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/Ne/zvolený...
Henri Barbusse rozprával o dojímavej scéne, ktorej bol svedkom v čase svetovej vojny, v poľnej nemocnici plnej zranených
vojakov. Jeden z vojakov, ktorý mal evidentne pred sebou už len
pár minút života, oslovil priateľa, ktorý s ľahším zranením ležal
vedľa neho. Povedal mu: „Dominik počúvaj! Viem, že si viedol
zlý život. Viem, že ťa doma hľadá polícia pre viaceré zlé veci...
No voči mne nemá nikto nič. Moje meno je čisté... Tak ťa prosím, zober si moju peňaženku s mojimi dokladmi. Vezmi si moje
meno, moju identitu, môj život a rýchlo mi podaj tvoje papiere. Ja
umieram a do hrobu si vezmem tvoje zločiny i tvoje zlé meno. No
ty budeš môcť začať nanovo...“ Henri Barbusse k tomu dodáva:
„Neurobil práve toto pre mňa Kristus na kríži?“
„Pokoj vám“ (Jn 20,19.20). Toto je prvý pozdrav Vzkrieseného,
ktorým pozdravil učeníkov. Pozdrav, ktorý opakuje celému svetu. Je to radostná zvesť, tak túžobne očakávaná! Povzbudivá zvesť
pre každého, kto je utláčaný pod ťarchou hriechu a jeho rozmanitých štruktúr! Pre všetkých ohlasujeme nádej pokoja, pravého
pokoja, založeného na pevných základoch lásky a spravodlivosti,
pravdy a slobody. „Pacem in terris...“ „Pokoj na zemi, hlboká túžba ľudských bytostí všetkých čias, je možné vybudovať a upevniť
len ak je plne rešpektovaný poriadok, ktorý ustanovil Boh“. Tak
znie úvod encykliky Pacem in terris. Týmito slovami začína historická encyklika, ktorou svätý Ján XXIII. ukázal svetu cestu pokoja. Sú to slová, nadovšetko aktuálne na úsvite tretieho tisícročia, bolestne zatienenom násilím, terorizmom, genocídou a rôznymi konfliktmi. Ako apoštolom, ustráchaným na rozbúrenom mori,
Kristus opakuje aj ľuďom našich čias: „Nebojte sa, ja som to!“
(Mk 6,50) Ak je s nami on, prečo sa báť? Akokoľvek tmavý by
sa zdal horizont ľudstva, slávime prekypujúce víťazstvo veľkonočnej radosti. Ak protivietor sťažuje cestu národov, ak sa búri more
dejín, nech nikto neprepadne strachu a beznádeji! Kristus vstal z
mŕtvych; Kristus žije medzi nami, reálne prítomný v sviatosti Eucharistie, on sa obetuje ako Chlieb spásy, Chlieb chudobných, Pokrm pútnikov. Panna Mária, prvý svätostánok v dejinách. Panna
Mária ako tichý svedok veľkonočných zázrakov, pomôž nám spievať našim životom tvoj „Magnifikat“ chvály a vďaky, pretože dnes
vstal z hrobu Pán, ktorý za nás visel na kríži.“
Muž išiel do chrámu. Zaparkoval svoje auto a vystúpil. Tu neho zatrúbil muž z
prichádzajúceho auta a cez okienko zvolal: „Tu vždy parkujem ja. Vzali ste mi moje
miesto!“ Muž vošiel do chrámu a sadol si na voľné miesto. O chvíľu k nemu prišla staršia žena a povedala mu: „To je moja stolička. Sadli ste si na moje miesto!“
Muž trošku dotknutý postojom ženy vstal, ale nepovedal nič. Po svätej omši nasledovalo ešte stretnutie tých, ktorí si chceli prehĺbiť svoje vedomosti zo Svätého písma. Muž sa pridal. Sadol si trochu bokom. No i tu k nemu prišiel jeden zo skupiny
a povedal: „Tu sedávam ja. Vzali ste si moje miesto!“ Muž teda vstal a oprel sa o
jeden z chrámových pilierov. Stretnutie sa začalo modlitbou. Zhromaždení vzývali Pána, aby prišiel do ich stredu. Tu si všimli neznámeho muža opretého o chrámový pilier. Začal sa meniť. Na rukách i na nohách sa mu zjavili krvavé jazvy.
Pýtali sa ho: „Čo sa vám stalo?“ Nespoznali v blížnom Krista! Ako ho ja spoznávam v blížnom?
Dánsky sochár Bertel Thorwaldsen mal vytvoriť sochu Krista. Dlho uvažoval nad umeleckým stvárnením zadanej témy. Keď dospel k predstave, s ktorou
bol spokojný, z poddajného ílu vyformoval zmenšený model budúcej sochy. Vyniesol ho z atelieru na záhradu, aby íl vyschol a stvrdol. Počas noci však prišiel dážď, ktorý dopadal na ešte vlhký model. Ráno sochár prišiel k dielu s hroznou predstavou, že jeho včerajšia práca vyšla úplne nazmar. Na prvý pohľad to
aj tak vyzeralo. Ruky predtým zdvihnuté k žehnaniu, teraz boli klesnuté v akomsi pozývajúcom geste. Hlava Krista, predtým vztýčená – akoby chcela pohľadom obsiahnuť všetky končiny zeme, bola následkom dažďa zohnutá k zemi

