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Občasník obyvateľov obce a okolia

Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v čase
najkrajších sviatkov roka. Vianoce sú
obdobím, na ktoré sa tešíme, lebo sú
to sviatky, ktoré nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a rodinnej harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné napriek tomu,
že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť. Je to obdobie, ktoré má
neopísateľnú silu pre každého, kto sa na Vianoce nepozerá
len očami, ale i srdcom. Sú príležitosťou zastaviť sa, stíšiť
sa a oddýchnuť si od každodenných pracovných povinností. Sú od nepamäti časom, keď niečo nové prichádza a niečo nové sa rodí. V jasličkách v Betleheme je Božie dieťa
a s ním príbeh, ktorý nám kresťanom dáva životný zmysel.
Vianoce sú určite aj o hľadaní pokoja, o vytrhnutí sa z bežného kolobehu, kde sa nad niečím zamýšľame a trápime.
Keď sme boli malými deťmi, Vianoce mali pre nás zvláštne čaro. Tešili sme sa na krásne rozžiarený stromček, na
pripravený sviatočný stôl, na možnosť sedenia pred televízorom pri pozeraní rozprávok a hlavne na Ježiška, ktorý nám nosil darčeky pod stromček. No jedného dňa sme
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dospeli. A zrazu sú pre nás Vianoce niečím úplne iným. Je
to čas na stretnutie s rodinou, s priateľmi, čas spomenúť
si na tých, ktorých túžime znovu objať, na tých, s ktorými
sa nemôžeme stretnúť. Je to aj čas spomenúť si na tých,
po ktorých zostalo prázdne miesto pri stole. Chcem Vám
povedať, že Vianoce netreba hľadať len v zabalených darčekoch, ktoré sú pod stromčekom, lebo ony sú v každom
z nás. Preto sa v týchto dňoch zastavme a snažme sa darovať našim najbližším chvíle, na ktoré budú spomínať, aj
keď nás tu už nebude.

Milí spoluobčania,

v mene obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, ale
aj vo svojom mene Vám želám prežitie vianočných sviatkov plných lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Deti nech si nájdu pod stromčekom všetky vysnívané
darčeky. Pri príležitosti týchto Božích sviatkov chcem
zvlášť pozdraviť našich chorých a osamelých občanov,
či už sú medzi svojimi najbližšími alebo v nemocniciach.
Nech ich povzbudí odkaz betlehemského dieťaťa, nech
ho prijmú do svojich rodín, do svojich sŕdc, aby mohli
prežiť krásne, požehnané a milostiplné Vianoce.
František Chudý, starosta obce

Boží Syn u suseda
Je pre nás prirodzené, že stretávame a poznávame nových ľudí. Človeka môžeme poznať aj z médií alebo
z počutia. Sú ľudia, ktorých sme radi spoznali, naopak
sú ľudia, od ktorých bočíme. Jedno je isté: keď sa človek s niekým zoznamuje, nie je si celkom istý, čo z tohto
zoznámenia vzíde. Nevieme totiž, ako nás tá druhá strana prijme. Či sa poteší a budeme priatelia alebo naopak.
Tak boli na tom Jozef a Mária, boli na tom tak pastieri
a aj všetci tí, ktorí počuli radostné rozprávanie pastierov
o tom, čo zažili. Z toho, ako je napísané evanjelium, je
zrejmé, že Mária s Jozefom a pastieri tohto neznámeho
človeka s radosťou uvítali. Prijali ho. Obaja jeho rodičia
sa naň istotne veľmi tešili, a tak ich určite trápila situácia,
do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou. Nemohli mu poskytnúť také pohodlie, aké by sa patrilo. A bolo to práve
preto, že v Betleheme ich nikto nechcel prijať. Nemali sa
kam uchýliť. Nebolo pre nich miesta. Ani v hostincoch,
ani v súkromných domoch. Nebolo vraj miesta. Naozaj?
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V celom Betleheme nebolo ani jediné miesto? Skôr sa
zdá, že nebolo pre nich miesta ani v ľudských srdciach.
Nuž, aj to je reakcia na spoznanie nového človeka. Neprijatie. Pre Máriu a Jozefa to muselo byť veľmi bolestné. Vedeli, že má prísť na svet Boží Syn, o to viac ich
muselo mrzieť, že mu nemôžu poskytnúť ani tú základnú
dôstojnosť. Máme tu teda pred sebou dva základné ľudské postoje, ktoré sú zjavné pri spoznávaní nových ľudí:
pokračovanie na strane 12

pokračovanie zo strany 1

prijatie a neprijatie. Pred dilemu „prijať či neprijať“ sme
postavení vždy a rozhodnúť sa tiež musíme vždy sami,
v slobode. Nie je to jednoduché. S každým rozhodnutím berieme totiž na seba aj záväzky a vystavujeme sa aj
účinku následkov. Preto si človek radšej dvakrát všetko
rozmyslí, aby nemusel potom ľutovať. Pred dilemou prijať či neprijať Božieho Syna a s ním aj jeho posolstvo
stojíme aj dnes. Budeme pred ňou stáť aj zajtra, pozajtra, budúci týždeň i budúci rok. Neustále. Boh prichádza
k nám. My často cítime jeho prst, ktorý pôsobí – či už
v radostiach alebo bolestiach. Vieme dobre, že spoznávať
a prijímať Boha, jeho slovo, jeho evanjelium nie je „med
lízať“ – ako sa hovorí. Niekedy je to dosť horké, či trpké.
Preto takéto rozhodnutie si vyžaduje aj kus odvahy a sebazaprenia. Vianočný sviatok Narodenia Pána je pre nás
radostnou a príjemnou udalosťou. Všetci radi oslavujeme
túto veľkú udalosť. Ak by mal život s Kristom pozostávať z takýchto príjemných chvíľ, asi by sme neváhali ani
chvíľu. Vieme však, že nie vždy je to tak. Že život pozostáva možno väčšinou z chvíľ neradostných, ťažkých. No
povedzme si úprimne: komu pripisujeme to, že trpíme,
že sa nám nedarí, že je toľko zla vo svete? Často počujeme alebo sa aj pýtame: Kde je ten Boh, keď dopustil
toľko zla vo svete? Prečo to musíme trpieť? Zvláštne.
V ťažkých chvíľach akoby sme spoznali, že ich pôvodcom je Boh, no vo chvíľach radostných máme tendenciu
na neho zabudnúť a už vôbec nám nepríde na rozum, že

