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Jar vonku aj v nás
Bol štvrtok 20. marca, hodiny ukazovali 17:57, stál som na
dvore a pozoroval, čo sa bude diať. Okrem letiacich vrabcov
som však nevidel nič nové. A predsa, udialo sa čosi zásadné.
V tej minúte do histórie odišla zima a dokvitla mladá deva,
zvaná jar. Nie náhodou som použil slovo dokvitla. Jar ako
mladú devu zaodetú len do kvetov totiž radi zobrazujú maliari.
Aj tie naše, slovenské dievčatá, ešte donedávna chodili zababušené od hlavy až po päty, hoci zima tentoraz nebola ako
sa patrí. Žiaľ, nie do kvetov. Jar a stúpajúca ortuť v teplomeri však dávajú nádej, že ak už nie do rovnakej kvetovej krásy,
tak aspoň do šiat čoraz kratších sa budú dievčatá postupne obliekať. Mužské pokolenie sa má na čo tešiť.
Predstavte si teraz, že máte rovnako veľký byt v Bratislave i
v Štefanove. Položím vám zdanlivo nelogickú otázku: “Ktorý z tých dvoch bytov je väčší?“ Odpoveď je jednoduchá:
“Podľa mňa, ten v Štefanove.“
Možno o odpovedi pochybujete, rád ju však vysvetlím.
V zime žiadny rozdiel nie je, od jari až do jesene, to už áno.
V tom čase sa totiž obytným priestorom u nás stáva aj spomínaný dvor, či záhrada, prípadne aj kúsok tieňa pod stromom.
A to v bratislavskom paneláku nedosiahnete, ani keby ste komukoľvek zaplatili koľkokoľvek.
.Tých paradoxov je však oveľa viac. Napríklad: Jar sa ešte
ani poriadne nerozbehla a už tu od konca marca máme rovno
letný čas. Motoristi začali prezúvať zimné pneumatiky priamo na letné. Kde zostal jarný čas a jarné pneumatiky? To nikto nevie.
Pred časom som si v rádiu vypočul zaujímavú informáciu
o tom, že podľa výskumu univerzity v Harvarde len tretina
mladých ľudí pravidelne číta. A z tej tretiny opäť len tretina
tomu čo prečítala, aj porozumela. Aké povzbudzujúce! Marec pritom bol kedysi mesiacom knihy. A čítanie povinné. Verím, že školský výskum v Štefanove by aj dnes dopadol oveľa
lepšie.
O jari by sa dalo popísať veľa. Pretože priestoru je málo, a
ľudia tiež neradi čítajú siahodlhé úvahy, zamierim rovno, nielen podľa mňa, k jarnému vrcholu – k Veľkej noci. Tak, ako
pred Vianocami, aj pred Veľkou nocou, si to všetko najviac
odskáču ženy. Upratať, navariť, vyzdobiť. Vyzdobiť domácnosť, ale napríklad aj vajíčka. Chlapi to potom všetko očami
znalcov preletia, pokývajú hlavami a začnú si pripravené užívať. Skúste to, milé domáce panie, občas otočiť. Nech si to aj
chlapi vyskúšajú.
To sa nasmejete! Ja osobne by som ako-tak zvládol zdobenie
vajíčok
v cibuľovej šupke. Zato jedenie hocičoho, napríklad aj takých zelníkov,
mi
ide
oveľa
lepšie.
A s upratovaním to nepreháňajte. Ani sa nenazdáte a budú
sa blížiť Vianoce. Nezaškodilo by však takto na jar poriadne poupratovať aj v sebe.

požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť
zdravia, šťastia a lásky Vám praje

starosta obce Rudolf Polák

Ak sa to naozaj podarí i mne, budem rád. A zo srdca to želám aj vám.
Na internete dnes nájdete prakticky všetko. Našťastie, sú aj
výnimky. Určite tam nie je konečne aspoň trochu hrejúce slnko, voňavý vzduch, zelená a rozprávkovo rozkvitnutá jar. Ten,
čo za nás trpel, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, nám v tomto ročnom čase ponúka jedinečnú šancu aspoň trochu nazrieť,
aspoň trochu tušiť celú tú nádheru Božej záhrady. Tak si to
všetko užívajme, koľko sa len dá.
Oskar Král

