ŠTEFANOVinky

Číslo 2/ Ročník X. Noviny obyvateľov obce a okolia

December 2016

Vážení spoluobčania,
keď adventný veniec ožiari svojím mihotavým svetlom
štvrtá sviečka, je to neklamný znak blížiacich sa sviatkov.
Ulice lemuje vianočná výzdoba, okná domov sú plné svetielok a nejeden ihličnatý stromček netrpezlivo čaká na vrchol svojej kariéry. No nie len tak hocijaký vrchol. Veď len
málokto dokáže tak spoľahlivo rozžiariť očká detí a vyčariť
úsmev na ich tváričkách.
Vianočné sviatky sú od nepamäti časom radosti, lásky a
zázrakov. Počnúc tým najväčším v podobe narodenia malého Ježiška, až po tie najvšednejšie, ako je úsmev venovaný nie len našim najbližším, ale aj celkom cudzím ľuďom. Čarovný čas, keď sa stretávame v rodinnom kruhu
u slávnostne prestretého stola, aby sme spoločne, tak ako
nás to učili naši rodičia či prarodičia, v teple domova pri
blikajúcom Betlehemskom svetle spoločne slávili narodenia nášho Pána.
Nijaká iná udalosť v priebehu roka nevyvoláva v ľuďoch
toľko radosti, dobrosrdečnosti, úcty či pochopenia. Vlastnosti, ktoré nám v priebehu dlhého roka tak často chýbajú, nie sú počas Vianoc cudzie takmer nikomu. A práve táto
skutočnosť nám dáva nádej, že nám takáto nálada vydrží
čo najdlhšie a ten nasledujúci rok bude lepší, ako ten predchádzajúci.
Prajem Vám naplnenie nasledujúcich vianočných dní
spolupatričnosťou, vnútornou silou, trvalým zmyslom
pre radosť z veľkých vecí i maličkostí, veľa zdravia, lásky a potešenia zo stretnutí s ľuďmi blízkymi vášmu srdcu.
(pokračovanie na str. 6)

Betlehemská katedra
Milí farníci! Keď v adventnom prítmí starého zákona
očakávame Svetlo vychádzajúce od východu, nedá sa pritom nemyslieť na slávnostné chvíle plné radosti a svetla z
narodenia Božieho Syna, ktoré budeme čoskoro prežívať
vo svojej rodine. Znova a znova budeme spievať vianočné koledy a hľadieť na chudobné jasličky, jednoducho vytvárať atmosféru rodinnej pohody so svojimi najbližšími.
V rôznych obmenách sa bude pred našim zrakom odvíjať
príbeh, ktorý zmenil dejiny.
„Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova
sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:
Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ, Kristus Pán“.
Ježiš, Panna Mária a Jozef boli sami. Boh im však našiel spoločnosť jednoduchých ľudí, pastierov. Zaiste preto, aby sa ako pokorní ľudia nevyľakali tým, že nájdu Mesiáša uloženého v jasliach. Oni ako prví a jediní sa mali
tej noci o tom dozvedieť. Dnes, čo sa tam stalo a koho našli, vedia už milióny ľudí na celom svete. Svetlo betlehemskej noci preniklo do mnohých sŕdc, ale súčasne pritom

trvá temnota. Niekedy sa dokonca zdá, že je ešte väčšia...
Tí, čo ho tej noci prijali, pocítili veľkú radosť, ktorá vytryskla zo svetla. Starozákonné prítmie prežaruje novozákonné Svetlo - novonarodený Boží Syn. Nie je dôležité, že
v túto prvú noc, noc Narodenia Pána, radosť z tejto udalosti zasiahla len niekoľko sŕdc. To nie je dôležité. Predurčená
je pre všetky ľudské srdcia. Je to radosť, nadľudská radosť.
Či môže existovať väčšia radosť, ako je táto? Či môže byť
väčšia zvesť, ako to, že Boh prijal človeka tým, že sa jeho
Syn stal človekom?
Boh chcel, aby sa pastieri stali aj prvými ohlasovateľmi. Hovorili čo videli a čo im bolo povedané. A všetci,
ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Aj nám sa Ježiš ukazuje v normálnych udalostiach
nášho života. Aj my máme mať rovnakú pastiersku pokoru, aby sme sa mu priblížili. Je možné, že nám dá v priebehu života rôzne znamenia, ktoré by sme si často čisto ľudským pohľadom nevšimli. Musíme byť pozorní, aby sme
odhalili Ježiša v jednoduchosti všedných dní, zavinutého
v plienkach, bez pompéznosti. A keď ho zazrieme, umožníme aj iným spoznať ho.
(pokračovanie na str. 2)

2

Betlehemská katedra
(dokončenie zo str. 1)
Pastieri sa určite nevydali na cestu bez darov pre novonarodené dieťa. Pri mentalite ľudí východných krajín
bolo nemysliteľné, aby niekto predstúpil pred vyššie postavenú osobu bez daru. Pastieri teda vzali to, čo mali: jahniatko, syr, maslo, mlieko, chlieb. Túto schému si môžeme
predstaviť tak, ako to ospevujú koledy kresťanského ľudu.
Panna Mária a Jozef prekvapení a potešení zároveň vítajú
naľakaných pastierov, ktorí vchádzajú s natrhnutou nohavicou či kabátikom pozdraviť Dieťa, bozkávajú ho, spievajú mu a odovzdávajú mu svoje dary.