Pietna spomienka
V pondelok 11.11.2019 o jedenástej hodine sa v našej obci
rozozvučali zvony na počesť hrdinov, ktorí padli na bojiskách v boji za slobodu a mier. V tento deň sa predstavitelia
obce spolu so žiakmi základnej školy a zástupcami Jednoty dôchodcov v Štefanove zúčastnili na spoločnom spomienkovom stretnutí pri Pomníku padlých počas svetových
vojen. Na pamätníku je vyrytých 59 mien Štefanovčanov,
ktorí sa z bojov domov už nikdy nevrátili.
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to On nás požehnáva a dáva nám do daru mnohé veci,
ktoré považujeme často za samozrejmosť.
Muž, ktorý sa nedávno obrátil na vieru, sa rozprával raz
s jeho neveriacim priateľom. Ten sa ho pýtal: „Ty si sa
teda obrátil na kresťanskú vieru?“ „Áno.“ „Teda musíš
niečo vedieť o Kristovi. Povedz mi, v akej krajine sa narodil?“ „Neviem.“ „Koľko mal rokov, keď umrel?“ „Neviem.“ Koľko povedal kázní počas svojho života?“ „To
tiež neviem.“ „Ty teda temer nič nevieš o Kristovi, ktorému si uveril!“ „Áno, máš pravdu, hanbím sa za to. Neviem o ňom veľa. Ale toľko viem, že pred troma rokmi
som bol pijan. Mal som dlhy. Rodina sa mi rozpadávala.
Žena a deti mali strach zo mňa, keď som sa vracal domov. Avšak vyprosená Božia milosť ma zmenila, kedy sa
manželka a deti za mňa modlili pred Oltárnou sviatosťou
a doma po večeroch. Teraz som prestal piť, dlhy nemám
a žena s deťmi sa tešia, keď sa mám vrátiť domov. Toto
všetko pre mňa urobil Kristus. To viem.“
Poznávajme Krista okolo nás. Vnímajme to, že prišiel na
svet a ostal medzi nami vo sviatostiach. Uvedomme si,
koľko nám toho v živote dal – rodinu, zdravie, strechu
nad hlavou a veľa iných väčších i menších dobrodení.
Počas vianočných sviatkov (25.12. - 12.1.2020) sa radujeme z jeho narodenia, z jeho príchodu na svet. Radujme
sa aj zo všetkých jeho – možno nenápadných – požehnaní a poďakujme Božiemu Dieťaťu v jasliach za všetko to,
čo nám dáva. Milostiplné prežitie vianočných sviatkov
vám vyprosuje
vdp. Marián Meňuš
Na úvod pán starosta priblížil históriu a význam pietneho
aktu. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku vojnových
obetí. Žiaci k pamätníku položili kytičku vlastnoručne vyrobených červených makov a zapálili kahance. Tento pamätný deň si zaslúži, aby mladé generácie nezabúdali na
jeho odkaz a stále si ho udržiavali v pamäti. Pretože vojnové konflikty sú opäť tu, síce za hranicami, ale dotýkajú
sa aj nás.
Mgr. Dana Burdová
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Rozpis vývozu komunálnych
odpadov pre rok 2020
Dátum vývozu
9.1.2020		
23.1.2020		
6.2.2020		
20.2.2020		
5.3.2020		
19.3.2020		
2.4.2020		
16.4.2020		
30.4.2020		
14.5.2020		
28.5.2020		
11.6.2020		
25.6.2020		

Dátum vývozu
9.7.2020
23.7.2020
6.8.2020
20.8.2020
3.9.2020
17.9.2020
1.10.2020
15.10.2020
29.10.2020
12.11.2020
26.11.2020
10.12.2020
24.12.2020*
* termín bude upresnený

Rozpis vývozu separovaného
odpadu pre rok 2020
Dátum vývozu

Dátum vývozu

15.1.2020
26.2.2020
18.3.2020
8.4.2020
27.5.2020
24.6.2020

22.7.2020
19.8.2020
16.9.2020
7.10.2020
4.11.2020
9.12.2020

Orechové
štangličky
Ponúkame gazdinkám
recept na výborné orechové
štangličky, ktorý jedna z našich
gazdiniek získala od pána Prokeša – výborného kuchára,
ktorý v Štefanove predvádzal gazdinkám svoje umenie
v roku 1975.
Na orechové štangličky budete potrebovať:
15 dkg namletých vlašských orechov, 14 dkg omrvín
z keksov Marína, alebo starších medovníkov, 10 dkg hrubej múky, 6 dkg tekutého studeného medu, 10 dkg kryš.
cukru, 10 dkg masla, ½ šťavy z citróna a nastrúhanú kôru,
vanilku, 2 žĺtky.
Všetko spracujeme na cesto, vyvaľkáme ho na ½ cm hrúbku, pokrájať na 1x10 cm pásiky, natrieť penou. Opatrne
podoberieme a prenesieme na vymastený plech a pečieme
na miernom ohni aby poleva nestmavla.
Pena: 2 bielka, 25 dkg ml. cukru troška citrónovej šťavy,
miešame asi ½ hodinu.
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Rozpočet Obce Štefanov na rok 2020
Bežné príjmy sa skladajú z nasledovných položiek:
Podielové dane, dane z nehnuteľností
a poplatok za TKO 			
608 200 €
Nájomné za priestory - bytové a nebytové 57 000 €
Poplatky				
25 520 €
Dotácie					
469 000 €
Bežné príjmy spolu:		
1 159 720 €
Kapitálové príjmy:
		
1 000 €
Príjmy finančné operácie:		
80 000 €
PRÍJMY SPOLU:		
1 240 720 €
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ		
268 900 €
Ochrana pred požiarmi			
7 000 €
Nájomné byty				
10 000 €
Pozemné komunikácie			
8 500 €
Odpadové hospodárstvo			
65 000 €
Kanalizácia, ČOV			
20 000 €
Verejná zeleň				
7 500 €
Verejné osvetlenie			
15 000 €
SKAND				
1 200 €
Zdravotné stredisko		
3 300 €
TJ, Šport				
10 800 €
Kultúra					
10 000 €
Miestny rozhlas				
1 000 €
Cintorín a Dom smútku			
12 000 €
Opatrovateľky				
11 900 €
Splácanie úrokov		
13 500 €
Bežné výdavky spolu:		
465 600 €
Školstvo				
635 100 €
Kapitálové výdavky:			
8 000 €
Výdavky finančné operácie:		
73 900 €
VÝDAVKY SPOLU		
1 182 600 €
Podrobný rozpis jednotlivých položiek rozpočtu obce je
uverejnený na internetovej stránke www.stefanovobec.sk

