ŠTEFANOVinky
Číslo 2/ Ročník III.

Občasník obyvateľov obce a okolia

Vážení spoluobčania, sme na konci letných slnečných mesiacov. Počas tohto obdobia zaznamenala výraznú zmenu najmä
budova Základnej a materskej školy. V máji ešte za plnej prevádzky sa začalo s jej kompletnou rekonštrukciou. Celú rekonštrukciu realizovala na základe výberového konania firma Hílek
a spol. Rekonštrukcia spočívala vo výmene okien, zateplení
a úprave fasády, a nový šat dostala i spojovacia chodba medzi
budovou ZŠ a MŠ i jedálňou, a to tým, že je celá uzatvorená,
čiže žiaci a deti už nebudú chodiť po vonku. Celkové náklady,
predstavujú čiastku vo výške 369 947,50 eur z toho 5% t. j.
18 497,38 eur spolufinancovala obec. V septembri 2009 bola
rekonštrukcia dokončená a žiaci sa môžu v pokoji sústrediť na
vyučovanie.

Dňa 29. júna sa konala rozlúčka s pani Mgr. Júliou Petrášovou,
ktorá od 1.júla odchádzala do dôchodku a pani Mgr. Helenou
Pinkasovou.
Pani Mgr. Petrášová v našej škole pôsobila od školského roku
1969/70, ako učiteľka slovenského jazyka, občianskej výchovy
a výchovná poradkyňa. Od roku 1999 bola riaditeľkou školy.
Pani Mgr. Pinkasová pôsobí na našej škole od školského roku
1986/87 a učí matematiku a geografiu. Po celé tieto roky okrem
vzdelávania a výchovy žiakov obidve pomáhali budovať túto
školu a pretvárať ju na modernú, vybavenú novými učebnými
pomôckami. Obetovali jej svoj voľný čas, trpezlivo hľadali cestu ku každému žiakovi. Vždy mali na pamäti, že škola a v nej
žiaci, tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iná
osobnosť. Tieto pani učiteľky zanechali v našej škole nezmazateľnú
stopu svojho dlhoročného úsilia, za čo im patrí srdečná vďaka.
V máji prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Štefanov. Na základe
rozhodnutia Rady školy bola starostom obce ku dňu 1. 7. 2009
do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefanov menovaná Mgr. Zuzana Burdová. Zástupkyňou školy sa
stala Mgr. Jana Andelová. Novému vedeniu a učiteľskému zboru prajem v ich práci veľa síl a trpezlivosti pri riešení problémov, ktoré na nich čakajú.
Rudolf Polák, starosta obce
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Príhovor nového kňaza
Na mysli mám úžasného pápeža Jána Pavla II., ktorý veľmi často používal vyjadrenie - „Nemajte strach“. Vzhľadom na zložité
životné situácie v ktorých sa s ľuďmi, veriacimi i neveriacimi stretal, sa snažil človeka povzbudzovať, vlievať nádej. Aj ja, ako váš
nový duchovný otec, prichádzam opakovať slovom i príkladom „nemajte strach“. Práve strach je dôvodom, prečo sa človek bojí byť
k sebe náročný.
Ak si spomenieme na život Jána Pavla II., musíme priznať, že život sa s ním nehral. Zomrela mu matka, keď mal 9 rokov, neskôr brat
aj otec. Ostal sám vo svete vojny, kedy mu pozabíjali niektorých spolužiakov, kamarátov, rodákov... No, aj uprostred ľudskej beznádeje čerpal nádej od Božej prozreteľnosti. Prostredie v ktorom vyrastal, ho naučilo vnímať život reálne. Nemal strach. Uprostred
vojnového obdobia nacvičoval divadlá, študoval, poriadal výlety do hôr, športoval, rozvíjal vzťah k Bohu a prostredníctvom týchto
aktivít vkladal mladým nádej. Jednoducho, Karol Wojtyla - muž nádeje. On, Boží atlét, ohlasoval dobro nielen kázaním, ale aj
divadlom, športom, štúdiom, prácou ap.
Odstupom času prežívame moderné podoby morálnych vojen.
Život kňaza = život nádeje. Prichádzam s nádejou. Vediac, že Boh je so
mnou a vo mne.
Prichádzam, predovšetkým ako človek, byť tu pre všetkých. Byť tu pre veriacich i neveriacich a pozývať objavovať v kresťanstve veľké hodnoty.
Hodnoty, ktoré menia vzťahy, pohľady, život.
Prichádzam rešpektovať slobodnú vôľu človeka a učiť človeka rešpektovať
Boha. Nie je to jednoduché, ale možné.
Okrem farskej agendy, chcem venovať svoj čas aktivitám, ktoré som robil
v predchádzajúcich farnostiach. Blízko mám ku športu (futbal, stolný
tenis, turistika, korčuľovanie, lyžovanie...) a práci s kamerou. O tom
prezrádzajú aj krúžky na ZŠ.
Rád by som nadviazal na budovanie farnosti mojich predchodcov. Práve
v tomto čase je naplánovaná kompletná výmena všetkých okien na kostole.
Rád by som to stihol do vykurovacieho obdobia.
Auto pre Sv. otca od Jurka a Lucky Riškových.
Svoje sily chcem predovšetkým sústrediť na duchovný rast farnosti prostredníctvom štvrtkových adorácii, púte do Brna na Sv. otca Benedikta XVI., videoprojekcie, miništrantských stretiek, spevokolu,
spoločenstva - eRko, ap. Verím, že nájdem dobrých spolupracovníkov pre dobro nás všetkých a na väčšiu česť a slávu Božiu.
Marián Meňuš, farár