Milí farníci, ani my nemôžeme vstupovať do betlehemskej jaskyne bez darov. Pannu Máriu iste potešíme, keď
budeme mať hlboko oddané, čisté a radostné duše s vedomím, že sme našli najväčší Dar. Dajme mu svoju dušu
pripravenú kajúcou spoveďou, aby mohol v nej prebývať
nami nájdený Dar. Spoveďou, ktorú Boh možno už dávno čaká...
Panna Mária a Jozef nás pozývajú, aby sme vstúpili. A
ja sa k nim, pokorný hriešnik, pridávam. Vyprosujem všetkým milostiplné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Marián Meňuš, kňaz

Pripomenuli sme si „Deň červených makov“
Ľudia z viacerých krajín sveta si každý rok 11. novembra pripomínajú hrdinstvo tých, ktorí padli na bojiskách v boji
za slobodu a mier. V tento deň sa žiaci našej školy, spolu s Jednotou 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. Sme radi, že sme aj
my s malou delegáciou mohli byť prítomní na tomto pietnom akte. Minútou ticha sme si uctili pamiatku vojnových obetí a k pomníku sme položili kytičku vlastnoručne vyrobených
červených makov.
Deň vojnových veteránov si svet
pripomína v deň výročia ukončenia
1. svetovej vojny. Prímerie po štvorročnom krvavom konflikte bolo podpísané 11. novembra 1918 v Compiégne vo Francúzsku. V niektorých
krajinách nazývajú Deň vojnových
veteránov aj ako Deň červených makov. Vojnoví veteráni v roku 1920 prvýkrát prijali červený mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy.
Myšlienkou pre vznik tejto tradície sa
stala báseň „In Flandersfields (doslova „V poliach Flámska“), ktorú napísal kanadský lekár John McCrae.
Napriek tomu, že bol vojenský chirurg, bolesť a útrapy ranených vojakov sa ho hlboko dotýkali. Svoje pocity vkladal do básní.
„Na poliach Flámska vlčie maky
rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme.
Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu
dolu....“
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. Zuzana Burdová
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Rozpočet Obce Štefanov na rok 2017
Bežné príjmy sa skladajú z nasledovných položiek:
Podielové dane, dane z nehnuteľností
a poplatok za TKO	 494 420 €
Nájomné za priestory- bytové a nebytové	 53 700 €
Poplatky	
9 540 €
Dotácie	 343 664 €
Bežné príjmy spolu :	 901 324 €
Kapitálové príjmy :	
200 €
Príjmy finančné operácie:	 20 000 €
PRÍJMY SPOLU:	 921 524 €
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:

Kanalizácia, ČOV	 12 400 €
Verejná zeleň	
8 400 €
Verejné osvetlenie	 15 000 €
SKAND	
1 200 €
Zdravotné stredisko	
4 250 €
TJ, Šport	
8 400 €
Kultúra	 11 200 €
Miestny rozhlas	
1 000 €
Cintorín a Dom smútku	 12 500 €
Opatrovateľky	 11 860 €
Školstvo	 426 434 €
Splácanie úrokov	 15 020 €
Bežné výdavky spolu:	 771 764 €
Kapitálové výdavky:	 66 000 €
Výdavky finančné operácie:	 70 680 €

Výdavky na činnosť a chod OcÚ	 185 600 €
Ochrana pred požiarmi	
3 600 €
Nájomné byty	 10 000 €
Pozemné komunikácie	
4 700 €
Odpadové hospodárstvo	 40 200 €

VÝDAVKY SPOLU	 908 444 €

Zmeny v zbere odpadov

Termíny vývozu TKO pre rok 2017

Na základe nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
ktorý je účinný od 1. 7. 2016, prišlo k drobným zmenám
v zbere plastov a ďalších komodít, na ktoré slúžia plastové
vrecia žltej a modrej farby.
Do žltých vriec okrem zošliapaných PET fliaš od nápojov patria i obaly z čistiacich a kozmetických prostriedkov, plastové fólie, obalový polystyrén zo zakúpeného tovaru, vrecká od cukríkov, plastové hračky, mierne znečistené fľaše od potravinárskych olejov, čisté tégliky od masla a jogurtov, igelitové tašky, TETRA – PACK obaly, malé
kovové obaly od nápojov.
Do žltých vriec nepatria znečistené obaly od potravín,
obaly od farieb, chemických olejov, rôznych chemikálií a
nebezpečných látok, guma, molitan, linoleum, stavebný
polystyrén a tiež objemné plasty ako napr. stoly, stoličky,
debny či vedrá.
Modré vrecia sú určené na zber kancelárskeho papiera,
novín, časopisov, kartónových krabíc, reklamných letákov,
papierových obalov od potravín a pracích prostriedkov.
Do týchto vriec však nevhadzujte mokrý, mastný či veľmi znečistený papier, použité detské plienky ani obdobné
hygienické potreby, plastové obaly z kníh, celofán, tapety,
lepiace pásky, lakované kartóny.
Ďalej prišlo k zmene zberu pneumatík, ktoré je potrebné
odovzdať v autoservisoch pri výmene pneumatík.
Staré šatstvo, obuv, použité jedlé oleje a elektroodpad
môžete priviezť počas pracovných dní v čase od 8.00 do
11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na obecný úrad, kde
bude tento odpad uskladnený. Do pozornosti dávame nový
systém odovzdávania elektroodpadu. Spoločnosť VEPOS
Skalica, ktorá nám elektorodpad odoberá nám oznámila, že
tento odpad musí byť odovzdávaný kompletný. Ak je napríklad práčka bez motora jedná sa o nekomplený elektroodpad a za zber takého odpadu bude vyberaný poplatok za
nakladanie s nekompletným elektroodpadom.
(JK)

Podrobný rozpis jednotlivých položiek rozpočtu obce je
uverejnený na internetovej stránke www. stefanovobec.sk

29. 12. 2016
12. 1. 2017
26. 1. 2017
9. 2. 2017
23. 2. 2017
9. 3. 2017
23. 3. 2017
6. 4. 2017
20. 4. 2017
4. 5. 2017
18. 5. 2017
1. 6. 2017
15. 6. 2017
29. 6. 2017

13. 7. 2017
27. 7. 2017
10. 8. 2017
24. 8. 2017
7. 9. 2017
21. 9. 2017
5. 10. 2017
19. 10. 2017
2. 11. 2017
16. 11. 2017
30. 11. 2017
14. 12. 2017
28. 12. 2017