tak, že tvár ani nebolo vidieť. Sochár
zo smútkom pozeral na zničený model.
No zrazu si uvedomil, že ten „nešťastný dážď“ vylepšil jeho model. „Jasne!“
skríkol. „Ak chce niekto vidieť Ježišovu
tvár, musí prísť k nemu bližšie a pokorne padnúť na kolená...“ A to platí aj pre
nás. Kľaknime pred zmŕtvychvstalým
Kristom. Chcem si zvoliť a odniesť seba
či z mŕtvychvstalého Krista vo svojom
srdci? Je správne, že túto pravdu viery nielen intelektuálne prijímame,
ale aj svojim životom chceme realizovať. To chce od nás v najväčší
svia-tok Cirkvi zmŕtvychvstalý Ježiš. Napraviť svoj život počnúc myšlienkami, slovami i skutkami, tak
vo vzťahu k Bohu, blížnym i sebe
samým. O tom sú sviatky plné pokoja
z Kristovho víťazstva.
vdp. Marián Meňuš, farár
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Fašiangový pondelok sa
niesol v znamení obecnej
zabíjačky.
Stalo sa v našej obci tradíciou, že sa na fašiangový pondelok stretnú spoluobčania v kultúrnom dome na obecnej zabíjačke. Ale po novom hygienické normy obmedzujú vykonávanie zabíjačiek
na verejnosti, preto pán starosta zabezpečil bravčové polovice z bitúnku a majstri mäsiari a kuchári pripravili pre našich
spoluobčanov výborné zabíjačkové pochúťky. V popoludňajších hodinách sa sála kultúrneho domu začala plniť návštevníkmi,
ktorí prišli ochutnať pripravené zabíjačkové dobroty a zabaviť sa. Každý rok je
niečím výnimočný, v tomto roku bol najväčší dopyt po voňavých jaterničkách a krvavničkách. O uhasenie smädu sa postarala obsluha v bufete. K dobrej a bezstarostnej nálade na tanečnom parkete prispela už tradične skupina Proxima. Vďaka za toto pekné podujatie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho uskutočnenie.

(JK)

Starosta obce a poslanci OZ pozývajú všetkých občanov na posedenie pod májou, ktoré sa uskutoční v piatok 29. 4. 2016 od 18.00 hod.
priKultúrnom dome Štefanov.