Pozdrav detí zo základnej školy.
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Rozpočet obce Štefanov 2014
Príjmy obce:
- daň z nehnuteľnosti
- poplatok za TKO
- poplatok za psa
- výnos dane z DÚ
- za nevýherné prístroje
- za užívanie verejného priestranstva
- z prenajatých pozemkov
- poplatky za opatrovateľskú službu
- ostatné poplatky - nájom v bytových domoch,
nájom za prenajaté obecné priestory, cintorínske
poplatky, poplatky za overenie, poplatky za KD
- transfer zo ŠR na úhradu preneseného výkonu
štátu ZŠ, stavebný úrad 			

73.940
17.800
530
338.300
4.000
550
600
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€

58.400 €
318.380 €

Príjmy spolu: 814.000 €
Výdavky obce:
- samospráva: / mzdy a odvody pracovníkov OcÚ, el. energia, plyn, voda na OcÚ, poštovné, stravovanie, poplatky banke, členské príspevky, príspevok do soc. fondu, poistenie majetku obce, odmeny poslancom, úroky z úveru, výpočtová
technika, palivo – traktor, auto, pracovné odevy, čistiace potreby
174.650 €
- Požiarna ochrana		
4.500 €
- Nájomné domy 24 b.j. a 16 b.j.
20.450 €
- Údržba ciest a chodníkov:
6.000 €
- Vývoz komunál. odpadu
33.000 €
- ČOV:
8.000 €
- Kultúrny dom
10.300 €
- Údržba cintorína a Domu smútku
6.200 €
- Dôchodci nad 70 rokov
2.200 €
- Opatrovateľská služba
7.800 €
- Verejná zeleň
8.000 €
- Verejné osvetlenie
13.000 €
- Zdravotné stredisko
3.000 €
- SKAND
1.100 €
- Telovýchovná jednota
5.000 €
-Príspevky: Stolnotenisti
300 €
Šachový klub
400 €
Jednota dôchodcov
250 €
ZO SZZ Štefanov
300 €
- Príspevok na kostol
3.000 €
- Základná škola
312.200 €
- Materská škola
84.000 €
- Splátka ČOV obci Dojč
24.000 €
- Splátka úveru 24 b.j. a 16 b.j.
44.000 €
- splátka traktora
10.368 €
- prekládka stĺpov VN za školou
22.000 €
Výdavky spolu: 804.018 €

Výsledky volieb prezidenta SR
v obci Štefanov
Výsledky 1. kola zo dňa 15.3.2014

Počet oprávnených voličov:			
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet odovzdaných obálok:			
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov 				
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Behýl Jozef, Mgr.				
Čarnogurský Ján, JUDr.			
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.,		
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS
Hrušovský Pavol, JUDr.			
Jurišta Ján, PhDr.				
Kiska Andrej, Ing.				
Kňažko Milan				
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.		
Mezenská Helena, Mgr.			
Prochádzka Radoslav, JUDr., PhD.		

1292
453
453
447
6
4
133
5
37
3
103
11
1
12
132

Výsledky 2. kola zo dňa 29.3.2014
Počet oprávnených voličov:
		
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov 				
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.