Termíny vývozu separovaného
zberu pre rok 2017
11. 1. 2017
8. 2. 2017
8. 3. 2017
29. 3. 2017
3. 5. 2017
7. 6. 2017

*5. 7. 2017
9. 8. 2017
6. 9. 2017
11. 10. 2017
8. 11. 2017
13. 12. 2017
*termín bude upresnený
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I. ročník súťaže
vo varení gulášu
Štefanovskí mladenci sa rozhodli
okrem organizovania hodovej zábavy vymyslieť aj niečo nové a tak sa
4. júna 2016 v areáli parku pri kultúrnom dome konal I. ročník súťaže vo
varení gulášu. Zaujímavý nápad ľudí
rozhodne nadchol, súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev: Pocheraje, Hasičky,
Fíďovci, Hoštáckí povalači, Jednota dôchodcov Štefanov, Guláš Team,
Joki tím , VV TEAM a dve družstvá
z okolia - Mach a Schwach a Vyrúbal
team.
Odborná porota v zložení: Anna
Okasová, Rozália Vyrúbalová, Gabriel Galád a Marián Halinár poctivo
kontrolovala ingrediencie, hygienu,
postup prípravy a samozrejme chuť
a kvalitu každého gulášu. Počas celej akcie si mohla verejnosť pozerať

postupy varenia súťažiacich a taktiež
ochutnať všetky guláše.
Porota dôkladne zhodnotila všetky
kritériá a nakoniec spravodlivo rozhodla. Pohár za prvé miesto si odniesol Guláš TEAM, na druhom mieste skončil Vyrúbal team a pekné tretie miesto obsadila Jednota dôchodcov Štefanov. Ocenenie za najzladenejší team obdržali Hoštácki povalači a diplom za najkrajší stánok dostali Hasičky.
Verejnosť mala taktiež možnosť
zvoliť svoj najobľúbenejší guláš a
toto ocenenie si odniesol Joki tím. Po
skončení súťaže, keď sa minul všetok guláš, pokračovala táto akcia večernou tanečnou zábavou v kultúrnom dome.
Organizátori chcú poďakovať všetkým súťažiacim za chutne pripravené
guláše, návštevníkom za skvelú atmosféru a taktiež všetkým, ktorí

Aktivity našich hasičov
Dobrovoľní hasiči majú za sebou rok plný súťaží a tiež
rôznych akcií.
V prvej polovici roka navštívil našu obec podpredseda
vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák a slávnostne
odovzdal nášmu veliteľovi Jánovi Chudému vynovenú a
technicky zdokonalenú TATRU CAS 32.
Aj tento rok sa naše hasičky aktívne zúčastňovali denných a nočných súťaží. Boli zaradené do druhého ročníka Záhoráckej hasičskej ligy, kde sa im podarili vybojovať
dve 1. miesta, dve 2. miesta, tri 3. miesta a dve 4. miesta. Spolu získali za ligové súťaže 89 bodov, čo im opäť
prinieslo celkové 3. miesto. Na domácej súťaži, „o Pohár
starostu obce“, ktorá bola zaradená do ZHL získali hasičky
1. miesto. Zúčastňovali sa aj neligových súťaží, na ktorých
sa im podarilo vyhrať nejedno prvé miesto. Okresná súťaž
bola tento rok v Jablonici, z ktorej si naše hasičky priniesli
1. miesto a zároveň titul „Majsterky okresu“. Súťažnú sezónu ukončila súťaž o Slovácko-Záhorácky pohár. Na tejto súťaži boli zastúpené družstvá žien z Moravy, Skalické-

akýmkoľvek spôsobom podporili zorganizovanie tejto akcie. Zároveň Vás
všetkých pozývame na ďalší ročník.
Foto a text: Barbora Cvečková

ho a Senického okresu. Našim hasičkám sa prvýkrát podarilo túto súťaž vyhrať a priniesli 1. miesto spolu s putovným pohárom.
Tak ako každý rok, sme sa aj v tomto roku zúčastnili 4.
Púte hasičov v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne.
Netreba zabúdať aj na našich mladších členov. Po dlhšej
dobe sa zúčastnili súťaže „CHODBOVICA“ v Senici v kategóriách dievčatá a chlapci. Na jesennej časti v Rybkách
získali dievčatá 5. miesto.
Druhá polovica roka bola už smutnejšia. Z hasičskej rodiny nám odišiel stály a verný člen pán Štefan Hyža vo
veku 73 rokov.
V mene DHZ Štefanov sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí nás podporovali a tešili sa z našich úspechov. Dúfame, že v ďalšom roku budeme mať viac športových úspechov a menej zásahových výjazdov.
Za všetkých našich hasičov, Vám prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia.
Mgr. Simona Jakubovičová
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Cesta rozprávkovým lesom
Stalo sa v našej obci už tradíciou, že sa prázdniny začínajú Cestou rozprávkovým lesom. Tento rok sa konala 2. júla
a zúčastnilo sa jej 85 detí. Tie sa na potulkách štefanovskými chodníkmi stretli s množstvom rozprávkových postáv,
ktoré si pre ne pripravili rôzne zábavné a vedomostné úlohy. Na niektorých stanovištiach si deti overili svoje zručnosti i telesnú zdatnosť. A s kým sa mohli stretnúť? S Mášou a Medveďom, Psíčkom a Mačičkou, s Kocúrom v čižmách, s Krtkom i s Večernicou a jej bratmi. Čakala ich aj
Snehulienka s trpaslíkmi, Včielka Maja a dokonca i drak.
Po absolvovaní celej trasy, bolo pre účastníkov pripravené
občerstvenie, skákací hrad a cukrová vata. Veríme, že deti
aj rodičia zažili skvelú rozprávkovú atmosféru a s dobrou
náladou mohli začať prázdniny.
Mgr. Dana Burdová

O pohár starostu obce
V štvrtok 17. novembra sa v Štefanove uskutočnil ďalší
šachový turnaj zo seriálu GPX „O pohár starostu obce“ za
účasti 43 mladých hráčov. Najviac sa darilo Janke Šošovičkovej z Dubnice nad Váhom, čerstvej majsterke Európskej
únie 12 ročných dievčat. Z usporiadateľského klubu sa najviac darilo Karin Novomeskej, ktorá v kategórii dievčat do
8 rokov obsadila 2. miesto.

