pomocnú ruku ak nie Vy, ktorí
ste vo svojom živote museli čeliť určite
mnohým neľahkým životným situáciám
a rozhodnutiam, keď život nebol iba radostný a šťastný.
Zo srdca Vám prajem, milí seniori, aby
bol pre Vás októbrom každý mesiac v
roku, aby sme Vám všetkým preukazovali vďaku, lásku, pozornosť a úctu,
ktorú si plným právom zaslúžite.
Ďalej program pokračoval vystúpením
dychovej hudby Lubovjanka pod vedením pána Ľubomíra Vavroviča, ktorá
pôsobí pri Základnej umeleckej škole
Šaštín-Stráže. Sálou sa rozozneli ľudo-

vé piesne v podaní mladých interpretov, ktorí svojím vystúpením potešili
srdcia všetkých vekových kategórií.
Predstavili sa i nádejní mladí muzikanti
zo Štefanova, ktorí v dychovej hudbe
pôsobia. Úsmevným slovom seniorov
rozveselili žiaci z našej základnej školy, ktorí si pod vedením pani učiteľky
Mgr. Kudolániovej a Mgr. Hubačovej
pripravili krátke vystúpenie. I keď nepriaznivá epidemiologická situácia obmedzuje spoločenské aktivity, táto akcia bola milým spestrením nedeľného
poobedia.		
(JK)

„Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.“
Redakcia
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Vianočnou krížovkou
prajeme všetkým lúštiteľom veselé.....
(dokončenie v tajničke)

Vylúštenú
krížovku
vystrite, doplňte osobnými údajmi a vhoďte
do pripravenej schránky na OcÚ Štefanov.
Zo správnych riešení
vylosujeme troch výhercov, ktorých mená
uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.
Meno a priezvisko
....................................
....................................
Adresa a č.d.
....................................
....................................

Osemsmerovka pre deti
Veľký rybár sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
– Okamžite prestaňte sekať do
toho ľadu!
– Akým právom mi to zakazujete!?
– Právom .... (Tajnička má 22 písmen)
Meno a priezvisko
......................................................
Adresa a č.d.
.....................................................
.....................................................
Vylúštenú osemsmerovku vystrihnite, doplňte osobnými údajmi
a vhoďte do pripravenej schránky
na OcÚ v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme
v budúcom čísle Štefanoviniek.
Výhercovia z predchádzajúceho čísla:
1. miesto – Školastika Khúlová - finančná výhra 10 €
2. miesto – Veronika Novomeská – finančná výhra 5 €
3. miesto – Marta Ovečková – kniha
Výherci si výhru môžu prevziať do 29.12.2021 na OcÚ.
ŠTEFANOVinky

ŠTEFANOVinky. Obecné noviny pre obyvateľov obce a okolia vychádzajú 1x ročne. Vydáva Obecný úrad v Štefanove IČO 00 310 077.
Náklad 450 kusov. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Luna Moravský
Sv. Ján. Adresa redakcie: OcÚ Štefanov 347, tel: 034 6537129, e-mail:
matrika@stefanovobec.sk, www.stefanovobec.sk.

15

Vinársky rok 2021
Tento vinársky rok bol opäť netradičný. Podobne ako minulý rok sme si na
jar neužili výstavy vína u nás a ani v
okolitých vinárskych obciach. Prišli
sme o stretnutia s vinármi, vinohradníkmi, známymi, skrátka všetkými
obdivovateľmi dobrého vína. Sú to
stretnutia, kde sa môžeme pochváliť
čo sa podarilo, čo sa dá zlepšiť, priestor k výmene názorov a informácií.
Ale už dosť čo mohlo byť a nebolo.
Jediné, čo si mohlo žiť svojím životom, nezávisle od pandemických vĺn,
boli naše vinice. Tam to išlo všetko
podľa plánu a schyľovalo sa ku kvalitnej úrode. Keď už pomaly hrozno
zrelo, tak sa nám podarilo v svetlej
pandemickej chvíľke zorganizovať už
tretiu Hodovú vínnu uličku. Táto akcia si našla svojich skalných podporovateľov a opäť, pre našu radosť, sme
videli veľa nových tvárí. Toto leto
sa prezentovali svojimi vínami títo
miestni vinári: Víno Buček, Vinárstvo
Stroh, Vinárstvo Lukáč, Víno Cvečka,

Hodová vinná ulička 2021

Víno Polák, Víno Belica, Víno Klena. Nálada bola skvelá tak ako vína.
Podporilo nás aj pekné počasie. Táto
akcia bola príjemným spestrením letných štefanovských hodov. Môžeme
vidieť, že Hodová ulička sa rok od
roka teší väčšej podpore domácich
ale aj cezpoľných návštevníkov. Toto
je pre nás záväzok, aby naše vína stále naberali na kvalite a aby sme ich

stále viac ich propagovali odbornej i
laickej verejnosti. V našich sudoch
už zrejú nové vínka, tak dúfam, že si
čoskoro vo väčšom počte povieme na zdravie! Máme na túto príležitosť
naplánované dve akcie:
20. Jubilejnú regionálnu výstavu vína
v termíne 30.4. 2022 a Hodovú vínnu
uličku v termíne 27.8.2022.
Ing. Ladislav Buček

Mikuláš 2021
Ulice a priedomia domov ozdobené vianočným osvetlením, na adventnom venci zažaté dve sviece, zem pokrytá
prvým snehom a vzduchom sa vznášajúce snehové vločky.
To všetko naznačuje, že Vianoce sú pred dverami a deti
netrpezlivo čakajú, či príde sv. Mikuláš. V Štefanove deti

navštívil Mikuláš 5. decembra v podvečer. Mikulášsky
sprievod zazvonil pri dverách detí, ktorých rodičia o to
požiadali na obecnom úrade a taktiež navštívil deti, ktoré
sú aktívne v dobrovoľnom hasičskom zbore a obdaroval
ich sladkosťami.