1289
585
585
576
282
294

Upozornenie
Obecný úrad Štefanov, ako správca miestneho cintorína dôrazne upozorňuje nájomníkov hrobových
miest, že pred začatím akýchkoľvek stavebných
úprav - betónovanie základov, chodníkov okolo hrobového miesta, alebo odstránenie starých pomníkov
sú povinný nahlásiť tieto úpravy na obecnom úrade.
Ak úpravy nebudú ohlásené na OcÚ Štefanov, budú
nájomcovia finančne postihnutý. Taktiež upozorňujeme nájomcov na svojvoľné vysádzanie stromov a kríkov mimo prenajatého hrobového miesta.
Radi by sme v redakcii Štefanoviniek uvítali historické
fotografie, na ktorých sú zachytené udalosti v obci Štefanov. (pohľad na obec, školské fotografie, kultúrne a náboženské podujatia) U koho by sa takéto fotografie nachádzali, prosíme o ich zapožičanie obecnému úradu spolu s komentárom k fotografii. Po zoskenovaní fotografie vrátime majiteľom.
Vopred ďakujeme.
Na fotografii z roku 1930 sú deti 1. a 8. ročníka základnej školy v Štefanove. Chlapec označený krúžkom je Štefan Klena, manžel pani Rozálie Klenovej. V prvom rade v bielej košieľke
a krátkych nohaviciach sedí Hermann Weis
(deti ho volali Hary), syn židovského obchodníka, ktorý spolu s rodičmi zahynul v Osvienčime.
V strede fotografie je dôstojný pán farár Nemec
a po pravej strane pán rechtor Maštrla.
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Pani Rózka a jej spomienky
Na vrchnom konci v prvom dome býva pani Rozália Klenová. Vždy, keď som ju navštívila, pustila sa so mnou do zaujímavej debaty. Útla ženička, ktorá je po úraze už niekoľko
rokov pripútaná na posteľ, sa vždy zaujíma o život a dianie
okolo seba. Pani, s neuveriteľnú pamäťou, si úplne živo
spomína na časy svojho detstva a mladosti. Preto som ju požiadala, aby nám porozprávala ako sa voľakedy žilo.
Pani Rózka, aké bolo vaše detstvo?
Od malička som mala veľa kamarátok. Spolu sme sa hrali,
chodili do školy a vedeli sme sa tešiť z úplných maličkostí.
Napríklad v zime, keď bolo dosť snehu, s obľubou sme vyčkávali, keď pôjde po ulici nejaký gazda s koňmi zapriahnutými do saní, aby sme sa mohli zviezť. Potom sme sa doma rodičom chválili, ako dobre sme sa povozili. Počas zimných mesiacov sa v domoch driapalo perie, priadlo na kolovratoch a
vyšívalo, no keď prišlo obdobie fašiangov, tak sme vyšívanie
museli nechať, to preto, aby sliepky dobre niesli. Veľmi sme
sa tešili aj na fašiangy, na to, ako nás ponaháňajú herivašci, na
pražené šišky i na rodinné zabíjačky.
Chodili ste aj do školy?
No pravdaže, ja som sa do školy veľmi tešila. Do školy sme
chodili od septembra do konca júna tak, ako chodia deti dnes.
Okrem veľkých prázdnin sme boli doma len počas Vianočných sviatkov a od Zeleného štvrtka po Veľkonočný pondelok, inak sme sa učili. Budova školy bola v miestach, kde je
teraz nádvorie obecného úradu. Vyučovanie prebiehalo doobeda aj poobede. Keďže bolo málo tried, učili sme sa dva
ročníky spolu. Rada si spomínam na pána učiteľa Alojza Juračku, aj na pána učiteľa Františka Zemánka.
Čo ste sa tam učili?
Mali sme zemepis, dejepis, počtovnicu, kde sme sa učili počítať nielen také obyčajné spočítavanie, ale aj percentá a výnosy z úrody. Na prírodopis sme sa najviac tešili na jar, keď nás
pán učiteľ zobral do lesa, v máji na konvalinky, a potom až do
prázdnin sme chodili na kvety, ktoré sme lisovali do herbára.
Na náboženstve sme sa učili katechizmus a učili sme sa spievať náboženské pesničky.
Ďalej sme mali predmet mluvnica - gramatika, notovník, kde
sme sa učili písať a poznávať noty. Prírodospit bol predmet
v ktorom sme sa venovali chémii a fyzike. Robili sme i rôzne pokusy. Pamätám si, že raz som musela zostať po škole
a 30x opísať vetu o Telese ponorenom do kvapaliny - lebo
som sa ju nenaučila doma.
Na poobedňajšom vyučovaní sme mali aj ručné práce. Dievčence vyšívali a chlapci malými pílkami vyrezávali z dreva.
Chlapci, vyrábali aj hlinené figúrky. Hlinu – slín - si priniesli zo záhumnia, z časti ktorá sa volala Hliníky. Figúrky vysušili a na konci školského roka ich učitelia rozdali deťom. Pán
učiteľ Juračka nám pri ručných prácach hral na husliach a my
sme museli spievať. Tu som sa naučila i veľa národných piesni ako napríklad: „Sivá holubičko, kdes bola...“, alebo „Máča
dievča konope... „
Boli to ručné práce spojené s hudobnou výchovou...
No veď tak, a spievali sme, aby sa nám pri práci nedriemalo.
Pamätám sa, raz pán učiteľ vybral mňa a ešte jedného chlapca
a za zvuku huslí sme museli spievať duet „ Hore Váhom dolu
Váhom dúha vodu pije ...“
Čo sa dialo v dedine, keď prišla jar?
Na jar prichádzali do dediny rôzni obchodníci, ako deti sme
sa na nich veľmi tešili. Pred Veľkou nocou každoročne prichádzala jedna žena zo Šaštína a kričala po ulici:„ Kúpte si pomaranče, bude šlahačka!“ Keď prišiel do dediny košikár, ten