Popri hlavnom turnaji sa konal aj B turnaj pre starších
hráčov. Tento vyhral FM Milan Szitkei z Lokomotívy Trnava. Tretie miesto obsadil Juraj Wallner, najúspešnejší
z domácich hráčov.
8. decembra sa konali majstrovstvá TT kraja základných škôl, na ktorý sa po víťazstve v majstrovstvách okresu prebojovala aj Karin Novomeská. Štvrté miesto v kraji je skvelým výsledkom, nakoľko väčšina súperiek bola
podstatne staršia ako ona.
Karel Klimeš
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Vážení spoluobčania,
(dokončenie zo str. 1)
O niekoľko dní sa vystrieda starý
rok s novým tak mi dovoľte, aby som
v krátkosti bilancoval pomaly sa končiaci rok 2016.
V uplynulom roku sme sa intenzívne venovali okrem bežných údržbových prác v obci, dvom veľkým projektom. Tým väčším je budovanie nového futbalového ihriska za základnou školou.
V jarných mesiacoch sme vykonali
terénnu úpravu podložia plochy ihriska, urobili sme navážku zeminy a zasiali sme osivo nového trávnika. Z
troch strán sa vybudovalo oplotenie
ihriska a uvoľnili sme priestor pre stavebnú firmu, ktorá postavila novú budovu kabín a dielní pre základnú školu. Budova je kompletne dokončená
a skolaudovaná. Počas mesiacov november a december prebiehajú práce na zhotovení prístupového chodníka k dielni základnej školy a začali
sme pokladať oporné betónové múry,
ktoré oddelia areál základnej školy a
ihriska. Ešte nás čakajú úpravy terénu pred vstupom do areálu ihriska,
prístupové chodníky, parkovisko pre
autá, ako aj dokončenie prístupovej
cesty. Predpokladám, že za priaznivých okolností, by mohli naši futbalisti nasledujúcu sezónu odštartovať
na novom ihrisku.
Ako ste si už určite stihli všimnúť,
kompletnou rekonštrukciou v tomto roku prešla budova zdravotného
strediska. Stavba bola postavená v
roku 1975 a už bolo nutné vykonať
jej opravu. V prvej etape v roku 2015
sme zrekonštruovali časť budovy, v
ktorej má priestory MUDr. Ožvoldíková a firma Aquapol Slovakia, s.r.o.
vykonala odvlhčenie muriva na celej
budove.

Na jar tohto roka sme sa pustili do
opráv ostatných častí budovy. Rekonštrukciou prešla elektroinštalácia, rozvody kúrenia, vody a kanalizácie. Potom prišla na rad výmena okien a dverí, nové vnútorné omietky, obklady a
dlažby. Po dokončení interiéru budovy, sme sa presunuli na vonkajšie časti. Budovu sme zateplili a dostala novú
fasádu. Na jeseň sa podarilo upraviť
i okolie budovy. Prevažnú časť stavby sme zrekonštruovali svojpomocne,
alebo za pomoci firiem z našej obce.

Škola je miestom stretnutia
viacerých generácií
V našej škole sa stalo už tradíciou, že v októbri pozývame
rodičov a hlavne starých rodičov na otvorené hodiny, aby sa
so svojimi deťmi a vnúčatami na chvíľu vrátili v spomienkach do svojho detstva. Pani učiteľky mali pripravené hodiny matematiky, slovenského jazyka, telesnej výchovy i hodiny pracovného vyučovania. Deti sa tešia, že môžu svojim
najbližším predstaviť svoju pani učiteľku a starí rodičia oceňujú, že majú možnosť nahliadnuť do vynovených priestorov školy a byť súčasťou vyučovacieho procesu.
Naši najmenší škôlkari zdobili s rodičmi a starými rodičmi jesenné plody, ktoré krášlili celý mesiac priestory

Celkové náklady na rekonštrukciu zdravotného strediska boli 40 422,77 €.
Som presvedčený, že táto zrekonštruovaná budova bude dobre slúžiť ku spokojnosti všetkých spoluobčanov.
Vážení spoluobčania, s končiacim
sa rokom 2016 Vám prajem úspešný
vstup do nového roka 2017, všetko
dobré, pevné zdravie, veľa Božieho
požehnania a veľa osobných i pracovných úspechov.
Rudolf Polák
starosta obce

školy. Prváci sa popasovali s prvými písmenami, druháci
skladali matematické puzzle, tretiaci predviedli svoje herecké nadanie a spolu vytvorili nádherné jesenné aranžmány. Štvrtáci na hodine telesnej výchovy predviedli svoju šikovnosť, obratnosť a naučili svojich starkých a rodičov poskladať obrázok technikou origami.
Vážime si, že napriek uponáhľanej dobe si k nám nachádza cestu čoraz viac rodičov a starých rodičov, ktorí
nám učiteľom venujú milý úsmev či poďakovanie. Toto
je pre nás povzbudením a naša práca tým nadobúda
ešte väčší ľudský rozmer.
Úctu k tradíciám sa snažíme vštepovať našim deťom na
hodinách výchovného zamerania a na krúžkoch. Výsledkom celoročného snaženia bola v minulom školskom roku
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vecký výcvik pre deti materskej školy a žiakov prvého až
štvrtého ročníka. Tešíme sa, že deti opäť nadobudnú základné plavecké zručnosti pod vedením skúsených plavčíkov a vo vynovených priestoroch senickej plavárne.