Pozvánky pre všetkých
11. 10. 2009 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bude
v Kultúrnom dome Štefanov posedenie s harmonikármi, na
ktoré Vás všetkých pozývame.
Pri tejto príležitosti Jednota dôchodcov v Štefanove usporiada
v kultúrnom dome výstavu ovocia, zeleniny a kvetín na ktorú
všetkých srdečne pozývame. Zároveň sa obraciame na občanov, ktorí majú na zapožičanie rôzne starožitné veci ako kroj,
kolovrátok, vázy, alebo aj produkty vypestované v záhrade,
môžu ich priniesť v sobotu 10. 10. 2009 o 14.00 hod. do kultúrneho domu, alebo môžu predmety či ovocie nahlásiť u pani Terézie Tomšovej č. d. 116.
17. 10. 2009 o 14.00 hod. pozývame veľkých i malých na
druhý ročník Šarkaniády na kopec Na Mariške.
14. 11. 2009 sa budú konať voľby do Trnavského samosprávneho kraja.
21. 11. 2009 Šachový klub Štefanov usporiada 3. ročník Šachového festivalu mládeže.
5. 12. 2009 v kultúrnom dome privítame Mikuláša.

Spoločenská rubrika
V tomto roku v našej obci oslavuje okrúhle
výročie narodenín spolu 210 obyvateľov.
Vek
10 rokov
18 rokov
20 rokov
30 rokov
40 rokov
50 rokov
60 rokov
70 rokov
80 rokov
85 rokov
90 rokov

Počet
občanov
21
29
28
31
32
22
20
10
8
7
2

Z toho
mužov
13
16
17
16
18
9
10
5
2
3
1

Z toho
žien
8
13
11
15
14
13
10
5
6
4
1

Všetkým srdečne blahoželáme!

Ako sa správať na cintoríne
Cintorín je miestom odpočinku našich blízkych a preto správca cintorína Obec Štefanov pristúpila k stanoveniu určitých základných pravidiel, ktoré treba na cintoríne dodržiavať. Na cintoríne bol zrušený kontajner a boli do areálu vložené nádoby na odpad,
do ktorých patrí len cintorínsky odpad a nie odpad z celého okolia. Preto aj vjazd do cintorína z boku bol opatrený bránou, ktorá
bude stabilne uzatvorená. V prípade potreby vjazdu občanov, ktorí budú potrebovať previezť väčší náklad či už pri oprave, alebo
zhotovovaní pomníkov správca bránu otvorí a po ukončení prác zasa zatvorí. Termín prác je potrebné oznámiť vopred na obecnom úrade. Zároveň oznamujeme občanom ktorí takéto práce chcú na cintoríne vykonávať, že je potrebné, aby predložili na OcÚ
Štefanov žiadosť spolu so situačným náčrtkom. Bez písomného ohlásenia vykonávaných prác na cintoríne v Štefanove bude občan pokutovaný. Každý nový pomník treba totiž zamerať, aby sa nestalo to, že pomník bude zhotovený mimo určeného miesta.
Zameranie pomníkov je bezplatné. Každý odpad, ktorý na cintoríne vznikne, treba odstrániť. Ak si kamene z opravovaných náhrobkov neodvezie firma ktorá zhotovovala pomník, je potrebné, aby ich odstránil občan, ktorý zabezpečoval opravu alebo
výstavbu pomníka.
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Z aktivít DHZ Štefanov
Dobrovoľný hasičský zbor Štefanov zorganizoval aj v tomto roku
4. ročník hasičskej súťaže „POHÁR STAROSTU OBCE
ŠTEFANOV“. Súťaž odštartovala v nedeľu 19. júla o 13.00 hod.
za účasti 32 družstiev v mužskej a ženskej kategórii. Priaznivé
počasie privítalo nielen veľa súťažiacich, ale aj divákov.
Súťažilo sa jednej disciplíne „Hasičský útok“ podľa súťažného
poriadku DPO SR z roku 2007 platného od 1. 1. 2008.

Vyhodnotenie súťaže - muži.

Posledná príprava pred štartom.

