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Naozaj vstal Kristus z mŕtvych?
Začínajú najväčšie sviatky roka a vynára sa nám otázka,
ako vysvetliť tým, ktorí Krista ešte neprijali, že udalosti, ktoré si teraz budeme pripomínať a sláviť, nie sú len vecou viery nás kresťanov, ale sú aj historickým faktom, ktorý je podložený hodnovernejšie, ako akákoľvek iná historická udalosť.
Priznám sa, že ja osobne často obdivujem vieru tých, čo
sa vyhlasujú za ateistov, pretože ju neraz považujem za silnejšiu, ako vieru nás kresťanov. Je totiž pravdou, že naša
viera neraz presahuje hranice poznania a chápania, no napriek
tomu rozumu neprotirečí. Pri hlbšom skúmaní neraz zisťujeme, že vysvetliť niektoré veci inak, ako to predkladá učenie
Cirkvi požaduje takú dávku fantázie a iracionality, až je to
hodné obdivu. Veď skúste nejakého „ateistu“ poprosiť, aby
vám dal rozumné vysvetlenie nasledujúcich otázok: Prečo
Kristova smrť na kríži nespôsobila koniec jeho posolstva?
Ako si racionálne vysvetliť to, že vo vrcholnej potupe
Kristovho nahého tela verejne pribitého na kríž nenasleduje
koniec, ale začiatok? Ako si racionálne vysvetliť to, že po
tomto všetkom počet Kristových prívržencov – paradoxne –
sa ešte radikálne zväčšuje? Ako si racionálne vysvetliť to, že
dokonca aj tí najfanatickejší nepriatelia Ježiša Krista – ako
napríklad Žid Šavol - z ktorého sa neskôr po obrátení stal
apoštol svätý Pavol – sa stávajú stúpencami Ježiša Krista?
U učeníkov a prvých kresťanov nachádzame nadšenie nabité
neuveriteľnou vnútornou silou. Z čisto psychologického hľadiska je to úplne nepochopiteľná dynamika, veď vžime sa do
dotyčnej špecifickej situácie učeníkov Ježiša Krista:
Ukrižovanie ich majstra pre nich muselo znamenať totálnu
katastrofu, koniec viery v jeho poslanie. Zdalo sa, že zostali
s prázdnymi rukami – a tak veľa mu pritom obetovali! Šli za
jeho volaním, a to pre nich znamenalo vzdať sa svojho osobného života. Ježiš Kristus im predsa povedal: „Poď za mnou!“ – a oni ho nasledovali všetko ostatné úplne opustiac: svoje ženy, deti, rodičov, dom, pole, rybársky čln, rybárske siete a ostatné …atď. Čo im teraz zostávalo iného, než vrátiť sa späť k svojmu predchádzajúcemu životu a žiť v horkosti, že všetko tak biedne stroskotalo? Lenže oni konajú úplne ináč! Začína sa vývoj, ktorý pre
nás ľudí zostane úplne nepochopiteľný: doba po smrti Ježiša Krista neprináša zrútenie jeho diela – ako by sa logicky dalo očakávať – ale naopak jeho rozšírenie a presadenie do celého sveta. Vznikajú prvé kresťanské obce v Jeruzaleme a okolí, a čoskoro nato tiež aj v susedných krajinách. Títo učeníci nesú zvesť o Ježišovi Kristovi a jeho učení do celého sveta: až do Atén, do Ríma a do
Španielska. Kde sa to len berie táto ich dynamika? Medzi smrťou Ježiša Krista na kríži a touto premenou učeníkov dochádza k historickej udalosti, ktorú je treba chápať ako začiatok tohto procesu, dochádza k zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista! O tejto historickej
udalosti referujú veľkonočné správy štyroch evanjelií, niekoľko miest u apoštola svätého Pavla a reči v Skutkoch apoštolov.
Kristova smrť neznamená ani Kristov odchod od svojich stúpencov, a tým menej snáď zrútenie Kristovho diela. Potupný kríž nie
je spečatením Kristovho stroskotania, ale Ježiš Kristus navzdory všetkým racionálnym predpokladom vstáva z mŕtvych, a ako
zmŕtvychvstalý Kristus sa stretáva zo svojimi učeníkmi v celkom inej a novej – pre nás ľudí úplne nepochopiteľnej - životnosti!
Smrť skrze zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je premožená. Tak ako v minulosti, i dnes v úpornej snahe nepriateľov Ježiša Krista znehodnotiť význam osobnosti a poslania Ježiša Krista a otriasť Kristovými nárokmi bolo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista vždy znovu
a znovu spochybňované. Proti zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista jeho nepriatelia uvádzajú rozličné nezmyselné námietky, ako napríklad, že Ježišova smrť bola zdanlivá. Biblické texty hovoria jasne: Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nie je výtvorom viery, ale práve
naopak, až ich stretnutie sa so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom je základom viery učeníkov. Ak teda všetko uvážime, je iba prirodzené, že učeníci Ježiša Krista vidia v Ježišovi Kristovi Pána (starozákonné označenie pre Boha) a označujú ho ako Krista (označenie Mesiáša). Ak teda Boh skutočne skrze Ježiša Krista prehovoril ku svetu, týka sa to nielen ľudí vtedajšej doby, ale aj nás.
Kresťanstvo nie je ľudský pokus priblížiť sa k Bohu, ale Boží príchod k nám ľuďom. A našou odpoveďou na túto Božiu ponuku je
viera.
Radosť z najväčšieho víťazstva praje Mgr. Marián Meňuš, kňaz
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Rozpočet obce Štefanov na rok 2012
Príjmy obce
Transfer zo štát. rozpočtu
ZŠ s MŠ
252 000 €
Výnosy dane z príjmu z DÚ 260 000 €
Daň z nehnuteľnosti
pozemky
46 902 €
stavby
22 365 €
byty a nebyt. priestory
209 €
Poplatok za psa
335 €
Daň za nevýherné prístroje
1 500 €
Daň za výherné prístroje
218 €
Užívanie verejného priestranstva,
vyhlásenie v MR
2 100 €
Komunálny odpad (á13€)
21 632 €
Prenájom pozemkov
390 €
Ostatné poplatky – byty ND 26 400 €
Nájom Kudoláni
1 191 €
Nájom Kudoláni - plyn
1 200 €
Nájom Novomeská, Križánková,
stánok
428 €
Poplatok za KD
1 500 €
Poplatok za DS,
miesto na cintoríne
700 €
Over. podpisov, listín, ryb. lístky 270 €
Opatrovateľky – poplatok za
opatrovaných občanov
300 €
Úroky z vkladov
50 €
Príjmy obce spolu
639 690 €
Výdavky obce
Materská škola
61 200 €
Základná škola
252 000 €
Opatrovateľky (mzdy, odvody,
poštovné, SF, stravné)
6 040 €
Správa OcÚ
Mzdy zamest. + odvody
80 000 €
Náklady na prevádzku OcÚ
(voda, elektrina, plyn)
10 000 €
Poštovné + telefón
2 000 €
Reprezentačné
4 000 €
Knihy, časopisy, noviny
500 €
Palivo + servis osob. auta
3 500 €
Údržba kanc. strojov, tonery
2 300 €
Školenia pracovníkov
300 €
Monitorovanie - strážna služba 1 800 €
Stravovanie
5 500 €
Poistenie budov
1 600 €
SF – prídel
910 €
Splátka úrokov