Obecný úrad Štefanov oznamuje občanom - daňovníkom, u ktorých v priebehu roka 2019 nastala zmena:
kúpa, predaj nehnuteľnosti (pozemky, stavby), aby
najneskôr do 31.1.2020 podali nové daňové priznanie
na daň z nehnuteľnosti na rok 2020.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za
psa začne obec vyberať od 15.1.2020. Výška poplatku
za KO je 20,00 € na osobu a rok a výška poplatku za
psa je 4 € na rok. Poplatky sú splatné do 31.3.2020.
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Ochotníci obce Štefanov
História ochotníckeho divadla v obci Štefanov pravdepodobne siaha do staršej doby, ako nám napovedá prvá písomná zmienka. Túžba po osvete neobišla ani pospolitých
obyvateľov obce. Skúsme teda nahliadnuť do obdobia,
kedy televízny prijímač a počítačovú techniku nahrádzal
sám človek.
Veľký rozkvet ochotníckych divadiel nastal v období prvej
Československej republiky. Vlna ochotníkov sa zamiešala skoro do každej dediny a len veľmi málo bolo miest,
kde táto forma kultúry nezasiahla. Ešte i dnes nájdeme na
Slovensku mestá alebo dediny, kde túto činnosť vykonávajú, no drvivá väčšina pôvodných divadiel zanikla. Túto
hromadnú skupinu tvorí i obec Štefanov. Prvé písomné
zmienky siahajú do roku 1924, kedy v obci pôsobil spolok Roľnícky dorast. Zväčša prezentovali hry autora Ferka
Urbánka ako napríklad v roku 1935: Pani richtárka. Hra
nacvičovaná pod vedením Františka Zemánka, ktorý v nej
aj účinkoval, zožala veľký úspech. Skupinu Roľnícky dorast súbežne dopĺňalo školské divadlo, ktoré za pomoci pedagogičky Eleny Jakubéciovej dňa 22.12.1935 nacvičilo
predstavenie: Sen vianočný. S divadlom bola usporiadaná
aj nádielka. Bolo obdarených 48 žiakov. Nasledujúci rok
v polovici marca detský súbor predstavil hru: Dlhý, Široký
a Bystrozraký. Nacvičované bolo učiteľkami T. Tihlárikovou a E. Jakubécyovou. Od 1.9.1935 do 5.4.1936 predstavoval zisk z divadiel 1758,70 kč. Z tejto sumy bolo zakúpené harmónium (klávesový nástroj podobný orgánu)
v hodnote 1200,00 kč. Zbytok peňazí bol venovaný na
stavbu nového kostola.
Na Vianoce pani učiteľka Anna Maštrlová s detským súborom nacvičila predstavenie Osud siroty. Ani dorast nelenil a nasledujúci rok 12. februára odohrali predstavenie:
Kocúrkovskí mudrlanti.

kríža. Bolo zhotovených niekoľko fotografii so starým
ako aj novým krížom. Tieto obrazové materiály uložili na
pamiatku do základného kameňa kostola. Nastalo postupné formovanie mládeže, ktoré vyvrcholilo dňa 22.8.1937
vytvorením skupiny Združenie katolíckej mládeže. Na
zakladajúcom zhromaždení prehovorili: František Jurča,
duchovný otec farnosti Cérová - Lieskové Anton Mikulka,
N.V.C. Vendel Krchňavý a N.V.C. Anton Krchňavý, Rudolf
Ondruš a Mária Obulaná. Zhromaždeniu predsedal miestny
duchovný otec František Malík. Už v prvý deň založenia
malo Združenie katolíckej mládeže až 77 členov. Jednateľkou tohto združenia bola Karolína Menšíková a za jednateľa
bol zvolený Andrej Polák. Predmetom činnosti boli rôzne
prednášky, spievanie piesní v kostole ako aj divadelná činohra. O tom, že združenie má vo svojich radoch výborných hercov sa presvedčilo obecenstvo pri predstavení hry:
Dedinský krutáň. Herci Alexander Skala, Ľudovít Mach,
Gabriel Lukáč, Ladislav Šebesta, Andrej Polák, Ladislav
Andel ako aj herečky Antónia Piváčková, Karolína Menšíková , Florentína Planková, Katerina Štefanová, Emília
Muderláková a Klementína Skalová zvládli svoje úlohy
a tak dňa 20.3.1938 bolo odohrané ďalšie divadelné predstavenie Ferka Urbánka: Kríž pod lipami. Dobrý herecký
výkon podali Klementína Skalová, Matilda Písecká, Katerina Štefanová, Karolína Majnová, Štefánia Masárová
a Emília Muderláková. Z chlapcov do hry boli zaradení
Alojz Štefan, Florián Petráň, Severín Polák a Martin Chudý. Detskú pasáž obsadili Školastikou Plánkovou a Karolom Šedivým. Rečnícke nadanie predviedol v úlohe hlásnika Gabriel Macek. Združenie pravidelne organizovalo
prednášky ako napríklad dňa 16.10.1937 o ochrane pred
chorobou týfus, o deň neskôr zasa o chove dobytka. Aktívne sa zúčastňovali na bohoslužbách a pobožnostiach. Novoročnú schôdzu 16.1.1938 otvorili Matilda Písecká a Florentína Plánková prečítaním pozdravu z časopisu Plameň.
Školský súbor detí pod dohľadom pani učiteliek Tihlárikovej, Jakubécyovej a Jurčovej nahralo hru autora Emonda
de Amicis: Srdce.

Štefanovská dospievajúca mládež sa vyznačovala veľkou
usilovnosťou, čo dokazuje čin dvoch mládencov Františka
Jurču a Leopolda Skalu. Vytvorili zbierku na vežový kríž
novopostaveného kostola. Zbierka zaznamenala úspech
a tak významne prispela na zakúpenie nového vežového

Boj politických strán o voličov vyvolávalo stupňujúce
napätie v ČSR roku 1938, ktoré bolo premietané i do malých obcí. Chtiac-nechtiac sa Združenie katolíckej mládeže ocitlo pred súdom v Senici. Duchovný otec František
Malík bol obžalovaný za rozširovanie letákov pred voľba-
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mi prostredníctvom členov združenia. Súdne rozhodnutie
padlo v prospech obžalovaného, a tak spolok mohol naďalej napredovať. Dňa 10.4.1939 Združenie katolíckej mládeže privítalo prostredníctvom piesní dôstojných pánov
z ústavu Saleziánov a ich chovancov zo Šaštína. I tento
rok mal spolok niekoľko schôdzí ako napríklad 5. júla na
ktorej prednášal študent Jozef Andel o význame svätcov
Cyrila a Metoda, 3. decembra o mladosti prednášal Štefan
Vizváry, o skromnosti predsedníčka Florentína Planková
a o tanci zasa podpredsedníčka Klementína Skalová. Osem
dní pred Štedrým dňom odohrali predstavenie: Slovenka
vo vyhnanstve, na ktorej sa podieľali herci Florián Petráň,
Štefan Vizváry, Štefan Písecký mladší, Emília Chudá (Muderláková), Genovéva Šebestová, Mária Ovečková, Jozefína Poláková, Mária Khúlová, Mária Macková, Štefánia
Skalová, Marta Šedivá a Karolína Menšíková. Nacvičovanie toho predstavenia mala na starosti pani učiteľka Elena
Jakubéciová.
Nedostatok mlieka v hlavnom meste podnietilo v obciach
vznik tzv. zberní mlieka. Aktivitu združenie preukázalo
i v tomto smere, čo sa mu napokon stalo osudným. V tomto
období spolok dosahuje kulminačného bodu s počtom členov 46 dievčat a 40 chlapcov. Po skupine v Smoleniciach
sa tak zaradilo k najpočetnejším združeniam.
V roku 1940 prišiel do obce nový pán učiteľ Ján Ralbovský
z Kútov. I on svojou aktivitou prispel k osvetovej činnosti ZKM. Pod jeho vedením bolo nacvičených 7 ľudových
piesní. Za divadelné predstavenie zvolili pani učitelky Jakubéciová a Juračková hry F. Urbánka: Rozmajrín a Kamený chodníček. V tomto roku ZKM finančne podporilo
vybudovanie múru pri kostole.