V tomto roku si zo Ženevy
priviezol zlatú plaketu Dr.
Janského za darcovstvo krvi
pán Jaroslav Klena. Srdečne
mu blahoželáme a zároveň
sme mu položili zopár
otázok:
Aké máte dojmy zo Švajčiarska?
Krásne čistá krajina, kde dodržiavanie zákona a poriadku
je samozrejmosťou pre všetkých bez rozdielu rasy
a vzdelania.
Ako na vás zapôsobilo stredisko - miesto kde ste si prevzali medailu?
Nakoľko bolo sídlo ČK v rekonštrukcii a pohyb po budove
bol obmedzený, aj odovzdávanie plakiet prebehlo v skrátenom čase, ale za prítomnosti Slováka, ktorý tam pracuje ako
archivár už viac ako 25 rokov. Bolo to príjemné a slávnostné.
Kedy ste prvýkrát darovali krv a na čí podnet?
Z podnetu Petra Poláka, presne 7. 4. 1994, od tej doby
darujem krv pravidelne.
Akú máte krvnú skupinu?
B+RH- pozitív.
Darovali ste aj plazmu?
Zatiaľ nie, ale už som o tom uvažoval, možno ešte tento rok,
ak mi to časová vyťaženosť v práci dovolí.
Nahovorili ste aj vy niekoho, aby daroval krv?
Presviedčam svoju dcéru Veroniku, ale akosi sa nemôže
odhodlať k tomu prvému kroku.
Budete aj naďalej v darcovstve pokračovať?
Dokiaľ mi to dovolí môj zdravotný stav, tak určite áno. Je
veľká škoda, že v obci prestala fungovať organizácia Červeného kríža. Myslím, že by sa pridalo viac ľudí, tak ako to
bolo v 90-tych rokoch.
Za rozhovor ďakuje redakcia

Najlepší čas 19:43 s, zároveň 1. miesto dosiahlo družstvo
Drgoňová Dolina. O 2. a 3. miesto sa vo veľmi úzkom časovom
rozdiele podelili družstvá Senice a Moravského Sv. Jána. Naši
muži obsadili 10. miesto s veľmi pekným výsledným časom
21:28 s. V tejto kategórii súťažili aj muži nad 35 rokov (CO),
ktorí obsadili 19. miesto. Na tejto súťaži sa mužom CO veľmi
nedarilo, no z Okresnej súťaže v Moravskom Sv. Jáne si priviezli nečakané, ale zaslúžené 3. miesto. Do kategórie žien sa
prihlásilo 8 družstiev. Prvá priečka patrila družstvu zo
Sobotišťa, druhé skončili ženy z Kútov a ako tretie sa radovali
súťažiace z Koválova. Naše dievčatá v tvrdej konkurencii obsadili 6. a 7. miesto. Poháre a diplomy pre víťazov prišiel odovzdať pán starosta Rudolf Polák.

Do DHZ Štefanov nepatria len muži a ženy, ale aj deti, ktoré sa
aktívne zapájajú do súťaže mladých hasičov hry Plameň. V tomto roku sa zúčastnili jesennej časti v Sekuliach. Súťažilo 15
chlapčenských a 7 dievčenských družstiev. Naše dievčatá tretíkrát po sebe obhájili prvé miesto so suverénnym výsledným
časom 12:20 min na trati dlhej 1200 m, s úspešne splnenými
všetkými 14. disciplínami. Chlapci sa tejto súťaže zúčastnili po
prvý raz a obsadili pekné 4. miesto.
Text a foto: Martin Okasa

Blahoželanie
V tomto roku oslávil životné jubileum
85 rokov čestný predseda DHZ Štefanov pán Anton Cvečka. Pri tejto príležitosti mu v mene Obecného zastupiteľstva Štefanov i v mene svojom
ďakujem za dlhoročnú prácu v hasičskom zbore, prajem veľa zdravia a spokojnosti do ďalších
rokov.
Rudolf Polák, starosta obce

4

Leto v tábore
V tomto roku po prvýkrát obec Štefanov zorganizovala obecný
tábor pre Štefanovské deti. Nápad zorganizovať tábor sa zrodil
ešte koncom minulého roku a predbežne sa zisťoval záujem zo
strany rodičov. Tejto akcii bol naklonený nielen pán starosta, ale
podporili ho aj poslanci obecného zastupiteľstva a tábor sa podarilo finančne zabezpečiť. Určite nepoviem nič nové, že každá aktivita je v prvom rade o financiách a hľadať sponzorov v dnešnej
finančnej kríze je veľký problém.
Tohtoročný obecný tábor bol určený pre deti od troch do deväť
rokov. V prvotnej myšlienke nám išlo hlavne o možnosť vypomôcť rodičom, ktorí majú deti v predškolskom veku, teda škôlkarov, lebo už začiatkom tohto roku sme vedeli, že materská
škôlka bude v rekonštrukcii počas celých letných prázdnin.
Keďže predbežný záujem zo strany rodičov škôlkarov nebol až
tak veľký, rozšírili sme vekovú kategóriu aj na Štefanovské deti
do 9 rokov.
Podľa tohto vekového rozhrania sme prispôsobili aj program tábora tak, aby sa nenudili malí ani väčší.