z municipálneho úveru
12 000 €
Splácanie prenájmu – fond opráv,
stav. úrad
250 €
Spolu
124 660 €
Nájomné byty 24 b.j.
Splátka úveru
Voda , el. energia
Údržba, kosenie
Spolu

26 400 €
3 000 €
500 €
29 900 €

Cesty
Údržba ciest a chodníkov,
zimná údržba
nákupy postrekov na buriny,
zhotovenie roštov
Spolu

500 €
5 000 €

Požiarna ochrana
Plyn, voda, el. energia
PHM
Poistenie áut
Údržba
Spolu

1 500 €
600 €
700 €
400 €
3 200 €

4 500 €

TKO
Vývoz TKO, sklo, biela technika, nákup
popolníc, kontajnerov
27 500 €
Kanalizácia, ČOV
Energie
Oprava čerpadiel
Spolu

4 500 €
2 000 €
6 500 €

Zdravotné stredisko
El. energia, plyn, voda
Údržba
Spolu

1 500 €
300 €
1 800 €

Kultúrny dom
Voda, el. energia, plyn, voda
Čistiace, všeobec. materiál
Údržba
Spolu

2 800 €
1 500 €
2 500 €
6 800 €

Dom smútku + cintorín
El. energia , voda, plyn
Údržba, kosenie, posyp

1 200 €
2 000 €

Želáme Vám veľa
smiechu, na Veľkú
noc len potechu,
v pondelok veľký
zhon, dievčatám
šibačov plný dom.
Sladké koláče, ohybné
korbáče, vodu studenú,
šunku údenú, veľa
radosti a málo starostí.

Oprava DS
Spolu

3 000 €
6 200 €

TJ
El, energia, voda
Údržba - kosenie
Cestovné, odvoz hráčov
Rozhodcovia
Spolu

2 500 €
650 €
1 000 €
1 400 €
5 550 €

Stolný tenis
Šach
Spolu

300 €
400 €
700 €

Verejná zeleň
Kosenie: PHM, odvoz

3 000 €

Dôchodcovia:
Vianočný príspevok
Jednota dôchodcov
Spolu

1 500 €
240 €
1 740 €

Verejné osvetlenie
El. energia
Údržba
Spolu

15 000 €
2 500 €
17 500 €

Detské ihrisko - dokončenie
Traktor
Splátka leasingu
PHM
Údržba
Spolu

2 500 €
10 200 €
2 500 €
1 000 €
13 700 €

Výstavba nových nájom. bytov – 16 b.j.
Splátka úveru z ŠFRB
5 000 €
Vybud. infraš. – prípojky
13 500 €
Spolu
18 500 €
ČOV Humence
Splátka
Údržba
Spolu
ČOV Dojč
Splátka
Výdavky obce spolu