Nasledujúci rok zomrela členka Sidónia Prstková a 16. februára došlo k zmene vo vedení ZKM. Za nového predsedu bol zvolený Štefan Vizváry, za podpredsedu Florián
Petráň a tajomníka Robert Vizváry. Za dievčatá boli zvolené predsedníčka Karolína Menšíková, podpredsedníčka
Mária Macková a jednateľka Jozefína Macková. V novej
zostave zorganizovalo Mikulášsky večierok. Výťažok bol
ŠTEFANOVinky

venovaný na sv. misie.
Myšlienka postaviť kultúrny dom zo zisku zberu mlieka
pre hlavné mesto stupňovala napätie medzi ZKM a pár občanmi, ktorí tržbu z mlieka videli inak. Napriek nezhodám
združenie naďalej fungovalo. Dňa 21.-22.3. a 25.3.1942
bola hraná divadelná dráma: Hrob lásky, ktorú nacvičovali pedagógovia Ján Ralbovský, Jakubéciová a Šajdová.
Úspech malo predovšetkým 2. dejstvo s tancom a spevom
víl. S krátkym odstupom dňa 4.6.1942 odohralo ľudovú
operetu Jarka Elena: Pozor na vlak. Pre mimoriadne veľký ohlas niektoré scény opakovali dvakrát. Učiteľský zbor
so žiakmi nacvičil rozprávkovú hru: Princ a Jano. I keď
v nej obzvlášť vynikli Terézia Klenová a Ján Štefanovič
prišlo sklamanie zo slabej návštevnosti. Združenie začalo postupne upadať. Neustále nezhody so zberňou mlieka
v roku 1944 mali za následok definitívne ukončenie činnosti združenia.
Štefanovský dorast o rok neskôr opäť vytvoril ochotnícky spolok Zväz Slovenskej mládeže. O jeho pôsobení je
len málo záznamov. Predpokladáme, že bolo zostavené
z pôvodných hercov ZKM a pravdepodobne inscenovalo
divadelnú hru od Ignáca Grebáča Orlova: Až lipa zakvitne. Napriek tomu, že spolok hral často i tak sa nedokázal
udržať a zanikol.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa vytvorila pod
záštitou Viktora Plánku nová generácia ochotníkov. Odohrali diela ako napríklad veselohru: Na chvoste, tragédiu od
Ivana Stodolu: Bačova žena a od toho istého autora komédiu: Náš pán minister. V dráme: Podpaľačova dcéra napísanú Josefom Kajetánom Tylom hlavnú úlohu Rozárky zahrala Mária Kubinová a jej sestru Antónia Belicová. Pani
Šestákovú stvárnila Anna Juračková. Počas pôsobenia súboru sa v ňom vystriedalo viacero ochotníkov. Podarilo sa nám
zistiť týchto: Štefan Plánka, Vendelín Tomašovič, Katarína
Tomašovičová, Helena Tomašovičová, Ignác Tomašovič,
Anna Juračková, Etela Skalová, Terézia Plánková, Mária
Šebestová, Jozef Riška, Pavol Riška, Jozef Klena, Antónia Belicová, Otília Poláková, Genovéva Ovečková, Alojz
Andel a Mária Kubinová z Letničia. Objavili sme i mená
niektorých hercov, u ktorých sa nám však nepodarilo zistiť
ich začlenenie k jednotlivým ochotníckym súborom. Sú to:
Vilma Skalová, Karol Fojt, Helena Písecká, Jozefína Šimková, Agneša Filípková, Antónia Andelová, Rozália Klenová, Florián Butaš, Milada Ostrovská a Štefan Krídl.
Štefanovskí ochotníci divadelnú osvetu šírili i mimo rodnej obce, ako napríklad v Senici, Smolinskom, Čároch,
Uníne, Rohove, ba dokonca v roku 1938 Roľnícky dorast
vystupoval i v Bratislave.
I keď zápal pre túto činnosť bol veľký, výraznejšie sa nikdy nerozvinulo. Dôvodov bolo hneď niekoľko. Zo začiatku bol hlavný problém priestor. Obec nemala kultúrny
dom. Nacvičovanie prebiehalo v škole, ktorá stála na terajšom mieste obecného úradu a bývalej škôlky. Disponovala dvorom údajne o rozmeroch 17 x 45 m, ktorý bol
pre hranie nedostačujúci. Častokrát preplnené nádvorie
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nevyhovovalo ani z akustického hľadiska a tak ako bolo
už v tomto článku spomenuté, niektoré scény sa museli
hrať opätovne. Navyše predstavenie boli limitované počasím. Okrem toho nám písomné záznamy uvádzajú od roka
1943 nezhody s mliekárňou, ktorá bola hlavnou príčinou
rozpadu ZKM. Otázka priestoru bola dočasne vyriešená
nacvičovaním a hraním hier v bývalej Židovni. Budova
slúžiaca najskôr tak, ako nám napovedá názov k obradom
Židov, počas prechodu frontu zasa poslúžila nachvíľu ako
obranná línia nemeckým vojakom a po vojne ako kultúrny
dom. Stála v priestoroch terajšieho parku pred kultúrnym
domom. Napokon sa divadlo sústredilo do budovy bývalej
býkarne stojacej v prostriedku dediny. O jej čistotu sa starala pani Antónia Belicová. Pokladníkom, ale i osobou poverenou na zabezpečenie dopravy mimo obce a nakupovanie občerstvenia pre ochotníkov bol pán Ladislav Vyrúbal.
Náhle rozšírenie kinematografie v druhej polovici 20. storočia do dedinského prostredia odsunulo divadlo na vedľaj-

šiu koľaj. Začalo postupne zanikať. Zostalo však v spomienkach našich občanov, ktorým by sme chceli poďakovať
a to Alojzovi Vyrúbalovi, Ignácovi Tomašovíčovi, Brigite
Cvečkovej, Antónii Belicovej, Štefánii Andelovej, Márii
Pivákovej, Terézii Križánkovej, Anne Juračkovej, Anne
Beňovej, Jozefíne Tomšovej, Marte Tomašovičovej, Márii
Cintulovej, Otílii Polákovej, Antonovi Polákovi a Anne
Butašovej. Za poskytnutie fotografického materiálu ďakujeme občiankam Brigite Cvečkovej, Otílii Polákovej, Anne
Butašovej a Anne Juračkovej. Za doplňujúce historické písomné údaje ďakujem Štátnemu archívu v Skalici. Cenný prínos informácii poskytol súbor farských listov obce
Štefanov. Za zbieranie informácii a fotografií ďakujem
Markovi Okasovi. Vďaka týmto občanom sme zachytili
obdobie, kedy dedinské divadlo plnilo funkciu výchovnú
i zábavnú, ale predovšetkým obohacovalo kultúrny život
samotných obyvateľov.
Text: Tibor Keller