Otvorená hodina pre rodičov a starých rodičov v 3. triede.

Výlet na svetovú výstavu Cosmos Discovery - Bratislava.
Po skončení plaveckého výcviku od 5. – 9. júna vycestujeme s tretiakmi a štvrtákmi do Školy v prírode na Počúvadlo pri Banskej Štiavnici. Verím, že počasie nám dovolí venovať sa poznávaniu krás tejto časti Slovenska a
deti si prinesú domov veľa pekných zážitkov.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám zaželala k blížiacim sa vianočným sviatkom nielen vo svojom mene, ale aj
v mene všetkých učiteľov, spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia v kruhu rodiny. Je to ten najkrajší darček, ktorý si môžeme vzájomne dať.

Otvorená hodina pre rodičov a starých rodičov 4.trieda.

Mgr. Zuzana Burdová

Školská akadémia. Deti sa predstavili nielen ako vynikajúci speváci ľudových i populárnych piesní, ale aj ako výborní recitátori a moderátori. Našu školu a obec reprezentujú
na okresných i krajských kolách umeleckých súťaží. Dosahujú výborné výsledky, čo motivuje ďalších žiakov, aby
ich nasledovali. Zuzana Poláková, žiačka 4. triedy nás v
tomto školskom roku reprezentovala na celoslovenskom
kole recitačnej súťaže Timravina studnička v Lučenci.

Školská akadémia.
A čo nás ešte čaká v školskom roku 2016/2017?
Podobne ako každý rok sa pripravujeme na celoslovenské Testovanie-9, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017. Tam
sa budú preverovať vedomosti našich deviatakov z matematiky a slovenského jazyka. Piataci celoslovenské Testovanie-5 už absolvovali 23.11. 2016.
V termíne od 16. mája do 26. mája organizujeme pla-

Výlet škôlkarov na Korlátko.
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Hospodárske pomery v Štefanove
na základe tereziánskeho urbáru
z roku 1769
V januári roku 1767 vydala panovníčka Mária Terézia
urbársky patent, podľa ktorého sa mali poddaným v Uhorsku na základe výmery ich majetku nanovo určiť povinnosti a dane voči zemepánom s prihliadnutím na to, aby
dokázali plniť svoje finančné povinnosti voči štátu, predovšetkým poplatok na vydržiavanie vojska. Urbár bol základným právnym dokumentom, ktorý upravoval vzťah
medzi poddanými a vrchnosťou.
Skôr, než sa pristúpilo k samotnému vypracovaniu urbárov jednotlivých obcí, zaznamenali cisárski komisári stav
jednotlivých poddaných, teda aký rozsah mali usadlosti
jednotlivých poddaných, koľko k nim patrilo polí, viníc a
lúk, aké mali robotné, finančné a naturálne povinnosti voči
zemepánovi. Tento predurbársky stav sa zisťoval na základe deviatich otázok, ktoré sa obligátne kládli v každej obci.
V roku 1760 mala obec 524 obyvateľov (166 mužov, 114
žien a 244 detí) a v rámci panstva patril Štefanov k priemerne veľkým obciam panstva.
Odpovede na 9 otázok zapísal
v Strážach štepanovský notár
Imrich Oberrajter dňa 20. apríla 1769. Pred zástupcami komisie – Jánom Telandaiom a Jánom Trnkom – odpovedali na
otázky richtár obce Martin Zajíček a starší, teda členovia obecnej rady Juraj Kondla, Jakub
Ivánek, Ján Petrany, Adam Klena, Juraj Juračka, Michal Khula
a Juraj Hrica. Šaštínske panstvo
zastupoval Ján Karol Jirzsik
Štefanov bol súčasťou Šaštínskeho panstva, ktoré od Coborovcov odkúpil v roku 1749
František Štefan Lotrinský,
manžel Márie Terézie. Hraničil
s Holíčskym panstvom (Letničie, Unín), ktoré bolo tiež majetkom F. Š. Lotrinského.
Z odpovedí na deväť otázok je zrejmé, že Coborovci,
ako bývalí zemepáni mali urbár, podľa ktorého vyžadovali
od poddaných odvody poplatkov, daní a robôt. Väčšina obyvateľov obce mala usadlosť v rozsahu ¼ usadlosti, čo predstavovalo polia vo výmere 24 bratislavských meríc, na ktorých sa hospodárilo trojpoľným systémom (jarina, ozimina, úhor). K usadlostiam ale nepatrili lúky, lebo sa v katastri obce nenachádzali. Plošná bratislavská merica bola plocha, na ktorú sa vysialo obilie v objeme bratislavskej merice, teda asi 62,39 l. Potom rozsah 24 bratislavských meríc
predstavoval okolo 4,8 - 5 ha. Všetci boli večnými poddanými – nemohli sa slobodne sťahovať, len so súhlasom zemepána. Veľkosť ¼ usadlosti nebola v rámci panstva jednotná. Napríklad v Čároch to bolo iba 8 bratislavských meríc, v Dojči 19,5 bratislavských meríc a Kútoch až 26 bratislavských meríc. V už spomínanom roku 1760 bolo v Šte-