12 000 €
1 500 €
13 500 €
24 000 €
631 490 €

eRko v Štefanove sa zapojilo do 17. ročníka koledovania
Dobrej noviny. Koledovanie u nás prebehlo 6. 1. 2012 a výťažok, ktorý podporí programy v afrických krajinách činil
1 234,50 €. 25. 3. 2012 sa eRkári zapojili do projektu
Tehlička pre Južný Sudán. Na koncerte sa podarilo vyzbierať 240 €. Zbierka bude použitá na výstavbu nemocníc
v Sudáne.
V kostole Sv. Kataríny prebiehala akcia Pôstny koláč, do
ktorej sa zapojili naše gazdinky a birmovanci. Upečené koláče si ľudia mohli 18. 3. 2012 ochutnať za dobrovoľný príspevok. Výťažok z tejto akcie v sume 151,57 € putoval do
Domova sociálnych služieb v Bojkovej.
Všetkým dobrovoľníkom, i darcom patrí srdečná vďaka.
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Ako si založiť kompostovisko
Pri zakladaní domáceho kompostoviska odporúčame dodržiavať tieto zásady: Kontakt so zemou, umožníte tým prístup k pôdnym organizmom, ktoré pomáhajú pri rozklade
bioodpadu, donášková vzdialenosť by nemala byť príliš veľká, okolo kompostoviska by mal byť dostatočný priestor na
manipuláciu, umiestnenie do polotieňa (pod stromy, k živému plotu), možnosť prikryť proti dažďu (strieška, celta).
Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená tráva, rozdrvené drevo,
piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky,
kôstky, zvyšky jedál), zemina z kvetov, trus a podstielka
drobných zvierat (okrem psích a mačacích), exkrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo), slama a iné pozberové zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra
stromov, handry z prírodných tkanín. Do kompostu patria buriny, zvyšky rastlín, kvety.
Do kompostu nepatria: lieky a liečivá, kovy, plasty, textil,
sklo, farby, staré oleje, batérie, chemické postreky, obsah
vrecka z vysávača, zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky,
rastliny s vysokým obsahom pesticídov. Správne založený
kompost nezapácha!
Proces kompostovania: Kompostovanie je riadený mikrobiálny rozklad, výsledkom ktorého je hmota - kompost, plyny - CO2 a teplo. Dno kompostoviska pokryjeme hrubým
materiálom, aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok
nadbytočnej vody. Veľké kusy (konáre, byle, drevo, korene)
posekáme alebo rozdrvíme a zmiešame s iným materiálom.
Miešame suchý materiál s mokrým, hrubý s jemným, tvrdý
s mäkkým. Rozklad materiálov v komposte spôsobujú mikroorganizmy, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Ten zabezpečíme vetraním (zboku, zospodu) a prehadzovaním hromady. Rozklad neprebieha ani v suchom prostredí (povrch
plesnivie). Preto je potrebné, hlavne v horúcich dňoch, pri
prehadzovaní hromadu dovlhčiť. Ale pozor - príliš premočený kompost hnije a zapácha. Aj teplo urýchľuje rozkladné
procesy. V chladnejších mesiacoch môžeme hromadu prikryť
starým kobercom, celtou. Kompostovaný materiál je vhodné
po každých 20 cm vrstviť zeminou. Tá obsahuje mikroorganizmy, viaže vlhkosť a pomaly ju uvoľňuje do okolia, zabezpečuje hrudkovitú štruktúru a viaže zápach. Vhodné je pridať
staré vápno (omietku). Pri pokročilejšom rozklade sa dá optimálna vlhkosť zistiť jednoducho: hrsť materiálu stisneme v ruke, pričom by sa medzi prstami malo objaviť len niekoľko kvapiek tekutiny. Dozretý kompost má primeranú vlhkosť.
Hotový kompost: Asi po roku je kompost vyzretý. Je hnedej
až tmavohnedej farby, má jemnozrnnú štruktúru, nezapácha,
ale vonia ako humus. Hotový kompost sa preoseje a nespracované časti vložíme na spodok novej kopy. Zrelosť kompostu najlepšie zistíme testom klíčivosti. Plytkú misku naplníme preosiatym kompostom a dobre ho navlhčíme. Najprv vysejeme semienka (rýchlo klíči žerucha, fazuľa) pritlačíme ich
a zakryjeme fóliou, aby sme udržali vlhkosť. Ak po 3-4 dňoch
semená vyklíčia, je kompost zrelý. Zelené klíčne lístky svedčia o dobrej kvalite, zatiaľ čo žlté a hnedé o nedostatočne
vyzretom - surovom komposte (uvoľňujúci sa čpavok zabraňuje rastu rastlín).Hotový kompost nie je sypký a nemá nadbytočnú vlhkosť. Čím rôznorodejší materiál sme do kompostu dávali, tým je kvalitnejší a tým lepšie sú aj výsledky klíčivosti. Čerstvý (surový) kompost starý 2-6 mesiacov obsahuje veľké množstvo aktívnych mikroorganizmov, čo zabezpečuje urýchlenie rozkladu v pôde a uvoľňovanie živín. Zrelý
kompost obsahuje trvalý humus. Môžeme ho použiť pri zakladaní nových plôch (vrstva niekoľkých cm). V záhrade je
vhodný na hnojenie zeleninových záhonov, ovocných stromov a okrasných rastlín. Tu stačí použiť vrstvu 1 cm, t.j. 2-3
l na m2. Kompost navozíme na pôdu v zime alebo skoro na
jar.
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Informatívny rozpis všetkých
štefanovských mužstiev
v jarnej sezóne 2012
ŠFK Štefanov – prípravka
kolo dátum čas
14. 24.3. 14.00 ŠFK Štefanov - FK Senica B
15. 31.3. 13.00 TJ Letničie - ŠFK Štefanov
16.
7.4. 14.00 ŠFK Štefanov - TJ Sokol Borský Mikuláš
17. 15.4. 12.00 TJ Slavoj Morav. Sv. Ján - ŠFK Štefanov
18. 21.4.
voľný lós
19. 28.4. 14.00 ŠFK Štefanov - TJ Iskra Holíč A
20.
5.5. 12.00 TJ Nafta Gbely - ŠFK Štefanov
21. 12.5.
voľný lós
22. 19.5.
voľný lós
23. 26.5. 14.00 ŠFK Štefanov - FK TJ Kúty
24.
2.6. 12.00 TJ Slovan Šaštín - ŠFK Štefanov
25.
9.6. 14.00 ŠFK Štefanov - TJ Kopčany
26. 16.6. 12.30 ŠK Petrova Ves - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov – dospelí
12.
8.4. 16.00 TJ Družstevník Podbranč - ŠFK Štefanov
13. 15.4. 16.00 ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Štefanov
14. 22.4 16.30 ŠK Dunaj Chropov - ŠFK Štefanov
15. 29.4.
voľný lós
16.
6.5. 10.00 TJ Družstevník Kunov - ŠFK Štefanov
17. 13.5. 17.00 ŠFK Štefanov - FK Častkov
18. 20.5. 17.30 TJ Rovensko - ŠFK Štefanov
19. 27.5 17.30 TJ Družstevník Osuské - ŠFK Štefanov
20.
3.6. 10.00 ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Sobotište
21. 10.6 10.00 FC Kátov - ŠFK Štefanov
22. 17.6. 10.00 ŠFK Štefanov - Družstevník Dojč
TJ Družstevník Štefanov – dospelí
12.
8.4. 16.00 TJ Družstevník Štefanov - FK Častkov
13. 15.4. 16.00 ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Štefanov
14. 22.4 16.30 TJ Druž. Štefanov - TJ Druž. Osuské
15. 29.4. 16.30 TJ Druž. Sobotište - TJ Druž. Štefanov
16.
6.5. 10.00 TJ Družstevník Štefanov - FC Kátov
17. 13.5. 10.00 Družstevník Dojč - TJ Druž. Štefanov
18. 20.5. 17.30 TJ Druž. Štefanov - TJ Druž. Podbranč
19. 27.5 17.30 TJ Družstevník Štefanov - TJ Rovensko
20.
3.6. 17.30 ŠK Dunaj Chropov - TJ Druž. Štefanov
21. 10.6.
voľný lós
22. 17.6. 10.00 TJ Družs. Kunov - TJ Druž. Štefanov
TJ Letničie – žiaci
14. 24.3. 10.00
15. 31.3. 10.00
16.
7.4. 14.00
17. 15.4. 10.00
18. 21.4.
19. 28.4. 10.00
20.
5.5. 10.00
21. 12.5. 10.00
22. 19.5. 10.00
23. 26.5. 10.00
24.
2.6. 10.00
25.
9.6. 10.00
26. 16.6. 10.00