Štefanovinky
Utorok dopoludnia si
deti zhotovili maskota
„Hraška“ a spolu s ním sa
vybrali na vychádzku do
prírody, ktorú opäť vedúce popreplietali rôznymi
hrami. Poobedie bolo venované vodným hrám.
Pre deti bolo pripravených množstvo vodných
súťaží, ale aj obľúbená
vodná šmýkačka.
Neodmysliteľnou súčasťou bola aj vodná bitka,
na ktorú sa od rána pripravovali hlavne chlapci.
Každý si chcel vyskúšať
koľko vody vydá práve tá
jeho vodná pištoľ.
V stredu sme vyštartovali autobusom na výlet na hrad Červený
kameň. Deti si prezreli hradnú expozíciu. Pani sprievodkyňa,
ktorú sme ako skupina dostali, bola dobre pripravená na zvedavé
otázky malých detí a tak sa deti dozvedeli podrobnosti o vzniku
erbu rodu Pálfiovcov, či to, kto sa vozil na pozlátených saniach.
Navštívili sme aj podzemie hradu. Po vyčerpávajúcej prehliadke
deti mali obednú prestávku a chvíľku na oddych, ktorú hlavne
chlapci využili na kopanie do lopty na lúke pri parkovisku.
Po obede na deti čakala návšteva sokoliarskeho dvora Artuš, kde
si prezreli výstavu dravých vtákov. Po prehliadke im sokoliari
predviedli cvičenie dravcov a deti si ich mohli nielen pohladiť,
ale aj vyskúšať, aký je dravec ťažký. Na záver všetkých zaujal aj
detský kútik so šmýkačkou a hojdačkami. Keď sa deti vyšantili,
pobrali sme sa späť do Štefanova.

Táborníci z prvého týždňa.
Prvý táborový deň bol zoznamovací a deti si vlastnoručne vyrobili tričká táborníka, šiltovky, ktoré ich počas celých dvoch týždňov delili na žlté a zelené hrášky. Hrášky preto, lebo táborníci si
tábor pomenovali príznačne „Tábor Hrášok". Okrem toho sa deti prvý deň venovali športovým aj spoločenským hrám. V utorok
ráno bolo zamračené a tak deti hrali rôzne hry v klube, Keď vykuklo prvé slnko, už boli v piesku a tvorili hrady aj labyrinty. Po
obede sa uskutočnili prvé vodné hry. Vedúce pre deti pripravili
rôzne vodné disciplíny, no najväčšou atrakciou bola vodná šmýkačka, ktorú pre deti zakúpil obecný úrad. Stredy boli venované
výletom. Prvý týždeň sme navštívili termálne kúpalisko Horné
Saliby. Aj keď bolo slnko hlboko za mrakmi a ráno v Štefanove
dokonca pršalo, vo vnútorných bazénoch si deti užili vodné radovánky do sýtosti. Na spiatočnej ceste sa autobus premenil na
tábornícku spálňu a unavené deti prebrala až jadranská zmrzlina
v Jablonici.
Vo štvrtok boli deti na túre v okolí Štefanova. Počas cesty zdolávali rôzne súťažné úlohy a z toho čo v prírode našli si zhotovovali
ozdoby. Poobede mali v klube tvorivé dielne na ktorých sa zoznámili so servítkovou technikou a zdobili ňou kamene. Piatok bol
opäť v znamení súťaží. Tentoraz to boli súťaže s témou z rozprávky do rozprávky. Každé stanovište bolo zhotovené podľa inej rozprávky a deti získavali poklad v podobe pripravených mincí za
každú splnenú úlohu. Po skončení súťaží si tieto mince premenili v zmenárni na nejaký darček. Na záver sme sa rozlúčili s pani
vedúcou Jarmilou Melišovou aj so siedmimi táborníkmi, pre ktorých bol tento deň v tábore posledným.
V druhom týždni k už ostrieľaným táborníkom pribudlo 6 nových
detí, ktoré si tiež vytvorili tričká a šiltovky, aby bolo všetkým
jasné, že patria k táboru. Ostatné deti v pondelok vyrábali dekorácie z dreva a napokon spoločne hrali loptové hry.

Táborníci na Červenom kameni.
Štvrtok bol v znamení tanca. Deti sa učili rôzne eRko tance
a potom program pokračoval táborovou športovou olympiádou.
Cenné body, ktoré získali za jednotlivé disciplíny si vymenili
vecné ceny. Vo štvrtok poobede pre veľký záujem detí sa opäť
opakovali vodné hry. V piatok si deti v tvorivých dielňach vyrábali táborové prívesky a maľovali na sklo. Vedúce pre deti pripravili súťaž „Super Star tábor 2009“ a tak deti, ktoré sa do súťaže chceli zapojiť mali prípravu na súťaž, ostatné hrali nemenej
zábavnú vlastnoručne vyrobenú hru Twister. Keď bolo všetko
pripravené, začalo sa súťažiť. Deti, ktoré nesúťažili mali úlohu porotcov. Po obede sa posledný raz kreslili zážitky z tábora a potom
bola záverečná opekačka, na ktorú vedúce pozvali aj rodičov.
Deti si zaspievali pri ohníku, opiekli si špekáčiky a tie aktívnejšie si zahrali aj loptové hry. Prišla reč i na konečné zhodnotenie
tábora a podľa prvých reakcií detí sa dúfame vydaril. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa na organizovaní
tábora akýmkoľvek spôsobom podieľali.
Text a foto: Jarmila Klimešová
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Prázdninový štart aj záver
Prázdniny, ktoré sa v našej základnej škole tento rok začali o pár
dní skôr, sme odštartovali v športovom duchu. Kultúrna komisia v poslednú júnovú sobotu pre deti pripravila športovo-súťažné poobedie.