K názvu obce v stredoveku
Chotár obce bol podľa archeologických nálezov osídlený už v mladšej dobe kamennej (neolite) v 5. tisícročí pred Kr. Ďalšie nálezy sú datované do mladšej doby bronzovej (13. stor. pred Kr.), do doby železnej (8. stor. pred
Kr.), doby rímskej (2.- 3. stor. po Kr.) a slovanského obdobia (9. - 10. stor.). Tieto osídlenia však neboli kontinuálne.
Existenciu obce Štefanov máme písomne doloženú až koncom 14. storočia. Písomné zmienky o obci z 11, či
12. storočia, prípadne založenie farnosti v roku 1240 musíme považovať za neopodstatnené a nepodložené.
Obec Štefanov sa po prvý raz spomína 28. 7. 1392 pod názvom Chepan v darovacej listine uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Kráľ Žigmund daroval za zásluhy do doživotnej držby hrad Holíč so všetkými jeho majetkami svojmu vojvodovi poľského pôvodu Stiborovi zo Stiboríc. Štefanov bol súčasťou pôvodne Šaštínskeho panstva, ktoré už koncom 14. storočia bolo spojené
s Holíčskym panstvom. Uvedenie nového majiteľa do majetkov panstva bolo právnym aktom, o ktorom sa vyhotovovala listina.
Toto uvedenie – vovedenie sa konalo 18. 9. 1392 a obec Štefanov sa v nej označuje ako Czepani. V roku 1395 daroval Žigmund
Stiborovi Holíčske panstvo do večného užívania a o niekoľko mesiacov neskôr sa konalo opäť uvedenie Stibora do majetkov
panstva. V roku 1399 si nechal túto držbu Stibor potvrdiť. Obec Štefanov sa v listinách objavuje vo forme Chepano a Chepanoua.
Stibor zomrel v roku 1414 a po ňom zdedil panstvo jeho syn Stibor zo Stiboríc ml., ktorý ale nemal mužského potomka a o po
jeho smrti (cca. 1434) sa o Holíčske panstvo uchádzala Stiborova dcéra Katarína, ako i Stiborov bratranec Nikolajko. Napokon
kráľ Albrecht udelil v roku 1438 Holíčske panstvo bývalému českému kancelárovi kráľa Žigmunda Gašparovi Šlikovi. V listine
z tohto roku sa spomína Štefanov vo forme Sthipanow. Novými majiteľmi panstva sa koncom 15. storočia po Šlikovcov stali Coborovci. Bolo to niekoľkoročné úsilie, než sa Coborovci stali majiteľmi celého panstva. Názov obce sa podľa listín z tohto obdobia nezmenil. Konkrétne v roku 1489 je zapísaná v tvare Sthepanow a v roku 1498 Stepano. Coborovcom sa podarilo si udržať
Holíčske panstvo až do konca 30. rokov 18. storočia, keď ho Jozef Cobor predal Františkovi Štefanovi Lotrinskému, manželovi
Márie Terézie. Obce panstva sa stali majetkom Habsburgovcov a cisárskej rodine patrili až do zániku monarchie v roku 1918.
Podľa názoru jazykovedca R. Krajčoviča je názov obce odvodený od osobného mena Čepan > Ščepán, latinsky Stephanus, slovensky Štefan privlastňovacou príponou –ová. Obec bola Čepanovou osadou (dedinou). Tento názov reflektoval i pomaďarčený názov obce Csépánfalva, ktorý bol oficiálnym názvom obce v rokoch 1913 - 1920.
Podľa súpisu delenia panstva medzi Coborovcami a Bakičovcami z roku 1554 mal Štefanov 24 ¾ sedliackych usadlostí, 17 želiarskych usadlostí a 4 poddanské mlyny. Ku každej sedliackej usadlosti patrila okrem domu i istá výmera polí a lúk, prípadne ďalšie druhy
pôdy ako napr. vinice, sady a pod. Želiarska usadlosť okrem domu mala nanajvýš malú výmeru pôdy, zvyčajne v rámci intravilánu.
ThLic. Martin Hoferka, Th.D.
Záhorské múzeum v Skalici
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Výstava starožitností