fanove 83 sedliackych usadlostí, z toho jedna vo výmere ½ usadlosti, 58 bolo ¼ usadlostí a 24 malo výmeru 1/8
usadlosti. K nim musíme ešte pripočítať 6 inskripcionalistov. To boli obyvatelia, ktorí boli na určitý čas oslobodení
od poddanských dávok a majetok mali v slobodnom užívaní. Zvyčajne to bolo za preukázané služby zemepánovi
alebo za istý finančný obnos, pokiaľ ho zemepán nesplatil.
Poddaní, ktorí mali usadlosť vo výmere ¼ usadlosti, museli na panskom týždenne odpracovať 1,5 dňa so záprahom.
Bývalý coborovský správca Jozef Leeb ich však prinútil
robiť 2 dni, čo pretrvalo až do roku 1769. Znamenalo to,
že z každej sedliackej usadlosti musel niekto pracovať na
poliach zemepána 2 dni do týždňa so záprahom, alebo, ak
nemal záprah (tzv. pešo) 4 dni. V lete od sviatku sv. Jána
(24. 6.) do Michala (29. 9.) to bolo 3 dni so záprahom alebo
6 dní pešo. K výhodám obce patrili malé vinice, ktoré poskytovali z výmery jedného kopáča vinohradu (bola to plocha vinohradu, ktorú za deň pokopal jeden muž, cca. 2,7 á)
2 okovy vína (cca. 108 l). Z nich odvádzali deviatok. Obec
preto mala dovolené predávať od sviatku sv. Michala (29.
9.) až do Vianoc vlastné víno, z čoho mávala obecná pokladnica zisk až 40 zlatých. Finančný výnos by mohol byť
ešte vyšší, ak by sa v tom čase
nešenkovalo i panské víno, ako
tomu bývalo v minulosti. Obci
patrila jedna lúka v rozsahu
približne 4 koscov (kosec bola
to výmera, ktorú za deň pokosil
jeden muž, asi 28,7 á), role nemala žiadne. Medzi nedostatky
uviedli fakt, že asi pred 25 rokmi, keď dalo panstvo jatku do
nájmu, museli z nej pre farára
kupovať za 12 zlatých 200 funtov (okolo 100 kg) mäsa. Dovtedy to bolo hradené z panskej
základiny. Obyvatelia dávali z
polovice svojich polí desiatok
a z polovice deviatok. Desiata časť z úrody sa odovzdávala farárovi a deviata zemepánovi. Za ¼ usadlosť platili panstvu
ročne 7 zlatých, ďalej odovzdávali 5 funtov (asi 2,5 kg) priadze a pre panskú kuchyňu platili
29,5 grajciara. Obec sa vyplácala z povinnosti odovzdať teľatá
18 zlatými a pre husárov dávala
120 bratislavských meríc ovsa.
Nový urbár, ktorý upravoval
vzťah medzi poddanými v Štefanove a Šaštínskym panstvom schválila Nitrianska stolica, platil až do zániku poddanstva v roku 1848. Zaviedol dodnes platné rozdelenie
chotára na intravilán a extravilán. Do intravilánu, dobovo
wnitrný domový grunt sa počítala plocha na dom, dvor a
stodolu v rozsahu 2 bratislavských meríc (cca. 4000 m2).
Extravilán - zewnitrný chotarský grunt v rozsahu celej sedliackej usadlosti bol v obci stanovený na 18 dielov, a do
každého dielu sa mohli vysiať 2 bratislavské merice. K
usadlosti mali ešte patriť lúky v rozsahu 8 koscov, ktoré by
sa kosili raz za rok. V skutočnosti však obyvatelia nedostali žiadne lúky, lebo v chotári neboli. Vyjadrené v súčasných
mierach bola výmera polí celej sedliackej usadlosti v obci
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okolo 7,2 ha rolí. Výmery v jednotlivých obciach sa menili v
závislosti od úrodnosti pôdy,
výhod či nevýhod obce. Štefanov bol zaradený do 2. klasifikačnej triedy, kam zaradili i susedné Stráže, Šaštín či Letničie.
Dojč alebo Unín boli začlenení do 1. klasifikačnej triedy so
16 dielmi rolí na celú sedliacku usadlosť. Naopak Koválov a
Čáry sa dostali do 3. klasifikačnej triedy s 20 dielmi polí. Čím
lepšia bola klasifikačná trieda
obce, tým bola v obci výmera
sedliackej usadlosti menšia.
Podľa zoznamu uvedeného v
urbárskej tabuľke bolo v roku
1769 v Štefanove 162 poddanských usadlostí, ktoré sa delili
na sedliacke, želiarske a podželiarske. Sedliacke usadlosti boli
také, ktoré mali okrem domu i
pole a lúky. Želiari alebo hoffery ktery domy magu vlastnili len
dom. Niekedy bývajú označovaní i ako domkári. Podželiari – hoffery ktery domy nemagu nemali ani vlastné bývanie
ale bývali v podnájme (hoferstve). Želiarskych usadlostí
bolo v obci 55 a podželiarských 17.
Veľkosť sedliackych usadlostí, ktorých bolo 90 v obci,
nebola rovnaká ale pohybovala sa od 4/32 usadlosti až po
19/32 usadlosti. Väčšina sedliakov vlastnila takmer polovičnú usadlosť – 14/32.
Nový urbár rozšíril obci obdobie šenkovania vlastného
vína od sv. Michala (29. 9.) do sv. Juraja (24. 4.). Upravil
i podmienky robotovania, platenia cenzu a naturálií, ktoré
sa odvíjali v závislosti od veľkosti usadlosti. Z celej sedliackej usadlosti bol sedliak povinný pracovať raz do týždňa s dvoma kusmi dobytka, vozom, bránami alebo pluhom na panskom alebo dva dni bez dobytka. V čase žatvy, kosby a oberačiek mohol zemepán požadovať dvojnásobok robôt, ktoré sa ale započítali do celkového počtu odpracovaných dní. K nim bolo ešte treba prirátať dni, kto-

Štatistika z evidencie obyvateľov
k 14. 12. 2016
V našej obci máme k tomuto dátumu prihlásených na trvalý pobyt 1653 obyvateľov, z toho je 819 žien a 834 mužov. Detí do 15 rokov je 322 a to 158 dievčat a 164 chlapcov. Vek dospelosti v tomto roku dosiahlo 14 občanov.
Počet občanov nad 50 rokov je 526 a to 276 žien a 250
mužov.
Najstaršia žena Júlia Hricová oslávila v tomto roku 95
rokov najstarší muž Florián Polák oslávil 92 rokov.
Počas roku 2016 sa z našej obce z trvalého pobytu odhlásilo 33 občanov a prihlásilo sa 32 občanov.
Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Štefanov
Vianočné prázdniny sú
od 23.12. 2016 do 5. 1. 2017.
Vyučovanie sa začína v pondelok 9.1. 2017.