Hry na záver.

Najmladší súťažiaci.

Najpočetnejšia skupina súťažiacich.

Vytýčená trasa, na ktorej deti zdolávali rôzne súťažné disciplíny,
viedla od hasičskej zbrojnice, cez uličku, pod kopcom nazývaným Na Mariške a ďalej pokračovala smerom k Pivniciam.
Posledná disciplína bola umiestnená na parkovisku pod kostolom a odtiaľ deti prechádzali do klubu k obecnému úradu, kde
na nich už čakal bufet s občerstvením. Zasúťažiť si prišli deti
všetkých vekových kategórií. S obratnosťou zdolávali známe aj
menej známe disciplíny. Medzi tie najnovšie patril labyrint, farmár, či vedomostná súťaž zameraná na pamäť. Na každej disciplíne sa dali získať cenné body. Pri zabezpečovaní jednotlivých disciplín nám vypomáhali
aj dobrovoľníci z radov dospelých občanov,
ktorým by som touto cestou chcela poďakovať.
Keď prišli do cieľa aj poslední súťažiaci, v areáli obecného úradu bolo vyhodnotenie súťaže.
Pre veľký počet zhodných bodov prišlo aj na
rozstrel. Nakoniec o víťazoch rozhodol lov rybičiek na udicu. Vecné odmeny získali prví
traja najúspešnejší súťažiaci z každej vekovej
kategórie, no odmenu v podobe sladkostí získali všetky deti. Tak ako sme prázdniny odštartovali hrou a zábavou, tak sme ich aj ukončili. V posledný augustový deň mali deti záverečnú opekačku pri klube, pri ktorej si zahrali
rôzne hry. Medzi hity tohtoročných prázdnin
patrila hra Mafia, na ktorej sa zabavili aj staršie deti. Záverečný táborák urobil bodku za
krásnym časom leňošenia.
Text a foto: Renáta Müllerová

Aká bola sezóna Štefanovských stolných tenistov?
V ročníku 2008/2009 stolnotenisové družstvo Štefanov hralo v 6. lige regiónu Senica so striedavými výsledkami. Z 20 majstrovských zápasov 11
vyhralo a 9 prehralo a s aktívnym výsledkom setov 200:160 tak skončilo
na 3. mieste. Najlepšie výsledky v rebríčku úspešnosti dosiahli títo hráči:
Ján Lorenc 76,36%, Jozef Petrovič 76,12%, Miroslav Ovečka 70,97 %
a Štefan Vrba s 50%.
V novej sezóne 2009/2010 vstupujeme už do 6. ročníka okresnej súťaže a
naše družstvo je opäť zaradené do 6. ligy regiónu Senica. Prvoradým cieľom je vybojovať postup do vyššej súťaže. Vedúcim družstva je Štefan
Vrba. Na dosiahnutie nášho cieľa v súťaži máme vytvorené dobré tréningové podmienky aj zo strany obce. Do bojov o postup sa pripravujú Ján
Lorenc, Miroslav Ovečka st., Štefan Vrba, Ladislav Cabadaj a Gabriel
Juračka. Tohtoročná súťaž sa začína už 3. 10. 2009. Hrať sa bude vždy v sobotu o 18:00 hodine. Pozívame na tieto zápasy aj širokú verejnosť.
Cieľom stolnotenisového klubu je nielen reprezentácia obce, ale aj rozvoj
V prestávke počas tréningu.
športovej činnosti mládeže a obyvateľov obce. Preto STK pravidelne ročne organizuje stolnotenisové turnaje dospelých aj žiakov. Touto cestou pozývam širokú verejnosť a najmä mládež, aby sa do rozvoja tohto športu v našej obci zapojili. Tréningy sa konajú každý týždeň v utorok a vo štvrtok od 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Text a foto: Florián Tomašovič
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Včely a ich chovatelia
Med - sladká zlatožltá hmota, o ktorej aj
tie najmenšie deti vedia , že ju nazbierali
usilovné včely. Kedy vlastne objavil človek túto sladkú potravinu sa už nedozvieme, no pravdepodobne najstaršie zobrazenie činnosti človeka pri práci so včelami sa
nachádza v Pavúčej jaskyni Cauveas de la
Arana pri meste Bicorpa v Španielsku.
Písomným záznamom o tom, že ľudia poznali med je Biblia, kde v druhej knihe
Mojžišovej v kapitole 3,8 sa hovorí, že
Boh privedie svoj ľud do zasľúbenej zeme
Kanaán, ktorá medom a mliekom oplýva.
Podrobnejšie sa o život včiel zaujímal aj filozof a jeden z najväčších učencov svojej
doby Aristoteles (384-322 pnl.). Ako hovorí legenda, po smrti Alexandra Veľkého
jeho telo previezli do Macedónie. Aby sa
uchovalo nepoškodené počas celej cesty,
bolo ponorené v mede. Už starovekí Gréci
považovali čistý med, alebo med zmiešaný
s vínom za univerzálny liek. Prvé včelárske cechy a spolky vznikajú už v období
vlády Karola Veľkého. V tomto období
boli včelári vo veľkej vážnosti.
Prvé písomné zmienky o včelárstve na
území našej obce pochádzajú zo 17. storočia, keď je spomenuté, že na panský stôl
pánom zo Šaštína boli včelári povinní
odovzdávať dávky medu.
Včelárske remeslo je beh na dlhú trať
a zväčša sa dedí v rodine. Včelár skúse
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Meno a Priezvisko:
..................................................................
Adresa a č. d.:
..................................................................
Vylúštenú sudoku vystrihni doplň
osobnými údajmi a vhoď do pripravenej schránky na Obecnom úrade v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme
troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek
a odmeníme.