V poslednú februárovú nedeľu sa v kultúrnom dome uskutočnila výstava starožitností. O jej zorganizovanie sa postarali členovia Jednoty dôchodcov Štefanov. Nedeľné popoludnie
spoluobčania využili na to, aby si prezreli zaujímavé predmety z dôb dávno minulých. Našlo sa zopár zanietených zberateľov, ktorí uchovávajú starodávne skvosty, a to nielen pre
svoje potešenie, ale ochotne ich zapožičali aj na výstavu. Neboli to iba predmety odložené na povale alebo v pivnici, našli sa aj skutočné klenoty, ktoré starostlivo opatrujeme po svojich predkoch.
Výstava nebola len o prezeraní starožitností a o spomienkach. Ľudia rozprávali o histórii vystavovaných premetov.
Dozvedeli sme sa napríklad, ako sa lisoval olej, a to, že v Štefanove bola lisovňa oleja. Zaujali nás témy ako výroba masla, využitie stolárskeho náradia, či výroba konopných tkanín a odevov.
V prvej časti výstavy boli vystavené čajové a kávové súpravy, taniere a porcelánové misy. Oku návštevníka ulahodila
krásna kuchynská polička s keramickými nádobami na sypké
potraviny a koreniny. Druhej časti výstavy kraľovali vyšívané
obrusy prevažne z konopného plátna. Nádhernou a precíznou
ručnou prácou nás dojímali čepce zo ženského kroja, starostlivo odložené na pamiatku po mame a starej mame.
Keramické bábovkové formy a viac alebo skromnejšie zdobené nádoby na tekutiny, hlinené mliečne hrnce a iný riad, ktorý roky slúžil v štefanovských kuchyniach, nám pripomenuli, že navariť pre rodinu nebolo vždy jednoduché, a že dnešné
praktické riady vonkoncom nie sú zbytočné.
To, že gazdiné museli zvládnuť práce, o ktorých my už dnes

ani netušíme, nám pripomenuli ťažké železné žehličky na uhlíky alebo na nahrievanie na sporáku, závesné váhy, česák na
ľan, mažiar na mútenie masla aj na výrobu oleja, mažiariky na
korenie a iné drobnosti. Na stole bol umiestnený kúpeľňový
riad, umývacia súprava z keramiky.
V rohu miestnosti sme našli kovovú vaňu s dvomi valchami
a výdobytok modernej doby v podobe jednoduchej elektrickej práčky bez žmýkačky. Celok dotvárali rôzne pozinkované
a smaltované nádoby, bez ktorých sa domácnosť nezaobišla.
Na pódiu boli vystavené rádiá, pri ktorých naši dedovia pozorne počúvali správy z moderného sveta, pokým gazdiné čoraz menej používali kolovrátky - ale i tak ich zachovali až dodnes. Spomenuli sme si, koľkokrát starenku sprevádzali prútené košíky a ako často brali stareček do rúk drevené hrable
a vidly. Na výstave sme dokonca našli aj nástroje tesárskeho
majstra. Väčšia časť výstavy bola venovaná náradiu používanému pri bežnom fungovaní domácnosti, a niektoré exponáty by zažiarili aj v technickom múzeu. Návštevníkov zaujal i
petrolejový varič či ozdobná drevená škatuľa na fotografie a
množstvo ďalších premetov. Ukážkou módnych trendov bola
zasa zbierka dámskych kabeliek. Koľkokrát boli tieto kabelky
v kostole ako nerozlučné spoločníčky našich materí?
V strede miestnosti boli vystavené staré modlitebné knihy,
Nový zákon, kalendár. Pri nesmierne cenných drevených krížoch sa naši predkovia modlili v časoch dobrých i zlých. Ich
opatrné dotyky pripomínala šperkovnica, staré krčahy z habánskej keramiky, sklenená pohárová súprava a nepostrádateľná kuchynská váha so závažím.
Pri poslednom stole sme si pripili troškou domáceho vínka.
Záverečná časť výstavy bola venovaná ochutnávke sladkých
a slaných koláčov, chuťoviek a šalátov, ktoré vyrobili šikovné gazdiné podľa starých ale i novodobých receptov. Niektoré
tradične pripravujeme pre svoje rodiny, niektoré iba vo sviatky a niektoré sú takmer zabudnuté. Zelerové a cestovinové šaláty, tvarohové a makové koláče, pagáče, kukuričný posúch,
klobáska, nátierky - samé dobré veci, bez ktorých dnes síce
môžeme, ale nechceme žiť.