ré boli povinní sedliaci odpracovať na panskom namiesto deviatku. Deviatok sa kompenzoval z celej sedliackej usadlosti
12 dňami so záprahom alebo 24
dňami bez neho.
Keďže väčšina sedliakov nemala ani polovičnú usadlosť
(14/32), i ich povinnosti sa redukovali v rovnakom pomere.
Na panskom museli odpracovať
do roka s dobytkom takmer 23
dní alebo bez neho vyše 45 dní.
Z deviatku sa ročne vyplatili
necelými 6 dňami robotovania
na panskom s dobytkom alebo
10,5 dňami bez neho. Ďalej museli ročne z každej 14/32 sedliackej usadlosti odovzdať necelú polovicu siahy palivového
dreva (asi 1,7 m3), vyše 2,5 funta priadze (asi 1,25 kg), necelú
pol holbu topeného masla (asi
0,4 l), takmer celé kurča (28/32)
kurča, kopúna (vyrezaný kohút)
a 5,25 vajec. Majitelia domov, teda všetci sedliaci ako i želiari ročne platili panstvu domovú daň vo výške 1 zlatého.
Želiari a podželiari mali voči panstvu iba povinnosť roboty. Želiari museli ročne odpracovať 18 dní a podželiari 12 dní. Ako nemajetní obyvatelia pracovali bez povozov, nevzťahovala sa na nich povinnosť odvádzať deviatok ani naturálie.
Pre úplnosť treba dodať, že urbár sa vzťahoval len na
poddaných obyvateľov obce. Okrem nich totiž v dedine
žili i osoby, ktoré pod urbársku reguláciu nespadali. Sem
patrili napr. zemania, prípadne kurialisti, ako členovia nižšej šľachty, duchovné osoby, slobodné osoby (napr. notár),
ľudia ktorí sa z poddanstva vykúpili a židia, ktorí platili
osobitné poplatky.
ThLic. Martin Hoferka, Th.D.
Záhorské múzeum v Skalici

Miestny Farský úrad
Vás srdečne pozýva dňa 25. decembra
2016 o 17.00 hodine do kostola
na Jasličkovú pobožnosť.
Po Jasličkovej pobožnosti bude
pred kostolom živý Betlehem.
Štefanovské deti sa i v tomto roku
zapoja do koledníckeho projektu
Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční
6. januára 2017. Ak chcete, aby váš dom
navštívili koledníci, môžete sa zapísať
od nedele 11.decembra 2016 do zoznamu
vo farskom kostole.

10

Detský lúštiteľský kútik

Lúštiteľský kútik

Úloha č. 1
Milé deti, vyhľadajte a vymaľujte najkratšiu cestičku po
hviezdach od anjelika k sv. Mikulášovi. Hviezdy sa musia dotýkať.
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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.
Meno a priezvisko................................................................................
Adresa......................................................................................................

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

Výhercovia osemsmerovky z predchádzajúceho
čísla:
1. miesto - Katarína Čelústková - finančná výhra 10 €
2. miesto - Zuzana Kadlečíková - finančná výhra 5 €
3. miesto - Róbert Jurča - vecná výhra
Detský výherca:
1. Lívia Tomašovičová - kniha
2. Lukáš Čelústka - kniha
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na OcÚ
v Štefanove do 22. 12. 2016.
Úloha č. 2
Milé deti, Peťkovi sa v tomto bludisku postrácali číslice od
1 po 8. Pomôžte mu tieto číslice nájsť a vymaľujte ich každé inou farbou. Zistite, ktoré číslo sa v bludisku vôbec nenachádza.

Meno a priezvisko................................................................................
Adresa......................................................................................................
V bludisku sa nenachádza číslo......................................................

Ak splníte 1. alebo 2. úlohu 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.

. Noviny obyvateľov obce a okolia vychádzajú 2x ročne. Vydáva Obecný úrad v Štefanove IČO 00 310 077.
Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR, pod číslom EV 3545/09, ISSN 1339-7133. Náklad 480 kusov.
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák Senica. Adresa redakcie: OcÚ Štefanov 347,
tel: 034 6537129, e-mail: obecstefanov@stonline.sk, www.stefanovobec.sk
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Spoločenská rubrika
od 15.12.2015 do 14.12.2016

NARODILI SA

Patrik Daniel
25. 12. 2015
Rodičia: Michaela Skalová & Patrik Daniel
Sofia Bonadies
29. 12. 2015
Rodičia: Dagmar Rybnikárová & Ottavio Bonadies
Kristína Šarközyová
29. 12. 2015
Rodičia: Kristína Danielová & Štefan Šarközy
Zdenek Daniel
14. 1. 2016
Rodičia: Denisa Danielová & Zdenek Daniel
Monika Šarközyová
18. 1. 2016
Rodičia: Ingrida Šarközyová & Miloš Šarközy
Erika Balážová
28. 2. 2016
Rodičia: Slavomíra Šarközyová & Jozef Baláž
Samuel Brlej
9. 3. 2016
Rodičia: Edita Brlejová & Vladimír Brlej
Iveta Chovančíková
30. 3. 2016
Rodičia: Mária Chovančíková
Patrik Valachovič
28. 6. 2016
Rodičia: Katarína Valachovičová & Miroslav Valachovič
Nela Macková
11. 7. 2016
Rodičia: Veronika Macková
Teodor Tomša
6. 8. 2016
Rodičia: Hana Tomšová & Marek Tomša
Lucia Mihoková
7. 9. 2016
Rodičia: Silvia Kujovská & Ján Mihok
Timea Burdová
20. 9. 2016
Rodičia: Martina Burdová & Anton Burda
Viktória Račáková
24. 9. 2016
Rodičia: Michaela Račáková
Richard Pivák
26. 9. 2016
Rodičia: Helena Piváková & Branislav Pivák
Anna Mária Malíková
7. 10. 2016
Rodičia: Lenka Malíková & Marek Malík
Veronika Wolfová
4. 11. 2016
Rodičia: Miriama Wolfová & Jozef Wolf
Petra Šírová
5. 11. 2016
Rodičia: Monika Šírová & Peter Šír
Elizabet Klenová
7. 11. 2016
Rodičia: Edita Klenová & Marián Klena
Eduard Polák
2. 12. 2016
Rodičia: Lucia Poláková & Eduard Polák