Baník Čáry - TJ Letničie
voľný lós
TJ Nafta Gbely - TJ Letničie
TJ Letničie - TJ Slovan Smrdáky
TJ Tatran Jablonica - TJ Letničie
TJ Letničie - TJ Baník Brodské
TJ Slovan Šaštín Stráže - TJ Letničie
TJ Letničie - TJ Kopčany
ŠK Petrova Ves - TJ Letničie
TJ Letničie - TJ Chvojničan Radošovce
TJ Družstevník Trnovec - TJ Letničie
TJ Sokol Borský Mikuláš - TJ Letničie
TJ Letničie - TJ KERKO Šajdík. Humence
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Cisternové vozidlo DHZ Štefanov
V novembri minulého roka naši dobrovoľní hasiči dostali do
svojho vlastníctva cisternové vozidlo. Mesto Dudince, od ktorého naša obec auto získala, menilo vybavenie svojho mestského
hasičského zboru a tak ponúklo toto auto na odpredaj. Z niekoľkých žiadateľov, ktorí mali o vozidlo záujem vyšla nakoniec
z výberového konania víťazne naša obec a tak sme za symbolické 1€ získali cisternové automobilové vozidlo Tatra 815 CAS32. Je to zásahové hasičské vozidlo s veľkou priechodnosťou v teréne, určené na hasenie požiarov väčšieho rozsahu. Je vybavené
lafetou (vodným delom), ktorá vydá pri plnom výkone 3200 l vody/minútu. Obsah vody vo vozidle je 8200 l a 800 l penidla.
Kabína je určená pre 4 hasičov a auto jazdí rýchlosťou 100
km/hod.. Vozidlo je dočasne umiestnené v areáli firmy Kodreta
a.s. Štefanov.

Štefanovinky
a náčelníka Okresného výcvikového štábu Ondreja Hurbanisa,
jedného z členov profesionálneho hasičského záchranného zboru
Senica, členov DHZ Štefanov, poslancov obecného zastupiteľstva i širokú verejnosť. Potom všetkých prítomných pozdravil
pán tajomník Žilinka, ktorému veliteľ DHZ Štefanov Ján Chudý
podal slávnostné hlásenie. Následne sa ujal slova pán minister
Fígeľ, ktorý našim hasičom poprial veľa šťastných kilometrov najazdených na tomto vozidle no i čo najmenej zásahov, na ktoré
bude potrebné auto použiť. Na záver odovzdal pánovi starostovi
kľúče od automobilu, ale i symbolické 1€, ktoré naša obec za hasičské vozidlo zaplatila. Krátko sa prihovoril všetkým prítomným i pán farár Marián Meňuš a udelil požehnanie nielen hasičskej cisterne, ale i prítomným hasičom.

Cisternové vozidlo v akcii.