(JK)
(JK)

Recept na starodávny kukuričný koláč
Budeme potrebovať:
1 liter kukuričnej múky, približne ¾ litra mlieka, 15g kvasníc, 1 čaj. lyžička cukru na kvások, 1 celé vajce, 1 žĺtok, približne 16 polievkových lyžíc rozpustenej bravčovej masti, trochu soli a lekvár.
Budeme postupovať takto: Do misy si pripravíme múku, mlieko, vajcia, masť, soľ a ku všetkému pridáme vykysnutý kvások. Vypracujeme redšie cesto, ktoré vylejeme na vymastený plech. Ak je cesto husté môžeme ho rozriediť mliekom alebo
masťou. Cesto upečieme do zlatista. Po upečení koláč potrieme lekvárom.

eRko - tábor 2016
eRko - kresťanské spoločenstvo detí pozýva deti od 6 do 15 rokov na letný eRko tábor,
ktorý sa uskutoční v dňoch 7. 8. 2016 – 13. 8.
2016 vo farnosti Spišská Belá. Prihlášky na
tábor budú k dispozícii koncom mesiaca júna.
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Odovzdávanie TATRY CAS
32 – T 815
Úradujúci minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ odovzdal v roku 2011 Dobrovoľnému hasičskému zboru v Štefanove za symbolické 1,- euro hasičské vozidlo TATRA 815. Hasičská TATRA slúžila ako záchranné vozidlo nielen v prípade požiaru, ale využívala sa i na zavlažovanie veľkých plôch, keďže je možné dopraviť ňou veľký objem vody aj do ťažko prístupného terénu. TATRA tiež slúžila aj pri poľnohospodárskych prácach, najmä pri žatve.
Koncom minulého roka dali štefanovskí hasiči toto vozidlo
zmodernizovať. 21. februára 2016 sa dobrovoľným hasičom
dostalo veľkej cti a zadosťučinenia. Krátko po 18-tej hodine
navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR
Róbert Kaliňák aj so svojou delegáciou, aby sa zúčastnil na
slávnostnom odovzdaní už vynovenej a technicky zdokonalenej hasičskej TATRY nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru.
Slávnosť sa konala pri kultúrnom dome. Delegáciu privítala

nastúpená hasičská jednotka spolu so starostom obce a s poslancami obecného zastupiteľstva. Vozidlo zastavilo, vystúpil
minister vnútra a veliteľ DHZ Ján Chudý mu podal hlásenie. Po slávnostnom privítaní delegácie našim starostom Rudolfom Polákom sa ujal slova pán minister, ktorý sa poďakoval hasičom za ich obetavú prácu a ocenil ich snahu a nasadenie. V závere svojho príhovoru odovzdal kľúče od nového
repasovaného vozidla TATRA 815 veliteľovi DHZ. Slávnostný ceremoniál odovzdávania hasičskej tatry svojou účasťou
okrem ministra poctili aj prezident HaZZ SR Alexander Nejedlý, predsedníčka krajskej i okresnej organizácie DPO Mar-

ta Hurbanisová, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ sekretariátu DPO SR Ján Parčiš, riaditeľ HaZZ
TT Vojtech Valkovič, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ
SE Milan Černák a ostatní vzácni hostia. Počas tejto slávnosti odovzdal pán minister spolu s generálnym sekretárom
DPO SR ocenenie za celoživotnú prácu a mimoriadne zásluhy nášmu dlhoročnému členovi DHZ pánovi Jozefovi Beňovi.
Pán minister Kaliňák, starosta obce Rudolf Polák a veliteľ DHZ
Ján Chudý spoločne pokrstili vozidlo šampanským a popriali
mu dlhú životnosť. Stretnutie pokračovalo neformálnymi rozhovormi a fotografovaním sa pri novom aute. Hasiči si mohli
vyskúšať funkcie novej techniky. Na záver bolo v kultúrnom
dome pre všetkých pozvaných hostí pripravené občerstvenie.
Zaželajme si, nech hasičom nová technika dobre slúži, aby sme sa v našej obci cítili bezpečne. Pri každej živelnej pohrome sú hasiči prví, koho voláme na pomoc.
Mgr. Simona Jakubovičová
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Úspechy našich žiakov
V tomto školskom roku boli prvýkrát testovaní žiaci 5. ročníka z vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky. Celoslovenské testovanie prebiehalo 25.novembra na všetkých základných školách . Naši piataci obstáli veľmi dobre. Dosiahnutá priemerná úspešnosť zo slovenského jazyka bola 71,46%.Národný priemer bol 61,99%. Priemerná úspešnosť v matematikebola 69,38%a národný priemer bol 61,99%. V obidvoch predmetoch sme dosiahli vyššiu priemernú úspešnosť ako bol národný priemer. Týmto chcem poďakovať pani učiteľkám Juráňovej, Bilkovej a Hubačovej, ktoré žiakov na testovanie pripravovali.