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Reháková
19. 12. 2015
Vladimír Mižigar
14. 1. 2016
Gabriela Cintulová
11. 3. 2016
Jozef Piváček
20. 3. 2016
Matej Malík
31. 3. 2016
Štefan Jankovič
8. 4. 2016
Alžbeta Piváková
13. 5. 2016
Katarína Skalová
1. 6. 2016
Anna Hrubšová
25. 6. 2016
Emília Danielová
20. 7. 2016
Slavomíra Šarközyová 9. 8. 2016
Štefan Hyža
18. 8. 2016
Jozef Vanek
15. 9. 2016
Štefan Hyža
24. 9. 2016
Terézia Khúlová
11. 12. 2016

vo veku 92 rokov
vo veku 47 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 68 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 68 rokov
vo veku 24 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 85 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO

Juraj Olšovský
Juraj Tománek
Eduard Polák
Dárius Rusnák
Marek Mati
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Lucia Gozorová
Michaela Poláková
Lucia Danihelová
Soňa Skalová
Hedviga Kubincová

7. 5. 2016
14. 5. 2016
20. 7. 2016
17. 9. 2016
24. 9. 2016

Pozvánky na kultúrne
a športové akcie
Športový futbalový klub Štefanov Vás srdečne pozýva na tradičný Vianočný futbalový turnaj, ktorý
sa uskutoční dňa 27. 12. 2016 na multifunkčnom
ihrisku pri ZŠ s MŠ Štefanov. Turnaja sa zúčastní 8 družstiev zo Štefanova a okolia. Začiatok turnaja je o 9.00 hod. Na občerstvenie je pripravená
cigánska pečienka, varené vínko, kofola a pivo.
Príďte povzbudiť svojich favoritov.
Výbor jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na rozlúčku so starým rokom dňa 29.12.2016
o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
Radi privítame aj nových dôchodcov, ktorí sa chcú
stať našimi členmi.
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Štefanov Vás
pozýva 21.1.2017 o 14.00 hod. na Detský maškarný ples a o 21.00 hod. na Maškarný ples pre dospelých do KD Štefanov. Do tanca hrá DJ Drobec.
Športový futbalový klub Štefanov Vás srdečne
pozýva na I. Ples športovcov, ktorý sa uskutoční
18. 2. 2017 v Kultúrnom dome Štefanov. O zábavu
sa postará dychová hudba Popuďané. Vstupenky
si môžete rezervovať u Vladimíra Čecha č.d. 509,
alebo u Petra Beňu č.d. 150.
Cena vstupenky je 20,- €.
Farnosť Štefanov a farská rada Vás všetkých pozýva na VIII. Farský ples, ktorý sa uskutoční
24. 2. 2017. Bližšie informácie o predpredaji vstupeniek budú včas oznámené.
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva
Štefanov Vás srdečne pozývajú na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 27. 2. 2017 pri kultúrnom dome.
Po obede sa tak, ako každý rok, uskutoční ochutnávka pripravených výrobkov.
Základná organizácia Štefanov Vinice Vás pozýva
na XVII. ročník Miestnej výstavy vín.
Degustácia vín sa uskutoční 21.4.2017 o 17.00
hod. v KD Štefanov.
Výstava vín bude 29.4.2017 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Štefanov. K vínku zahrá ľudová
hudba Pláňava a počas výstavy vín sa uskutoční
i „Dražba šampiónov“. Výťažok z tejto dražby si
prevezme riaditeľka Domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove.
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Mikuláš, Mikuláš
čo v tom vreci máš?
V podvečer sviatku sv. Mikuláša, v prítmí sály kultúrneho
domu, deti s napätím očakávali príchod mikulášskeho sprievodu. Najprv sa na pódium zatúlal čert, ktorý deťom nechcel
prezradiť, či sa Mikuláš zastaví v Štefanove alebo nie. Za
malý okamih sa na scéne otvorila brána a akoby z oblaku,

vstúpil na pódium Mikuláš v sprievode anjelov. Pán farár
privítal Mikuláša, anjelov aj všetkých prítomných. Keď Mikuláš usadol na biskupský trón, zbor anjelov zaspieval úvodnú pieseň. Najstarší anjel postupne volal deti na pódium a
dal im priestor, aby niečo Mikulášovi zarecitovali, alebo zaspievali. Deti si takmer bez strachu prišli prevziať mikulášske balíčky. Jediný kto občas Mikuláša neposlúchal bol čert.
Dielo našich žiakov - Bylinková záhradka.

Keď sa balíčky pomíňali, pán farár sa v mene detí poďakoval Mikulášovi a deti mu zamávali na rozlúčku. Keď sa opäť
dvihol biely opar, otvorila sa nebeská brána a mikulášsky
sprievod sa pobral preč. Na pódiu zostal sedieť iba čert, no
vôbec mu to nevadilo, až kým pán farár nevyzval deti, aby
mu čerta pomohli vyhnať zo scény. A tak ho deti hnali až
von pred kultúrny dom.
(JK)

Muzikanti zo ZUŠ.

Futbalové družstvo žiakov.