Nová záujmová organizácia v Štefanove

potravín sa veľmi za posledné roky zmenil, no a to čo my
v prídomových chovoch pestujeme, sú kvalitné čistokrvné
zvieratá s dobrou úžitkovosťou. Porovnanie čo i len vajíčok od našich sliepok s veľkochovom je zbytočné. Víťaz
v kvalite suroviny je jasný. Na záver by sme Vás chceli
všetkých pozvať na prvú miestnu výstavu králikov, hydiny
a holubov ktorá sa uskutoční dňa 11-12.9.2020. Výstava
bude mať doplnkový program závod v králičom hope. Je
to 1. štefanovský Cup. Na Vašu účasť sa tešia členovia ZO
SZCH Štefanov.
Autor textu: Marián Klena

Je ňou Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Vlastne ide o staronovú organizáciu, pretože v našej obci v minulosti už existovala, no časom jej činnosť
stagnovala, až napokon organizácia zanikla. Napriek tomu
máme v obci chovateľov, ktorí sa venujú chovu čistokrvných zvierat. A práve oni sa rozhodli oživiť činnosť chovateľskej organizácie v našej obci. Stalo sa tak na ustanovujúcej schôdzi dňa 24. februára 2019, ktorej sa zúčastnil aj
starosta obce pán František Chudý. V súčasnosti má naša
organizácia 12 dospelých členov a 7 mladých chovateľov,
ktorí chovajú vodnú a hrabavú hydinu, králikov a holubov
viacerých plemien a niektorí z nich svoje zvieratá úspešne vystavujú na chovateľských výstavách rôzneho stupňa.
V zväze chovateľov sú zastúpené aj ďalšie odbornosti, a to
chovatelia malého hospodárskeho dobytka – oviec a kôz,
chovatelia exotického vtáctva, kožušinových, akvarijných
a terárijných zvierat. Ak ste chovateľmi takýchto zvierat,
chcete ich chovať v čistokrvnej forme a postupne sa aj podieľať na ich ďalšom šľachtení, veľmi radi vás v našich
radoch privítame. Od začiatku založenia ZO SZCH bola
snaha našich chovateľov zachovať organizované chovateľstvo v rámci okresu, oblasti a štátu. Keď sa v spomienkach vrátime do našich začiatkov, tak sme chceli naplniť
základné motto SZCH – „chovám pre radosť, krásu a úžitok“. Ďalším dôležitým faktorom bol chov a šľachtenie
čistokrvných zvierat pre zachovanie genofondu. Zjednodušene napísané, chceli sme chovať kvalitné zvieratá
a samozásobiť svoje rodiny kvalitnou potravinou. Dnešné
chovateľstvo sa za posledné roky dosť zmenilo. Už to nie
je len výstavnícka činnosť spojená so šľachtením krásnych
zvierat podľa stanoveného štandardu vo vzorníku. Dnes je
veľkou pridanou hodnotou zásobenie svojej rodiny zdravou „gazdovsky“ vychovanou potravinou. Svet kvality
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Z činnosti JDS
Blíži sa koniec roka a nám prichodí bilancovať. Radi by
sme s našou činnosťou touto cestou oboznámili širokú verejnosť. Plánujeme a uskutočňujeme činnosť tak, aby sa
seniori necítili osamelí, ale obklopení priateľmi prežívali
seniorské obdobie života. Pravidelne každý mesiac organizujeme spoločné posedenia.
Rok 2019 sme v januári začali hodnotiacou členskou
schôdzou, ktorá bola významná tým, že uplynulo 20 rokov
od založenia JDS v Štefanove. Ako gratulant nás potešil
peknými piesňami a hovoreným slovom spevácky zbor
Záhoráci zo Smolinského. Na tejto schôdzi blahoželáme
jubilantom (70, 75, 80 a viac) a odmeníme ich kvietkom
a malým upomienkovým darčekom.
Radi sa zúčastňujeme posedení so Synkopou, Kozláňakmi
a Vegou a ďalšími v Borskom Mikuláši.
Dbáme aj o zdravie, preto sme v marci privítali p. Heskovú,
ktorá nám radila ako sa starať o svoje zdravie. V letných
mesiacoch navštevujeme termálne kúpaliská. Zapojili sme
sa do brigády za krajší Štefanov. V apríli sme zorganizovali zájazd na výstavu do Trenčína.
Naši členovia sú aktívni i v športe, preto sme usporiadali 2. športové popoludnie. 42 členov súťažilo v rôznych
disciplínach. Víťazmi sa stali M. Černická, M. Petrášová,
A. Samková, O. Vrbová, J. Hrica, P. Šebesta. Na okresných športových hrách v Senici nás úspešne reprezentovali
H. Jakubáčová – striebro, J. Jakubáč – striebro, P. Šebesta
– bronz. Postúpili na IX. župnú olympiádu do Dunajskej
Stredy, kde J. Jakubáč získal zlatú medailu.
V septembri sme absolvovali púť do Nitry, kde sme sa
zúčastnili svätej omše v katedrále Baziliky sv. Emeráma,

prezreli sme si nádhernú expozíciu v Diecéznom múzeu,
tiež mesto Nitru.
Mesiac úcty k starším sme oslavovali na Mlyne v Radošovciach a tiež za prispenia obecného úradu v Kultúrnom
dome Štefanov, kde sme sa prezentovali svojimi upečenými dobrotami a príjemne sme sa zabavili.
V novembri v spolupráci s obecným úradom a základnou
školou sme si uctili padlých veteránov 1. a 2. svetovej vojny.

Začiatkom decembra sme uskutočnili Mikulášsku guláš-párty. Dňa 28.12. usporiadame Rozlúčku s rokom 2019,
na ktorú pozývame všetkých členov a tiež sympatizantov,
ktorí by sa chceli k nám pridať.
Za pomoc, aktivitu a podporu ďakujeme všetkým členom, obecnému úradu a učiteľom základnej školy,
tiež poľovnému združeniu a želáme krásne požehnané
Vianoce.
M. Písečná, tajomníčka JD

Mesiac úcty k starším
Keď padá lístie zo stromov, skracujú
sa dni a potrebujeme teplejšie oblečenie - je jeseň očividne predo dverami a pripomína nám i jeseň života.
Mesiac október bol až v roku 1990
vyhlásený za Mesiac úcty k starším.
Pri tejto príležitosti starosta obce a
členovia kultúrnej komisie pozvali
starších spoluobčanov na malé posedenie do kultúrneho domu. Na
úvod prítomných krátko v príhovore
pozdravil pán starosta. O kultúrny
program sa postarala spevácka skupina, „Spjevule“, zo Skalice so svojím pásmom piesní z okolia Skalice
a regionu Záhorie. Zvyšok poobedia
seniorov bavil svojou hudobnou produkciou pán Pavol Burda. Pre pozvaných hostí bolo pripravené i malé
ŠTEFANOVinky