Účastníci recitačnej súťaže Hurbanov pamätník.
Za všetkými týmito úspechmi stojí odhodlanie, chuť
detí vydať zo seba len to najlepšie a

nadšenie uči-

teľov, ktorí svojich žiakov trpezlivosťou , ale i prísnosťou a dôslednosťou vedú k očakávaným výsledkom.
Mgr. Zuzana Burdová

Úspešný piataci v testovaní.
Darilo sa aj tímu našich šachistov – M. Závodná, Z. Závodná, V. Vrba, L. Čelústka, N. Vyrúbalová a K. Novomeská si priniesli z Okresných majstrovstiev pekné 2. miesto .
Výrazným talentom je Karin Novomeská z našej materskej školy. Žne úspechy vo všetkých súťažiach, ktoré so svojimi rodičmi absolvuje. V tomto školskom roku získala na
Majstrovstvách SR mládeže v RAPID šachu jednotlivcov v
kategórii dievčat do 6 rokov 2. miesto, Medzinárodný turnaj detí v Senici 3.miesto, Šachový turnaj o pohár starostu
obce 1. miesto, Detský šachový turnaj v Malackách 3. miesto, Majstrovstvá okresu Senica žiakov 2. miesto. Z Valentínskeho šachového turnaja si Karinka priniesla 1. miesto.
Nielen šachisti boli úspešní. Recitátori na obvodnom kole súťaže Hurbanov pamätník si priniesli zaslúžené diplomy. 1.
miesto Z. Poláková, 2. miesto A. Čechová, 3.miesto B. Hlavenková. Zapojili sme sa aj do okresného kola výtvarnej súťaže, kde práce žiakov 7. ročníka L. Chrenku, Lenky Burdovej, M. Závodnej a žiačky 1.ročníka S. Križánkovej získali
1. miesto s postupom do celoslovenského kola. Ocenená bola
aj výtvarná práca V. Pechovej.Tieto práce budú vyhodnotené
na Vernisáži Európa v škole 2016 v utorok 15.3. 2016 o 10.00
hod. v DAV Senica. Výstava potrvá do 15.4. 2016. Teší nás,
že práce našich detí uspeli medzi 76 prácami z okresu Senica.

Školská spôsobilosť alebo príprava
detí na vstup do 1. ročníka
Obdobie nástupu do školy patrí medzi najvýznamnejšie vývinové etapy dieťaťa. Pre väčšinu detí je
vstup do školy veľkou záťažou, dieťa opúšťa svet
hier a musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam. Je potrebné, aby dieťa vstupovalo
do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré so sebou škola prináša. Problémy alebo zlyhanie
hneď na začiatku školskej dochádzky, dieťa demotivujú a môžu vážne narušiť jeho sebavedomie. Školská spôsobilosť je taký stupeň vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu osvojenie si školských zručností a vedomostí. Je to zrelosť telesná, psychická a sociálna.

Tešíme sa do školy.
Tím šachistov - školské majstrovstvá okresu.

(pokračovanie na str.6)
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(dokončenie zo str.5)
Telesnú – fyzickú spôsobilosť posúdi detský lekár pri predškolskej zdravotnej prehliadke. Psychickú zrelosť môže posúdiť psychológ v centre výchovného poradenstva a prevencie. Zistí aktuálny stav schopností dieťaťa a úroveň vývinu osobnosti. Sociálna zrelosť sa odpozoruje v detskom kolektíve v materskej škole.