nosti o práci so včelami skúma roky.
A tak sme položili zopár otázok priamo dôverníkovi včelárskeho zväzu
v Štefanove pánovi Alojzovi
Vyrúbalovi.
Koľko je v súčasnosti v našej obci
včelárov?
V tomto období je 5 registrovaných
včelárov a asi ďalších 5 občanov, ktorí
ešte nejaké včely chovajú.
A koľko včelstiev chovajú?
Niektorý včelár má dve-tri včelstvá,
iný aj 18-20.
Z médií sa dozvedáme o včelom more. Vyskytla sa táto nákaza aj u nás?
V roku 2007 sa na našom katastrálnom
území vyskytol mor včelieho plodu.
Udusené a spolu s úľom spálené bolo
jedno včelstvo. Z ostatných včelstiev
v katastri boli odobrané vzorky a tie
nákazu našťastie nepotvrdili. Včasná
a úplná likvidácia včelstva je jediný
spôsob ako sa nákazy zbaviť. Vďaka
zodpovednosti našich včelárov nás táto epidémia vcelku obišla. Od tohto
obdobia sme žiadnu inú nákazu nezaznamenali.
Ako sa teda vlastne dorába sladký
med?
Celý podrobný postup od vtedy, keď si
včelár kúpi včely, až po konečný produkt - med, vosk, peľ či propolis je pomerne zložitý. V úli má každá včela
svoju funkciu. Včely robotnice nosia
nektár z kvetov do úľa. Ostatné včely
majú za úlohu chrániť úľ, spracúvať
med, vytvárať plásty z vosku a starať sa
o vyliahnuté potomstvo. Len pre zaujímavosť, včely robotnice sa v čase sezóny zberu, čiže zhruba od apríla do
augusta, dožívajú v priemere 1 mesiac
veku. Neustálym lietaním si zoderú
krídla a uhynú. Med sa vytáča počas
celého leta. Prvý je z kvetov ovocných
stromov, ďalší je repkový, agátový,
lipový a slnečnicový.
Ktorý z medov je teda najzdravší?
Med nerozdeľujeme na zdravý a menej
zdravý. Každý z medov má svoje špecifické zloženie a liečivé účinky.
Kvetového medu býva najviac, ale má
aj najväčší obsah peľov, preto nie je
vhodný pre alergikov. Má však posilňujúci a upokojujúci účinok. Repkový
med je medzi spotrebiteľmi menej obľúbený, vďaka svojej škrabľavej chuti.
Má však vysoký obsah glukózy a fruktózy, čím blahodarne pôsobí pri chorobách srdcového svalu. Ďalšie biolátky v repkovom mede, ako acetylcholín, draslík a horčík pozitívne pôsobia
na stabilizáciu krvného tlaku a prispievajú k spomaľovaniu procesov arteriosklerózy v tepnách. Taktiež obsahuje
protirakovinové látky. Jednou z nevýhod je, že repkový med zhustne. Nie je
to, ako si ľudia niekedy myslia, nekvalitou medu, ale u repkového medu je