občerstvenie, o ktoré sa spoločne postarali členovia kultúrnej komisie a členky
Jednoty dôchodcov, ktoré napiekli chutné koláče. Veríme, že naši seniori strávili spoločne príjemné popoludnie a toto podujatie sa stane aj v ďalších rokoch
tradíciou.
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Stretnutie po 45 rokoch
12. októbra 2019 sa po štyridsiatich piatich rokoch v našej škole stretli absolventi, bývalí deviataci, ktorí základnú školu ukončili v školskom roku 1973/1974. Spolužiaci
sa stretli po mnohých rokoch aj so svojou triednou pani
učiteľkou Palkovičovou – Štepánikovou. Vzácnosťou
je, že prišli ľudia nielen zo Štefanova a Letničia, ale docestovali z rôznych kútov Slovenska. Z Košíc, Bratislavy,
Prievidze a dokonca i zo susedného Česka, z Jihlavy. Atmosféra bola veľmi srdečná, plná milých slov a osobných
príbehov, ktoré píše život. Viacerí z nich sa nevideli dlhé
roky a hneď sa ani všetci nespoznali. Po krátkej chvíli už
ale všetci veselo spomínali na zážitky zo školských lavíc.
Máloktorá udalosť, či pozvanie na stretnutie nás dokáže
vytrhnúť zo zabehnutých každodenných stereotypov. Viac
ako tri desiatky ľudí, ktorých pred štyridsiatimi piatimi
rokmi spájali školské lavice jednej triedy, našli v sebe silu
a chuť na stretnutie. Materiálne veci sa dajú zničiť, stratiť,
ale spomienky navždy zostanú. Dovolím si citovať jedného z organizátorov stretnutia Stanislava Planku, ktorý do
školskej kroniky napísal:
„V roku 1974 sme opustili školu. Teraz si myslím, že to
bola chyba. Bolo nám tu dobre.“
Mgr. Zuzana Burdová

Absolventi školy v roku 1974

Asolventi školy po 45 rokoch

Hodnotenie úrovne futbalu v Štefanove z pohľadu vedenia i trénerov
Rok 2019 sa v Štefanove zapísal do
futbalovej histórie. Na začiatku futbalového ročníka 2018/19 sa chopil
trénerského kormidla dospelých Miroslav Ovečka a spoločnými silami
sa nám podarilo postúpiť do VI. ligy.
Je to súťaž, ktorá sa v Štefanove ešte
nikdy nehrala. Postup sa nerodil jednoducho, ale o to väčšiu radosť sme
všetci mali, keď sme splnili cieľ ktorý
sme si dali. Som hrdý na chlapcov čo
dokázali.
Do nového futbalového ročníka
2019/20 sme vstúpili so štyrmi mužstvami. K mládežníckym mužstvám
dorastu a žiakov, ktorí sú po polovici
sezóny na 5. mieste, pribudlo mužstvo prípravky, z čoho mám veľkú
radosť. Mládežnícku základňu nám
môžu závidieť i v ďaleko väčších obciach. V tomto ročníku vo všetkých
kategóriách aktívne nastúpilo 67 futbalistov, čo je krásne číslo.
S novým trénerom dospelých Jozefom
Eisnerom sme si dali cieľ na jesennú
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Predprípravka ŠFK Štefanov

časť získať 20 bodov a to sa nám podarilo. Samozrejme mohli sme získať
aj viac bodov, ale na nováčika súťaže je to dobré. Ak sa nám na jar budú
vyhýbať zranenia, verím že v tabuľke
pôjdeme ešte vyššie. Chcem poďakovať všetkým trénerom a hráčom

za dobré reprezentovanie obce. Ďakujem sponzorom a futbalovým fanúšikom za podporu a dúfam, že na
jar Vám prinesieme viac futbalovej
radosti z vyhratých zápasov.
Jozef Hrica, predseda ŠFK
ŠTEFANOVinky

Hodnotenie jesennej časti futbalovej súťaže VI. liga FELBER – dospelí – MO ObFZ
Senica v súťažnom ročníku 2019/2020
Jesennú časť futbalovej súťaže VI. liga FELBER, ročník
2019/2020 máme za sebou. ŠFK Štefanov po polovici súťaže je na desiatom mieste. Z pätnástich zápasov sme šesť
vyhrali, dve stretnutia skončili remízou a sedem zápasov
sme prehrali. Získali sme 20 bodov pri skóre 25:28.
Náš tím podával počas prvej polovice súťaže vyrovnané
výkony (snáď len s výnimkou zápasu v Lakšárskej Novej
Vsi a druhého polčasu v Oreskom). Som presvedčený, že
z hľadiska herného výkonu družstva sme si počas jesene
udržali celkom dobrý štandard. Dokazujú to hlavne zápasy
v Sobotišti, Šaštíne-Strážach, Hlbokom i v Rybkách (prvé
štyri mužstvá tabuľky), kde sme na ich trávnikoch získali
iba jeden bod, ale zároveň potvrdili slušný štandard výkonnosti hráčov Štefanova.

Snažím sa chlapcov pred každým súťažným zápasom vyburcovať, nabudiť, popohnať k víťazstvu, ale nikdy im nezabudnem pripomenúť: „Bojujte tvrdo, ale najdôležitejšie
je to, aby ste sa vrátili do kabíny zdraví!“
V sezóne 2019/2020 – jesenná časť, kategóriu dospelých
reprezentovali: Martin Michálek, Miroslav Malík, Patrik
Polák, Dávid Karas, Jakub Chudý, Dušan Hlavenka, Marcel Rampáček, Miroslav Ovečka, Stanislav Daniel, Róbert
Mokrohajský, Martin Macek, Adam Beňa, Marián Valla,
Lukáš Hrubša, Lukáš Daniel, Martin Nesnadný, Roman
Macek, Jozef Krbica, Richard Cvečka, Jakub Beňa, Ľubomír Čelústka.
Čaká nás náročná jarná časť, lebo sa črtá zaujímavá odvetná polovica zápasov pre nás v boji o prvú polovicu ta-