Milí rodičia budúcich prvákov!
Srdečne Vás pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2016 od 13.00 hod. do 17.00
hod. v prvej triede. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Deti
budú sprevádzať obľúbené rozprávkové postavičky.
Mgr. Zuzana Burdová

Voľby do NR SR
5.3.2016

konané dňa

Prinášame Vám výsledky hlasovania vo volebnom okrsku
01 v obci Štefanov:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
Počet platných odovzdaných hlasov:
Budúci prvák by mal vedieť: samostatne sa obliecť a
obuť, vykonať samostatne osobnú hygienu, správne stolovať, zreteľne a plynule sa vyjadrovať, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, poznať základné farby, spočítať niekoľko predmetov do šesť, poznať
geometrické tvary, vedieť naspamäť básničku, orientovať sa v priestore kde je „ vpredu,“ „vzadu,“ „hore,“
„dole,“ „vpravo,“ „vľavo.“ Mal by vedieť vysloviť
krátke slovo po slabikách, určiť prvú hlásku v slove.

1281
657
657
641

Poradie politických strán alebo koalícii podľa počtu
platných hlasov:
SMER – sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
/ OĽANO - NOVA /
Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Sloboda a Solidarita
SME RODINA – Boris Kollár
# SIEŤ
MOST – HÍD

224
86
81
74
39
37
34
24
15

Volieb sa zúčastnilo 51,28% oprávnených voličov.

Spoločenská rubrika
V tomto spoločenskom okienku uverejňujeme najstaršie
manželské páry žijúce v našej obci i s dátumom, kedy si
povedali spoločné „ÁNO“
Anton Khúla & Mária Khúlová rod. Vrbová 11.5.1949
Štefan Hyža & Mária Hyžová rod. Šebestová 23.1.1954
Štefan Božek & Anna Božková rod. Gozorová 30.1.1954
Ako by sa mal budúci prvák správať? Mal by vedieť zvládnuť odlúčenie od blízkej osoby, vedieť
vydržať pri hre alebo inej činnosti aspoň 15-20 minút a začatú prácu či hru dokončiť. Na nové osoby
a prostredie by si mal zvyknúť bez väčších problémov a spory s deťmi by mal vedieť riešiť bez hádky, bitky, vzdorovitosti. Deti, ktoré pravidelne navštevujú materskú školu, sú pripravované na vstup
do školy a absolvujú veľa aktivít v prvej triede so
svojimi kamarátmi, kde si trénujú potrebné vedomosti a zručnosti. Inšpiráciu pre prácu s predškolákom na zvýšenie jeho pripravenosti na školu je možné získať aj z mnohých pracovných zošitov a kníh.

Koľko občanov našej obce bude oslavovať svoje meniny
počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov sa dozvieme
z našej evidencie obyvateľov
Zelený štvrtok 24.3. - Gabriel- v našej obci máme 3
Veľký piatok 25.3. - Marián- v našej obci máme 19
Biela sobota 26.3. - Emanuel - v našej obci nemáme
Veľkonočná nedeľa 27.3. - Alena - v našej obci máme 7
Veľkonočný pondelok 28.3. - Soňa v našej obci máme 3

. Občasník pre obyvateľov obce a okolia. Vydáva Obecný úrad v Štefanove. Zaregistrované na Ministerstve
kultúry SR pod číslom EV 3545/09. Náklad: 480 kusov. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák Senica. Adresa redakcie:
OcÚ Štefanov 347, tel.: 034-6537 129, e-mail: obecstefanov@stonline.sk, www.stefanovobec.sk
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Hovorí škót svojej žene:
- Kúpil som ti lístok do divadla. Ak budeš šikovná,
môžeš si po predstavení... ( Tajnička má 21 písmen. )

Lúštiteľský kútik pre deti aj
dospelých
Milé deti,
naše zvieratká išli každé inou cestičkou ku veľkonočnému košíku. Vašou úlohou je zistiť, koľko každé zvieratko nazbieralo po ceste vajíčok do veľkonočného košíka. Vymaľujte zvieratko a jeho nazbierané vajíčka tou istou farbou. Obrázok 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.