Slávnostné odovzdávanie hasičského auta sa konalo 5. 11. 2011
v areáli ZŠ s MŠ Štefanov za účasti pozvaných hostí, dobrovoľných hasičov i širokej verejnosti. Slávnostný ceremoniál otvoril
pán starosta Rudolf Polák, ktorý privítal pána Ministra dopravy,
výstavby a reg. rozvoja SR Jána Fígeľa, štátneho tajomníka ministerstva vnútra Maroša Žilinka, predstaviteľov požiarnej ochrany z okresu Senica - predsedníčku OV DPO Martu Hurbanisovú

Fašiangy Turíce ....
Fašiangy sú už za nami, Turíce ešte len pred nami.
Aj tohtoročné fašiangové obdobie bolo bohaté na kultúrnospoločenské podujatia.
Dva týždne po oficiálnom otvorení plesovej sezóny v opere SND
v Bratislave sme i my odštartovali štefanovskú plesovú sezónu.
Prvý ples usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru,
ktorí hostí na parkete privítali už 21. januára. Podľa dostupných
informácií sa ples vydaril, spokojní boli hasiči i hostia, ktorí sa
domov rozišli až v skorých ranných hodinách. S dvojtýždňovou
prestávkou sa konal poľovnícky ples. Tento ples je obľúbeným
plesom s dlhoročnou tradíciou a tak nečudo, že sa sem prišli zabaviť hostia nielen zo Štefanova, ale i zo širokého okolia.

Turci 2012

Ďalej prišli na rad dievčatá dorastenky, ktoré predviedli ukážku
požiarneho útoku. Posledným bodom programu bola prezentácia
funkčnosti hasičskej cisterny. Hasiči zapálili pripravenú vatru
a vodič vozidla Marek Okasa, hasič Mário Chrenka a veliteľ
vozidla Michal Lukáč predviedli hasenie ohňa.
Na záver pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
a všetkých hostí i členov DHZ Štefanov pozval do KD na krátke
posedenie.
Text: Marek Okasa,
Foto: Ladislav Buček
To čo sa v roku 2011 urodilo vo vinohradoch mohli milovníci vín
prísť ochutnať v sobotu 11. februára. V nedeľu po ochutnávke,
kultúrny dom patril deťom v maskách, ktoré prišli na maškarný
ples. Aj tento opäť prekvapil rekordnou účasťou, rozmanitosťou
masiek, i veľkým počtom sponzorov, ktorí prispeli rodičovskému
združeniu cenami do tomboly.
Posledný predfašiangový piatok sa konal farský ples. Z počiatku
sa zdalo, že o tento ples ľudia neprejavujú dostatočný záujem, nakoniec sa ples vydaril a bol obsadený do posledného miesta.
Nechýbala bohatá tombola, pekný kultúrny program, ani skvelá
zábava.
Vo fašiangový pondelok sme sa po piaty krát stretli pri kultúrnom
dome na obecnej zabíjačke. Asi od druhej hodiny poobede sa začali schádzať ľudia, aby ochutnali pokrmy, ktoré pre nich kuchárky a mäsiari pripravili. Niekomu chutila tlačenka a jaternice,
inému zasa cigánska, pečené mäso, či guláš. Na zabíjačku Štefanovčanov prišiel pozdraviť ( tak ako to na jeseň sľúbil) dnes už
exminister Ján Fígeľ. Po poslednom tradičnom kolečku sa akcia
okolo polnoci skončila. Všetci sa pobrali trocha si oddýchnuť,
aby vo fašiangovej veselici mohli pokračovať v utorok ráno.
Herivašci i turci štartovali pred deviatou hodinou od kultúrneho
domu. Sprievod asi 30-tich herivaškov sa pobral obcou, postupne sa k skupine pripájali ďalší oneskorenci v maskách a tak
v podvečer cez Hoštáky putovala početná skupina asi 90-tich herivaškov, medzi ktorými mali zastúpenie i ženy. Celý sprievod sa
skončil opäť pri kulturáku. Večer sa konala posledná fašiangová
zábava spojená s pochovávaním basy. Za hojnej účasti účinkujúcich i širokého publika sa o polnoci podarilo basu pochovať.
(RM)
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Víno a vinohrad

Čo je nové v našom futbale

Vlastniť vinohrad vo Francúzsku, v Španielsku či v Taliansku
znamená honor. Inými slovami – niet známejšieho politika, herca, spisovateľa, lekára, ktorý by si nemohol pozvať vzácnu
návštevu do svojho vinohradu, do svojej pivnice. Ponúknuť tu
čašu vína znamená obrad.
Samozrejme, nechceme a nemôžeme sa tu porovnávať. Mohli
by sa o to pokúsiť v Skalici, v Pezinku, v tokajských Viničkách.
Slávne časy štefanovského družstevného vinohradníctva sú
dávno minulé. Tieto priestory majú svoju jasnú výpovednú
hodnotu o nás.
Hŕstka krásnych bláznov, nadšených tradicionalistov, ktorí sa
dodnes nedali odradiť nespočetnými nepriaznivými okolnosťami, ako sú nepriechodné vysporiadania pozemkov, možnosti
výstavby vinohradníckych domčekov, pribúdajúce krádeže
vstupných brán, oplotenia, stromčekov, zeleniny, nevzdali sa
nerentabilného živorenia (ešte za to platia aj ročné členské poplatky) a snažia sa nielen držať nad vodou, ale aj šíriť zvučné
meno štefanovského vína.
Ak konfrontujeme výrobu vína hoci len s Rakúšanmi, ich technológiou, aplikáciou počítačov, chémie, nepretržitú kontinuitu
vo vývoji, pýta sa a žiada prinajmenšom zagratulovať našim,
štefanovským vinárom, ktorí na XII. výstave vín 11. 2. 2012
dosiahli výborné úspechy.