Víťaz VII. ligy

Oproti ostatným mužstvám horšiu bilanciu máme z hľadiska strelených gólov. To bude i jedna z hlavných úloh
cez zimnú prestávku, ako zlepšiť ofenzívnu činnosť nášho
kolektívu. Najlepším strelcom v polovici súťažného ročníka je Adam Beňa, ktorý zaťažil súperov deviatimi gólmi.
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým chlapcom,
ktorí v tejto časti súťažného ročníka reprezentovali Štefanov, za ich snahu v zápasoch a pokiaľ im to umožňovali
pracovné a študijné povinnosti i na tréningových jednotkách, za ich nasadenie, bojovnosť a odhodlanie hrať za
seba, za kolektív hráčov a za klub ŠFK Štefanov. Zvlášť by
som chcel poďakovať za prácu v kabíne, ktorá podľa môjho názoru žila kolektívne, rešpektovala a chápala moje
rozhodnutia: Mirovi Ovečkovi, Marcelovi Rampáčkoví,
Martinovi Michálekovi, Jakubovi Chudému a Adamovi
Beňovi.
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buľky. Bol by nesprávny funkcionár, nesprávny hráč, ale
i nesprávny fanúšik, keby si nedával vysoké ciele, ktoré na
jar očakáva. Veľmi ma teší, ako sa v klube pracuje s mládežou. Zásluhou trénerov mládeže sa posúva kvalita futbalu
na vyššiu úroveň a tým zvyšuje záujem hlavne mladých
futbalistov – odchovancov na to, aby sa v čo najkvalitnejšom počte prezentovali na štefanovskom trávniku.
Futbal hráme v prvom rade pre svoju radosť, ale i pre radosť a potešenie divákov. Sme veľmi povďační naším fanúšikom, že nám fandia, že spolu s nami prežívajú naše
úspechy a aj prehry, ale hlavne, že im záleží na tom, aby
štefanovský futbal patril medzi popredný vo svojej súťaži.
Pokiaľ nám to podmienky dovolia, s prípravou na jarnú časť súťaže začneme 7.1.2020. Počas absolvovania
kondičnej prípravy nás budú čakať tri priateľské zápasy.
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Verím, že počas zimnej prípravy a v priebehu druhej časti súťažného ročníka bude z hľadiska chodu súťaže čo
najmenej rušivých momentov a ľudia sa budú tešiť na zápasy žiakov, dorastencov a taktiež na kategóriu dospelých.
Treba si uvedomiť, že ľudia pracujúci v Štefanove okolo
futbalu napriek nie ľahkým podmienkam dokážu vychovávať talentovaných futbalistov, zabezpečujú na veľmi
dobrej úrovni chod jednotlivých kategórií. Preto mi nedá
v tomto mojom príspevku poďakovať za prácu pre rozvoj
futbalu v Štefanove pánovi starostovi obce Štefanov Františkovi Chudému, Jožkovi Hricovi, Martinovi Okasovi,
Ľubomírovi Čelústkovi, lekárovi mužstva a všetkým ostatným funkcionárom tohto klubu.
Na záver chcem poďakovať hráčom za veľmi dobrú spoluprácu a želám im i všetkým občanom Štefanova veselé
prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového
roku 2020.
Jozef Eisner, tréner A-mužstva

Skončila sa nám jesenná časť sezóny v kategórii dorast
a naše mužstvo bude zimovať na 8. priečke tabuľky. Tento ročník je trošku odlišný od predchádzajúceho, pretože
sa do súťaže prihlásilo viac tímov. Podľa môjho názoru je
súťaž aj kvalitnejšia z toho dôvodu, že sa do nej prihlásili
aj mužstvá, ktoré minulý rok hrali krajskú súťaž.
Naši chlapci odohrali kvalitné zápasy, v ktorých boli vyrovnaným súperom aj pre tie tímy, ktoré boli na začiatku
v súťaži favorizované. V mnohých zápasoch sme trpeli
na efektívnosť zakončenia, čo do budúcna musíme určite
zlepšiť a zameriame sa na to v tréningoch. Ďalšou vecou,
na ktorej budeme pracovať v zimnej prestávke bude kondícia, pretože v niekoľkých zápasoch bol toto rozdielový
artikel, kedy nás súper obral o body.
Do ďalšej časti sezóny sme si dali s chlapcami cieľ, skončiť do 4. miesta. A ja si myslím, že táto méta je splniteľná
vďaka tímovému duchu, ktorý vládne v kabíne a je to vidieť aj na ihrisku, kedy chalani pomáhajú jeden druhému.
Jakub Chudý, tréner dorastu

Exhibičný zápas s fanúšikmi ŠFK Štefanov

Pozvánky na kultúrne akcie
Farský úrad Štefanov Vás srdečne pozýva dňa 25. decembra 2019 do kostola na jasličkovú pobožnosť. Po
pobožnosti bude pred kostolom živý betlehem.
Štefanovské deti sa i v tomto roku zapoja do koledníckeho projektu Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční 29.
decembra 2019. Ak chcete, aby Váš dom navštívili koledníci, môžete sa zapísať od nedele 22. decembra 2019
do zoznamu vo farskom kostole.
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa bude konať 25.1.2020 o 14.00
hod v Kultúrnom dome Štefanov a o o 21.00 hod. Vás
pozýva na Maškarný ples pre dospelých. O občerstvenie
a tombolu je postarané, o zábavu sa postará DJ Drobec.
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Športový futbalový klub Štefanov Vás srdečne pozýva na IV. Ples športovcov, ktorý sa uskutoční 8.2.2020
v Kultúrnom dome Štefanov. Vstupenky si môžete rezervovať u Vladimíra Čecha č.d. 509, alebo u Petra
Beňu č.d. 150.
Poľovnícke združenie Štefanov Vás srdečne pozýva na
XVIII. Reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 15.2.2020
v Kultúrnom dome Štefanov.
Farnosť Štefanov a farská rada Vás všetkých pozýva na
XI. Farský ples, ktorý sa uskutoční 21.2.2020 v Kultúrnom dome Štefanov.
Starosta obce Štefanov a poslanci obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na Obecnú zabíjačku,
ktorá sa uskutoční 24.2.2020 pri kultúrnom dome. Po
obede sa tak, ako každý rok, uskutoční ochutnávka pripravených výrobkov.
ŠTEFANOVinky

Zhodnotenie aktivít DHZ
Začiatok hasičského roka sa začal
detskou súťažou CHODBOVICA,
kde sa zúčastnilo jedno družstvo
chlapcov a dve družstvá dievčat. Deti
sa počas celej sezóny zúčastňovali súťaží, ktoré boli zaradené do hasičskej
ligy mladých hasičov Trnavského
a Juhomoravského kraja v Moravskom sv. Jáne, Hrubej Vrbke, Senici
a v Sobotišti. S deťmi sme sa zúčastnili Okresnej súťaže v Moravskom
sv. Jáne jarnej a jesennej časti, odkiaľ
sme si priniesli tretie miesta. Hasičských súťaží sa zúčastňovali aj naše
ženy, ktoré boli zaradené do Záhoráckej hasičskej ligy, kde skončili na 5.
mieste. Nebolo to však len o súťažení. Naši hasiči sa zúčastnili 11. mája
Púte hasičov v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne,
zorganizovali súťaž zaradenú do ZHL
a taktiež sa zúčastnili cvičení, školení
a zásahov v obci a v jej okolí. Deťom
zo Základnej školy sme spríjemnili
koniec školského roka predstavením
hasičskej techniky a ukážkou ostrého zásahu. Čakajú nás ešte preven-

cie protipožiarnej ochrany vo vykurovacom období a môžeme sa začať
sústreďovať na plnenie plánov v roku
2020. V mene DHZ Štefanov ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú
a zároveň želáme krásne Vianoce
a nech je nový rok zasa o niečo lepší.
Mgr. Simona Jakubovičová

Dobrovoľný hasičský zbor
Štefanov Vás pozýva na

Fašiangovú zábavu
s pochovávaním BASY
dňa 25.2.2020
so začiatkom o 20.00 hod.