Meno a priezvisko................................................
Adresa a č. d. .......................................................
Meno a priezvisko.......................................................
Adresa a č. d. .............................................................
Vylúštenú osemsmerovku vystrihni, doplň osobnými úda
jmi a vhoď do pripravenej schránky na OcÚ v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.
Dorast
Deň a čas

P.Č.

Dátum

16.

13.3.2016

17.

19.3.2016

sob.15:00

18.

27.3.2016

12:00

Výhercovia sudoku z predchádzajúceho čísla:
1. miesto – Róbert Jurča - finančná výhra 10 €
2. miesto – Jaroslav Šubika – finančná výhra 5 €
3. miesto – Zuzana Kadlečíková – vecná výhra
Detský výherca:
Šimon Šubika- kniha
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na OcÚ
v Štefanove do 08. 04. 2016.

Rozpis futbalových zápasov

Domáci tím

Hosťujúci tím

voľno

voľno

TJ Pop.Močidlany

ŠFK Štefanov

P.Č.

Dátum

Deň a čas

ŠFK Štefanov

TJ Družstev. Vrádište

14.

27.3.2016

Dospelí
Domáci tím

Hosťujúci tím

15:00

ŠFK Štefanov

TJ Družstevník Kunov

TJ Letničie

ŠFK Štefanov

19.

2.4.2016

sob.13:00

TJ Radošovce

ŠFK Štefanov

15.

3.4.2016

16:00

20.

10.4.2016

13:00

ŠFK Štefanov

TJ Družs.Rovensko

16.

10.4.2016

16:00

ŠFK Štefanov

FC Hoteling Sekule

21.

17.4.2016

voľno

voľno

17.

17.4.2016

16:30

TJ Smolinské

ŠFK Štefanov

22.

24.4.2016

13:30

ŠFK Štefanov

TJ Šajdík. Humence

18.

24.4.2016

16:00

ŠFK Štefanov

TJ Lakšárska N.Ves

23.

1.5.2016

14:00

ŠFK Štefanov

TJ Družstevník Rybky

19.

1.5.2016

17:00

TJ Sobotište

ŠFK Štefanov

ŠFK Štefanov

TJ Družs. Rovensko

24.

8.5.2016

14:00

ŠFK Štefanov

TJ Družstevník Unín

20.

8.5.2016

17:00

25.

15.5.2016

14:00

ŠFK Štefanov

FK Smrdáky

21

15.5.2016

17:00

FK Smrdáky

ŠFK Štefanov

26.

22.5.2016

14:30

TJ Bor.Mikuláš

ŠFK Štefanov

22

22.5.2016

17:00

ŠFK Štefanov

TJ Družstevník Vrádište

29.5.2016

17:00

ŠFK Štefanov

TJ Hrad.pod Vrátnom

27.

29.5.2016

14:00

ŠFK Štefanov

FK Borský Sv. Jur

23.

28.

5.6.2016

11:00

ŠK Petrova Ves

ŠFK Štefanov

24.

5.6.2016

17:00

TJ Druž.Unín

ŠFK Štefanov

29.

12.6.2016

14:00

ŠFK Štefanov

TJ Spartak Stráže

25.

12.6.2016

17:00

ŠFK Štefanov

Slovan Dubovce

30.

19.6.2016

14:00

ŠFK Štefanov

TJ Kopčany

26.

19.6.2016

17:00

ŠK Baník Čáry

ŠFK Štefanov

Fašiangy 2016

Organizátori fašiangových slávností chcú touto cestou
poďakovať všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili priebeh tejto akcie.

Obecná zabíjačka - v kuchyni.

Obecná zabíjačka - pred kuchynňou.

Živý betlehem 2015.

Koledníci Dobrej noviny ďakujú všetkým rodinám
ktoré sa zapojili do tejto charitatívnej akcie. V roku
2015 sa v našej obci podarilo vykoledovať 1180 €.