V Štefanove má futbalová tradícia dlhé korene. K dlhoročnému
klubu TJ Družstevník Štefanov pribudol v roku 2010 nový futbalový klub s názvom ŠFK Štefanov. K prípravke, ktorá sa ihneď aktívne zapojila do zápolenia s tímami v okrese, sa na jeseň
2011 pridalo aj mužstvo dospelých. Po úvodnom rozpačitom
štarte a organizačných problémoch sa nakoniec umiestnili na
peknom siedmom mieste. Na výročnej členskej schôdzi pribudli noví členovia a ich súčasný stav je 27. Dúfame, že tento počet nie je konečný a záujem pracovať v štefanovskom futbale
budú mať aj ďalší. Vo vedení klubu nastali nasledovné zmeny:
Novým predsedom sa stal Ladislav Buček, na poste tajomníka
zostal Daniel Belica a pokladníkom sa stal Juraj Hrica. Do výboru boli zvolení ďalší členovia: Ing. Peter Beňa, Pavel
Novomeský, Peter Rybnikár a Ján Včelka. O techniku a výdrž
našich hráčov sa starajú Ján Cintula a Martin Okasa. Hlavnou
technickou podporou je Pavel Novomeský.

Družstvo ŠFK Štefanov – dospelí.

Víťazní pestovatelia vín bielych i červených odrôd.
Organizačný výbor v zložení L. Buček, P. Beňa, J. Brúsil, F.
Tomašovič, M. Bučeková, J. Buček, J. Klena a P. Kozolka vo
svojom hodnotení akcie vyjadrili spokojnosť s propagáciou, organizáciou, účasťou a výsledkami. S 264 vzorkami a 45 odrodami sa prezentovali v Štefanove pestovatelia a vinári zo
Skalice, Radimova, Radošoviec, Koválova, Kopčian, Gbelov,
Smrdák, Prietržky, Smolinského, Unína, Holíča, Petrovej Vsi,
Šaštína a samozrejme zo Štefanova. Na výstave predchádzajúcej degustácii sa rozhodlo o šampiónoch výstavy. Šampiónom
bielych vín sa stalo Rulandské šedé od Viktora Greča mladšieho z Radošoviec, titul šampión červených vín získala
Nitra od Štefana Kovárika z Gbelov. Štefanovčania obstáli so
cťou. Popredné hodnotenia získali J. Klena, F. Tomašovič, L.
Buček, J. Buček.
Doterajších dvanásť úspešných ročníkov výstavy vín svedčí
o dobrej tradícii, v ktorej chce životaschopný výbor a všetci
vinohradníci zo Štefanova pokračovať.
Pozn.: Nepatrný zisk bude použitý na náhradu ukradnutého
pletiva.
Peter Kozolka

Umiestnenie TJ Družstevníka po jesennej časti bolo na deviatom mieste a prípravka tiež obsadila deviate miesto.
Takisto nesmieme zabudnúť na našich štefanovských žiakov,
ktorí reprezentujú TJ Letničie. Žiaci hrajú MO (Majstrovstvá
okresu) a v jesennej sezóne skončili na peknom 9. mieste.
V ďalšej sezóne sa prípravka spojí s TJ Letničie a to z dôvodu
malého počtu nových hráčov. Žiaci budú hrávať už pod hlavičkou ŠFK Štefanov na našom ihrisku.
Text a foto: Ladislav Buček

Posledné minúty pred Testovaním - 9 zo slovenského jazyka
a matematiky.
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Záznam z volebnej miestnosti
V mesiaci marec nás slovenskí politici opäť vyzvali, aby sme prišli k volebným urnám. Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné
parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V Štefanove sa volebná miestnosť otvorila o 7.00 hodine. Voliči, ktorí
sa rozhodli ísť k volebnej urne, prichádzali do volebnej miestnosti priebežne až do 22.00 hodiny. Z 1288 oprávnených voličov, ktorí v Štefanove boli zapísaní v zozname voličov prišlo k voliť 657 občanov, čo predstavuje 51%-nú účasť . Voliči si vyberali z 26
strán či hnutí a tak, ako bolo avizované v médiách, vo zvýšenej miere krúžkom dávali preferenčné hlasy vybraným kandidátom.
V tabuľke vám prinášame výsledky volieb v našej obci.
Číslo polit.
11.
2.
5.
6.
4.
16.
22.
17.
10.

Názov strany/ hnutia

počet získaných hlasov
strany/ hnutia
291
113
113
28
18
17
17
14
11

Smer – sociálna demokracia
KDH
Obyčajný ľudia a nezáv. kandidáti
Sloboda a Solidarita
SNS
MOST – HÍD
SDKU- DS
99%- občiansky hlas
Ľudová strana Naše Slovensko

počet získaných hlasov v %
44,3
17,2
17,2
4,3
2,7
2,6
2,6
2,1
1,7

11 strán a hnutí získalo v našej obci menej ako 1% hlasov (Zelení, SDĽ, Právo a spravodlivosť, Strana zelených, Zmena zdola DUS,
Národ a Spravodlivosť – naša strana, KSS, Ľudová strana - HZDS, Robíme to pre deti – SF, Strana Slobodné slovo – Nory
Mojsejovej) a šiestim stranám (Právo a spravodlivosť, Strana Rómskej únie na Slovensku, Strana +1 hlas, SOS, SMK- MKP, Strana
živnostníkov Slovenska) voliči nedali žiadny hlas. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania
v obci Štefanov bola vyhotovená a podpísaná členmi komisie dňa 11. 3. 2012 o 0:50 hodine.
(JČ)

Potravinová pomoc z EU

Pracujem tak, ako ma platia. ...
(Tajnička má 16 písmen.)
Vylúštenú osemsmerovku vystrihni, doplň osobnými
údajmi a vhoď do pripravenej schránky na Obecnom
úrade v Štefanove do 30. 4. 2012. Zo správnych riešení
vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme
v budúcom čísle Štefanoviniek.

Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na obecnom
úrade do 30. 4. 2012.



Výhercovia osemsmerovky z predchádzajúceho čísla:
1.miesto – Hana Cocherová - finančná výhra 10 €
2. miesto – Zuzana Kadlečíková - finančná výhra 5 €
3. miesto – Helena Čelústková - vecná výhra

Adresa.........................................................................

Lúštiteľský kútik

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

Aj v našej obci sa 24. 2. 2012 vydávala potravinová pomoc z Európskej únie. O túto pomoc si v júli 2011 mohli požiadať občania spĺňajúci podmienky hmotnej núdze a každý poberateľ dôchodku, ktorý nemal dôchodok vyšší ako 305 €. Zo všetkých žiadosti
tieto podmienky splnilo 107 poberateľov dôchodku a 52 občanov v hmotnej núdzi.
Obec zabezpečila dovoz potravinovej pomoci zo Senice do priestorov KD Štefanov, kde v už spomínaný deň prebiehal i jej výdaj.
Každý oprávnený žiadateľ si prevzal 20 kg múky a 20 kg cestovín, spolu sme v našej obci vydali 6360 kg potravín.
Prvotné obavy typu nekvalitných potravín, či rôznych potyčiek medzi občanmi pri vydávaní tejto pomoci, ktoré ohlasovali v médiach, sa u nás nepotvrdili. Cestoviny i múka prišli dobre zabalené a zdravotne nezávadné. Občania si potravinovú pomoc prišli
prevziať osobne. Celé predávanie prebehlo disciplinovane v priebehu asi troch hodín.
(JČ)
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ADRESÁR, ANKETA, A·PIRANTI, ATRAMENT, âREPNÍK, DOKTORKA, KLADKA, KOMISÁR, KREDIT, LOKALITA, MALIAR, MOSTÍK,
OPTIKA, OSTROV, PANVICA, PEDANT, PODNOS, PODPORA, POKROK, REALISTA, RODINA, ROVNÍK, SLABINA SOBOTA, SPODINA,
TATÁRI, TETIVA, TRENICA, TRIESLA, VâIELKA, VENTILÁTOR, VODNÍK.
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Aktuality zo školy
Vzdelanie je most, po ktorom sa kráča k úspechu. Je len na nás, či sa týmto mostom na cestu vydáme, ako
pôjdeme rýchlo a ako ďaleko zájdeme. Úlohou učiteľov je naučiť deti po moste chodiť čo najšikovnejšie
a najefektívnejšie.“
Ako sa nám darí? Pokúsim sa to zhrnúť do týchto pár riadkov. Žiaci oceňujú vybudovanie novej multimediálnej učebne s interaktívnou tabuľou, ktorú vyučujúci vyžívajú v maximálnej možnej miere. S metódami
a formami práce postupne oboznamujeme i rodičov prostredníctvom otvorených hodín na rodičovských združeniach. Teší ma, že rodičia majú záujem o prácu svojich detí a pravidelne komunikujú s triednymi učiteľmi. Len tak sa
nám naďalej bude dariť napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili.
Absolvovali sme odborné exkurzie, ktoré sa stretli len s pozitívnym ohlasom. V rámci projektu „Modrá škola“, do ktorého sme
zapojení, sme navštívili čističku odpadových vôd v Myjave, kde sa žiaci oboznámili s novými technológiami. Naši deviataci navštívili stredné školy v našom okolí, podnik INA Skalica, prezentáciu stredných škôl v Senici a 14. marca absolvovali celoslovenské Testovanie-9 zo slovenského jazyka a matematiky.
Nadviazali sme spoluprácu s pracovníkom prevencie kriminality, s pánom Schlesingerom, ktorý zaujal svojou pútavou prednáškou o bezpečnom správaní, nástrahách internetu, manipulácii osobnosti, kriminalite mladistvých, nielen našich žiakov, ale aj
pedagógov. Máme naplánované ďalšie stretnutia v tomto, ale aj budúcom školskom roku.
7. februára sa konal zápis prvákov, kde deti, ktoré dosiahli školskú spôsobilosť, t.z. psychickú a fyzickú zrelosť, boli zapísané do
prvého ročníka. V tento deň prišlo na zápis 31 detí.
Mesiac marec sa už tradične spája s mesiacom knihy. Každý rok organizujeme zaujímavú aktivitu, aby sme u detí rozvíjali nielen
počítačovú gramotnosť, ale i čitateľskú. Tento rok prijala naše pozvanie do školy známa regionálna poetka Zdenka Laciková.
Vo svojom diele „Do uzlíka“ prebásnila i známe štefanovské povesti. Beseda bola o to vzácnejšia, pretože naši žiaci v tomto mesiaci obstáli v recitačných súťažiach na výbornú. Tri prvé miesta, jedno druhé, postup na krajské kolo, svedčia o skvelej práci učiteľov a talente žiakov Víta Bartala, Tatiany Dvorskej, Lucii Černej, Vlasty Rácovej.
Sú ľudia, ktorí dokážu zanechať hlbokú stopu v srdci, pretože nám cez seba ukazujú, čo všetko môžeme a sme schopní dokázať.
Učia nás dávať, a nie brať. Učiť sa, vzdelávať sa, budovať, a nie ničiť. Som veľmi rada, že naši žiaci mali možnosť sa osobne stretnúť s takýmito osobnosťami, ktorí svet robia krajším a lepším, či už Zdenka Laciková cez
svoju láskavú poéziu alebo pán Schlesinger cez praktické rady do života.
Rodičovské združenie pri
V najbližších dňoch nás čaká „ Literárna čajovňa“, na ktorú nás pozývajú 26. apríla
Základnej škole s materskou
pri príležitosti Týždňa hlasného čítania naši štvrtáci so svojou pani učiteľkou. Je to
školou Štefanov ďakuje všetspomienka na rozprávkového velikána H. Ch. Andersena, na ktorej žiaci rodičom predkým, ktorí v minulom roku
stavia svoju vlastnú tvorbu rozprávok.
poukázali 2% z daní. Za tieto
Žiaci druhého stupňa sú zapojení do školského projektu „História našej školy“. Ich úlofinancie bola vybavená jedna
hou je získať informácie z rôznych zdrojov, spracovať a odovzdať práce do 4. apríla. Verím,
že sa im podarí spolu s učiteľmi, rodičmi, starými rodičmi zapísať aj takouto formou do
spálňa materskej školy novýdejín našej školy.
mi ležadlami a v základnej
V závere môjho príspevku Vám prajem v mene celého kolektívu základnej i materškole boli zakúpené hudobné
skej školy, aby tohtoročná jar bola pre Vás oázou zdravia, úsmevov a kvetov.
nástroje.
Mgr. Zuzana Burdová
Navždy nás opustili
Anton Danihel
Jarolím Ovečka
Ján Duchoslav
Alojzia Klenová
Mária Poláková
Viktor Prstek
Terézia Malíková
Emília Jurkovičová
Mária Poláková
Helena Ferenčíková
Ladislav Horný
Anna Kudolániová
Alojz Jakubovič
Alojz Khúla
Filoména Piváková
Helena Vizváryová
Hermína Burdová
Mária Cvečková
Ladislav Muška
Spolu 19 občanov