Exkurzia do Banskej Bystrice
V stredu 18.9.2019 sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili exkurzie do Banskej
Bystrice. Cestou do mesta pod Urpínom obdivovali z okien autobusu
miesta, ktoré poznajú z vyučovacích
hodín ako vrch Zobor, Nitriansky
hrad, zrúcaniny hradov Revište a Šášov či rieku Hron a Nízke Tatry. Po
príchode najprv navštívili Múzeum
SNP, kde si pripomenuli jeho 75. výročie. Rozdelení na dve skupiny pracovali v spoločnosti lektorov, ktorí
im zaujímavým a veku primeraným
spôsobom priblížili múzeum a muzejníctvo, druhú svetovú vojnu a život
počas nej, ako i samotné Slovenské
národné povstanie. Následne si prezreli vojenské lietadlo LI-2 a priľahlý skanzen bojovej techniky. Na záver
sa prešli po známom banskobystrickom námestí s prekrásnou fontánou,
ŠTEFANOVinky

hodinovou vežou a mestským hradom. Aj keď bola cesta časovo náročnejšia,
žiaci sa z exkurzie vrátili plní pozitívnych dojmov. Dúfame, že zážitky, ktoré
prežili si uchovajú v pamäti a použijú ich pri vhodných príležitostiach.
Mgr. Zuzana Vizváryová
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Deň materských škôl
Vedeli ste, že aj materské školy majú svoj významný deň?
V dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa týmto dňom stal 4. november 1829, kedy bola v Banskej Bystrici založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska.
Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už
v jej počiatkoch. „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani
nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že
sa len hrali.“ Deň materských škôl vznikol neskôr z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu.
Pri tejto príležitosti v jeden novembrový podvečer uskutočnil pedagogický zbor spolu s rodičmi a priateľmi materskej školy za sprievodu detských piesní vychádzku
po obci s lampiónmi. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa
chýli... ale to deťom materskej školy vôbec neprekážalo.
Práve naopak. V detských očkách svietili iskierky radosti
z očakávanej aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili k spoločnej myšlienke podporiť význam, poslanie
a opodstatnenosť materskej školy v živote dieťaťa.
„Je lepšie zažať aspoň malé svetielko ako roznášať
tmu.“
Dana Vizváryová

MŠ 1. trieda - spoločná aktivita s rodičmi a starými rodičmi

MŠ 2. trieda - spoločná aktivita s rodičmi a starými rodičmi

Vychádzka s deťmi a ich rodičmi
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Rodina a škola

Otvorená hodina 3. trieda

Otvorená hodina 1. B

Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Ich súčasťou sú rodičia, starí rodičia,
učitelia, vychovávatelia. Často aj od ich vzájomných vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na
svet. Ovplyvňujú jeho správanie, postoje a hierarchiu hodnôt. Dôležité je spoločné zdieľanie radostí i starostí svojich
detí a možnosť do určitej miery sa zúčastňovať na spoločných aktivitách.
Preto už tradične naša škola organizuje v jesennom
období otvorené hodiny, kde môžu rodičia i starí rodičia
spoznávať proces samotného učenia a vyučovania. Poskytujeme príležitosť pozorovať svoje dieťa priamo v triede s rovesníkmi. Teší nás, že z roka na rok je stále väčší
záujem zo strany rodičov, ale i samotných detí, ktoré sú
neskutočne šťastné, keď môžu prezentovať pred svojimi
najbližšími, čo všetko sa už naučili. Svoju šikovnosť, získané zručnosti i vedomosti uplatňujú pri riešení rôznych
úloh z matematiky, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry. Pre úspešné napredovanie dieťaťa je rodina veľmi
dôležitá. Ak si rodič váži učiteľa a učiteľ dieťa, vytvára
sa trojuholník, ktorý nikto ľahko neprelomí. Profesionalita
sa v ňom snúbi s láskou a porozumením, a tak sa u našich
žiakov vytvára správna hodnotová orientácia, ktorá raz
bude základom ich úspechov v živote.
Verím, že i na budúci rok sa opäť stretneme v školských laviciach s našimi deťmi!
Mgr. Zuzana Burdová
Otvorená hodina 4. trieda

Otvorená hodina 2. trieda

ŠTEFANOVinky
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Naši žiaci bodovali v on-line súťaži iBobor

Čo je iBobor?
V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiene v Litve
informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný,
inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky
Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.
V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné
a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných
technológií pri učení sa.
V mesiaci november sa uskutočnila tradične i na našej
škole táto súťaž, ktorú organizuje pani zástupkyňa J. Andelová. V tomto školskom roku sa celkovo na Slovensku
zapojilo do súťaže 90 000 žiakov.
Súťažilo sa v kategoriách: 2. – 3. roč. Drobci, 4.- 5. roč.
Bobríci, 6.-7. roč. Benjamíni, 8. – 9. roč. Kadeti
Najúspešnejší žiaci boli v kategórii Bobríci, kde 2 naši
žiaci dosiahli plný počet bodov medzi ďalšou 1000 žiakov na Slovensku. Celkovo v tejto kat. súťažilo 23 000
žiakov. Sú to Klaudia Wolfová a Šimon Šubika z 5. tr.
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Bobor 2019 - úspešní žiaci

Ďalší úspešní žiaci vo svojich kat. boli:
M. Buček, L. Láslová, P. Beňa, F. Marian, D. Drápal,
L. Škoda, D. Matula, L. Ondrášová, K. Novomeská,
V. Klenová, A. Lorenc, M. Cintula, G. Ralbovská,
S. Križánková, M. F. Hukel, E. Šebestová, A. Macková,
Z. Juralová, M. Novomeský, K. Bučeková, M. Beňa.
Mgr. Zuzana Burdová

Jesenné práce v materskej škole

ŠTEFANOVinky

Detský lúštiteľský kútik
Úloha č. 1
Milé deti, správne pomenujte nakreslené obrázky a doplňte
ich do políčok. Prvé písmenko obrázku je vždy umiestnené
v šedom políčku.

Meno a priezvisko .......................................................
Adresa ..........................................................................

Meno a priezvisko .......................................................
Adresa ..........................................................................
Vylúštenú úlohu č. 1 alebo č. 2 vystrihni, doplň osobnými
údajmi a vhoď do pripravenej schránky na OcÚ v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov,
ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.

Vylúštenú sudoku vystrihni, doplň osobnými údajmi
a vhoď do pripravenej schránky na OcÚ v Štefanove. Zo
správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých
mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.
Výherkyňa z predchádzajúceho čísla:
Helena Čelústková - finančná výhra 10 €
Nakoľko nebolo viac odpovedí, odmenili sme len jednu
výherkyňu ktorá si výhru môže prevziať do 28.12.2019.

Úloha č. 2
Milé deti, Hanke sa stratil zvonček v labirinte nájdite spoločne cestu ku zvončeku.

Blaha, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné.
Želáme Vám v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom
a spokojný život v ňom.
Redakcia

Meno a priezvisko ........................................................
Adresa a č.d. .................................................................
ŠTEFANOVinky
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Mikulášska návšteva

Dychový súbor Lubovjenka zo ZUŠ, pod vedením p. uč.
Vávroviča s našimi žiakmi - Lucia Burdová a Dominik
Križánek na vianočnom koncerte

Vianočný koncert - žiaci zo ZUŠ pod vedením p. učiteľa
Vávroviča a p. učiteľky Vávrovičovej

Predaj vianočných výrobkov zhotovených žiakmi základnej školy

Mikulášsky šachový turnaj Skalica Karin Novomeská
1. m., Pavol Beňa 1. m. vo svojich kategóriách
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