skorá kryštalizácia prirodzená.
Skryštalizovaný med rozriedime ponorením do nádoby s teplou vodou. Vo všeobecnosti med nikdy nezohrievame na viac,
ako na 50o C, stráca tak svoje liečivé účinky.
Agátový med takmer nikdy nezhustne, je
najstráviteľnejší a je odporúčaný deťom od
jedného roka. Blahodarne pôsobí aj na dýchacie cesty a priedušky. Lipový med má
vynikajúcu vôňu a je veľmi dobrý pri
liečení nádchy a prechladnutia.
Čo je to medovica?
Je to čistý horský med, ktorý včely nazbierajú zo všetkých kvetov koncom leta,
z ihličia z lístia z dubu jedle a smreka. Má
tmavú hnedú farbu. Neobsahuje peľ a je
vhodný aj pre alergikov.
Ako včelár oddeľuje jednotlivé medy?
Každý včelár musí vystihnúť ten správny
čas, keď jednotlivé rastliny odkvitnú, med
vytočiť a uskladniť.
Takže včelár má vlastne prácu celé
leto...
Keď včelár vytočí posledný med, je potrebné, aby začal včely pripravovať na zimu. V prvom rade je nutné včely zbaviť parazitov - odklieštiť ich prípravkom Gabon,
podľa potreby aj viackrát a môže začať
s prikrmovaním na zimu. Včely si ukladajú
zásoby do plástov a zavoskujú ich.
Koľko cukru spotrebujú včely aby prezimovali?
Počíta sa približne 5 kg cukru na 1 kg včelstva - čo je asi 2000 včiel. Včelár zmiešaním vody a cukru vytvorí sirup a postupne
včely prikrmuje. Až sa sirup prestane v úle
míňať, je to znamenie, že včely sú pripravené na prežitie zimy.
Ako spracovávate ostatné včelie produkty?
Nepotrebné voskové plásty na rámikoch
dávam do nádoby so skleneným vrchnákom a počas slnečných dní sa vosk vytaví.
Len pre zaujímavosť prázdny rámik s medzistienkou včely opäť vystavia z vosku za
9 dní. Včelí vosk je okrem iného výborný
na potieranie foriem pri pečení vianočných
oblátok. Propolis sa rozrába s liehom
a používa sa na vnútorné aj vonkajšie užívanie ako liečivo. Propolis aj peľ vykupuje
i farmaceutický priemysel.
Záverečná otázka: Prečo u nás včelárov
ubúda?
V dnešnej takzvane uponáhľanej dobe mladí ľudia nemajú čas venovať sa chovu
včiel. Včelár musí byť v strehu okrem tých
pár zimných mesiacov skoro stále. Včely
sú špecifické tvory, ktoré majú svoje inštinkty a nedajú si rozkázať. Včelár, ktorý
začína s chovom sa musí vyzbrojiť veľkou
trpezlivosťou a nie vždy sa dostavia očakávané úspechy. Či starý, či mladý včelár
musí čerpať skúsenosti od starších kolegov,
ale zároveň sa ďalej vzdelávať a zoznamovať sa s novými metódami chovu včiel.
Ako ste už spomenuli je to beh na dlhú trať.
Za rozhovor ďakuje redakcia
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Poobhliadnutie sa za minulým školským rokom
Prv než sa naši žiaci rozpŕchli v ústrety letným dňom, museli
doviesť do finále svoje školské povinnosti, ba aj čosi navyše.
Zaujímavých akcií v škole nebolo málo. Určite stojí za to poinformovať o nich prostredníctvom obecných novín nielen rodičov, ale i širšiu verejnosť.
Pri rekapitulácii posledných dvoch mesiacov sa zmienim o
niektorých aktivitách, ktoré prispeli k oživeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
V spolupráci s materskou školou sme sa pokúsili 12. mája už
tradične spríjemniť nedeľné popoludnie všetkým mamkám
i babkám kytičkou básní, piesní a tancov. Veríme, že ich náš
program, ktorému deti venovali s láskou v srdiečkach veľa času
aj úsilia pobavil i potešil.

ocenení vecnými darmi. Sú to tí najaktívnejší: Jakub Beňa 1. tr.,
Martina Križánková 2. tr., Denisa Černá 3.tr. , Tatiana Dvorská
4. tr., Mária Magdaléna Plančárová 5.tr., Lucia Černá 6.tr., Filip
Bernát 7.tr., Miriama Burdová 8.tr., Dominik Gozora 9.tr.
Rozlúčili sme sa i s absolventami, čiže žiakmi 9. ročníka. Boli
to títo žiaci: Klučka Drahomír, Ročák Lukáš, Gozora Dominik,
Chrenka Mário, Mešťánek Eduard, Smolinský Ján, Šiška Peter,
Riška Filip, Riška David, Macek Peter, Lietavová Adriana,
Chudá Lenka, Macková Veronika, Rišková Nikola, Lapinová
Anna, Horný Radovan, Gučková Mária, Vaculková Barbora,
Okasa Matúš. Prajeme im do ďalšieho štúdia veľa úspechov!
Doterajšie vedenie školy v tomto roku zavŕšilo odchodom do
dôchodku svoje pôsobenie na našej škole. Pani riaditeľka
Petrášová pôsobila na našej škole 40 rokov a pani zástupkyňa
Pinkasová v Štefanove vzdelávala žiakov 22 rokov. Za ich
dlhoročnú prácu im patrí naša vďaka.
Koniec roka poznamenala i rozsiahla rekonštrukcia budovy
školy. Výmena okien, zateplenie fasády, spojovacia chodba.
Práce v plnom rozsahu pokračovali i v letných mesiacoch.
V škole vládol pracovný ruch zameraný na upratovanie interiéru po murárskych a maliarskych prácach. V exteriéri sa pokračovalo v prácach na spojovacej chodbe, fasáde, výmene dvier.

Na výlete v Kopčanoch .
V máji sa zúčastnili deti materskej školy a 1. stupňa základnej
školy plaveckého výcviku v Senici, kde sa pod dohľadom skúsených inštruktorov naučili základy plaveckých štýlov. V záverečných pretekoch zvíťazili tí najrýchlejší a všetci získali
"Mokré vysvedčenie". Pani učiteľky z materskej školy pripravili pre svoje deti i Malú letnú olympiádu, kde opäť tí najzdatnejší vystúpili na stupienky víťazov.
Škôlkari oslávili Deň otcov netradičným popoludním plným
hier a súťaží, kde si tatkovia do sýtosti užili svojich ratolestí.
Žiaci 2. stupňa základnej školy boli na výlete v Bojniciach, kde
okrem prehliadky zámku a ZOO mali možnosť vidieť expozíciu
praveku.