5.1. 2011
8.1. 2011
7. 2. 2011
24. 2. 2011
3. 3. 2011
17. 5. 2011
28. 5. 2011
7. 7. 2011
29. 7. 2011
2. 8. 2011
7. 10. 2011
11. 10. 2011
26. 10. 2011
28. 10. 2011
1. 11. 2011
16. 11. 2011
1. 12. 2011
11. 12. 2011
20. 12. 2011

vo veku 63 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 70 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 90 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 57 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 65 rokov
vo veku 91 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 67 rokov

Spoločenská rubrika
za rok
rok 2011
Narodili sa
Helena Balážová
Tobias Maximus Brenkus
Viliam Cocher
Miroslav Čech
Nikolas Danihel
Denis Drápal
Martin Hurban

Mária Chovančíková
Daniela Ružena Ilčíková
Jozef Kalay
Lukáš Karnoš
Naomi Malýchová
David Sloboda
Patrik Szeif
Spolu 14 detí

Uzavreli manželstvo
Michal Lukáč & Lucia Tomašovičová
Pavol Kudoláni & Simona Vlková
Ján Škoda & Jana Jakubovičová
Emil Bulka & Elena Mazanová
Samuel Mokrohajský & Zuzana Vallová
Radovan Malík & Hana Miková

7. 5. 2011
10. 9. 2011
23. 9. 2011
23. 9. 2011
8. 10. 2011
17. 12. 2011

Riešenie čiernych skládok a likvidácie odpadu
Vážení občania!
Nakoľko sa v obci a jej okolí neustále rozširujú nelegálne
skládky komunálneho odpadu, poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce prijali nasledovné opatrenia:
 Je prísny zákaz, sypania smetí mimo popolníc a vytvá-

ranie čiernych skládok, alebo ich rozširovanie. Boli
určení občania, ktorí majú za úlohu monitorovať a fotografovať tých, ktorí by toto upozornenie nedodržiavali. Takéto priestupky budú riešené finančnými
postihmi - komisiou pre verejný poriadok. Fotografie
vinníkov budú umiestnené na tabuliach obecného úradu
v obci a na internetovej stránke obce www.obecstefanov.sk
 Ďalej je prísne zakázané, pod hrozbou pokuty, spaľovať
trávnaté i iné porasty, konáre z kríkov, či stromov, jednoducho sa nesmie nič v prírode páliť. Všetok rastlinný
odpad sa dá skompostovať, preto vyzývame občanov,
aby si každý v záhrade vytvoril vlastné kompostovisko
(návod ako na to, je uvedený v týchto novinách).
Konáre zo stromov je možné drtiť. Ak občania nemajú
vlastný drtič konárov, môžu si drtenie za poplatok
nahlásiť na obecnom úrade.
 Tak isto je zakázané vyvážať do okolitej prírody stavebný odpad. Aj vývoz takéhoto odpadu sa likviduje
cez obecný úrad a nie svojvoľným vývozom.
 Upozorňujeme občanov na správnu likvidáciu plastov.
Chceli by sme ich požiadať, aby dostatočne vytláčali
vzduch z PET fliaš tak, aby sa ušetrilo miesto a obecný
traktor nemusel viesť plasty do VEPOSU Skalica dva
razy, ale len raz mesačne, ušetríme tak financie nás
všetkých.
 Ak niekto vidí, že nezodpovedný občan spaľuje niekde
vonku (vo dvore, v záhrade, v sude...) čokoľvek, môže
to nahlásiť na telefónnom čísle 158. Tieto priestupky
budú riešené i cez políciu.

Učíme sa počítať v škôlke.

Zápis prvákov.

Vyučovanie na interaktívnej tabuli.
Tohtoročná obecná zabíjačka.

Početná skupina herivaškov- 2012.

Beseda s poetkou Zdenkou Lacikovou.
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