Reprezentovali školu v súťažiach .
Mladší žiaci neabsolvovali za poznaním dlhú cestu, no zaujímavosťou sa vyrovnala i vzdialeným výletom. Cieľom ich cesty
bol veterný mlyn a kaštieľ v Holíči i žrebčín v Kopčanoch.
V záverečnej bilancii školského roka 2008/2009 sme mohli oceniť žiakov, ktorí si počas celého roka plnili svoje povinnosti, ba
robili aj čosi navyše. Reprezentovali svoju školu, za čo boli

Najaktívnejší žiak z triedy.
Snažili sme sa našim žiakom vo výchove a vzdelávaní poskytnúť maximum a sme vďační všetkým, ktorí prispeli i k tomu,
aby sa žiaci mohli vzdelávať vo vynovených priestoroch školy.
Vďaka patrí Obecnému úradu Štefanov a tiež celému pracovnému kolektívu základnej školy s materskou školou za dôsledné
a efektívne plnenie pracovných povinností.
A čo prezradiť o novom školskom roku 2009/2010?
Vstupujeme do ďalšej etapy reformného procesu. K ročníkom,
v ktorých sa už v minulom školskom roku vyučovalo podľa
Školského vzdelávacieho programu pribudnú ďalšie. Budú to 1.,
2., 5. a 6. ročník. Nový zákon o výchove a vzdelávaní nám vytvoril priestor na uplatnenie tvorivosti učiteľov, priestor na posilnenie niektorých vyučovacích predmetov.
Od 1. ročníka sa bude vyučovať anglický jazyk. Žiakom 6. ročníka pribudne nemecký jazyk a druhákom informatická výchova. Ďalšie podrobnosti ohľadom Školského vzdelávacieho programu budú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke
www.zsstefanov.edupage.org a samozrejme budeme informovať
i prostredníctvom budúceho čísla Štefanoviniek.
Na záver jedno skromné prianie.
Nech je nový školský rok pre nás všetkých, učiteľov i žiakov,
motiváciou vydať zo seba to najlepšie, čo v nás je.
Nech je bohatý na úspechy vo zvládaní povinností, ale súčasne
bohatý na pekné zážitky, ktoré k školskému životu neodmysliteľne patria.
Mgr. Zuzana Burdová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Na Štefanovských hodoch
Už po druhý raz Štefanovská mládež zorganizovala krojované hodové slávnosti. Celý program sa začal v sobotu 29. augusta 2009
večernou zábavou, nakoľko plánované zvolávanie mládeže po dedine, ktoré bolo pripravené na odpoludnie, sa pre nepriazeň počasia nepodarilo uskutočniť. Preto sa hodová zábava presunula do kulturného domu a dychová hudba Štefanovjanka bavila prítomných do skorých ranných hodín. Hody pokračovali i v nedeľu slávnostnou svätou omšou v kostole. Po obede bol sprievod DH
Štefanovjanka, mládeže v krojoch a hostí z Gbelov a Dojča po dedine až ku kultúrnemu domu, kde sprievod ukončili, postavením
„máje“. Tu „Stárek" ( starší z chasy) Matej Tomašovič odovzdal pomyselné žezlo Adamovi Polákovi, ktorý dal tento verejný sľub:
„ V mene muadých prebírám zodpovjednost a starost o šecky zábavy v dzedzine a slubujem za šeckých, že sluby keré tu odznejú do bodky splním. Já Adam
Polák slubujem, že sa už naozaj polepšíme a už nebudeme robit ten bordel pri
kuturáku, šak víte. Na Katerínské hody vyvrcíme na zábavje šecky vydaté baby a též šecky starenky, snád nám jejich chuapi nedajú po papuli. Na Mikuáša
spravíme dzetom besédku a snád im aj Mikuáš neco donese, ked budú posúchat. Za minuloročné Vánoce sa ospravedlňujem, ale tento rok to napravíme.
Nebojte, tá Tichá noc bude. Ten spjev sa ponese ceú dzedzinú a aj našému starostovi pjekne zaspíváme, aby mu nebyuo lúto,
ale takú veseuší Ščascí
zdraví. Dálej tu máme
Silvestr, ten ohňostroj
byu fakt dobrý, tak si ho
tento rok zopakujeme
zas. Čuli sme, že ceuá
dzedzina čekaua, tak
snád sa tento rok zas
dočká. Na tú Velkú noc
dojdeme vyšibat aj ženy
muzikantú, aby sme na
ne nezapomieli a aj naše
mamy dobre vyšibeme,
šak oni
vjedzá, že
ich máme
rádzi.“

Ďalej pokračovala hodová zábava spojená s tancovaním rôznych ľudových tancov, ktoré si mládež pripravila, ako sú verbung, šotiška , mazurka, polka či valčík.
Foto: Ing. Pavol Polák ,
Text: Simona Jakubovičová
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