zasa kričal:„Kúpte si koše, košíky, kúpte si košíčky na školské
knižečky!“ To aby ste vedeli, že keď sme chodili do školy, tak
sme si knihy nosili v takých košíčkoch s dlhými rúčkami. Cez
dedinu chodili aj drotári, ktorí o sebe dali vedieť takto:„Hrnce drotovat, kotle, panvy flikovat! „ O pár dní zasa prišiel okenár, ktorý opravil obloky, čo sa cez zimu porozbíjali a prišiel tiež knihár, aby opravil všetky knihy, školské i modlitebné. Majstri pochádzali asi niekde zďaleka, lebo rozprávali troška inak ako my a tiež sa často vypytovali, ako je to
u nás s robotou a či je dosť chleba - hovorili sme im Horniaci.
Pred Veľkonočnými sviatkami sa v domácnosti robilo veľké
upratovanie a neraz sa nazbieral kôš starých šiat. Po sviatkoch
chodili handrári, tí sa po dedine ohlasovali takto: „Handre,
handre doneste mi šecky dostanete misečky aj hrnečky.“ Za
tieto staré handry ponúkali gazdinám misky a hrnčeky, zbierali aj uvarené kosti zo zvierat, ktoré sme po zabíjačke nepálili,
ale sme ich na tento účel odkladali.
Čo vám utkvelo v pamäti z veľkonočných sviatkov?
Veľkonočné sviatky sme začali sláviť už na Zelený štvrtok,
to sme už nešli do školy. Na Veľký piatok sme išli do kostola
k Božiemu hrobu a v sobotu na vzkriesenie. Ráno na Veľkonočnú nedeľu sme boli svätiť pokrmy. Poobede sme zdobili vajíčka pre šibačov, aby boli čerstvé. Chlapci chodili šibať
v pondelok a za šibanie dostali vajíčko. Staršie dievča, ak
malo už vybraného chlapca a ten ju prišiel vyšibať, mu za
odmenu dalo vyšívaný kapesník a v ňom maľované vajíčka.
Veľmi sme sa po týchto sviatkoch tešili do školy, aby sme
mohli meniť zlatíčka. Boli to staniolové obaly od čokoládových veľkonočných figúrok, čo bola pre nás veľká zberateľská
vzácnosť. Lesklé obrázky sme lisovali v knihách a potom sme
ich s kamarátkami zamieňali. Raz som v škole niečo nevedela,
pán učiteľ zdvihol moju učebnicu a chcel mi ukázať, že z tej
sa to mám učiť. Ako ju chytil, vypadli z nej na zem zlatíčka a
musela som ich vyhodiť do koša – veľmi som za nimi plakala.
Čo ste robili v lete?
Počas letných prázdnin sme chodili pásť husi. Chudobnejšie
dievčinky, ktoré nemali vo dvore vlastné húsky, pásli cudzie.
Ako odmenu za pasenie dievča dostalo koláč. Ja a ďalších päť
kamarátok, sme chodili pásť husi za naše humno. Húsky sa
popásli, držali sa pekne pri nás a my sme sa mohli aj hrať.
Najradšej sme sa hrali na šatky. Od krajčírok, ktoré šili kroje,
sme si už vopred zohnali zvyšky látok, z ktorých sme si ušili
handrovú bábiku a potom sme na ňu šili šaty. Handričky sme
si medzi sebou aj vymieňali – teda obchodovali sme s nimi.
Húsky sme pásli celé leto na tráve, no keď sa pokosilo obilie,
chodili sme pásť na strnisko, kde si husi pochutnávali na zvyškoch obilia. Tu sme zbierali i bylinku nazývanú Čistec, ktorá sa používala proti urieknutiu. Na konci leta za pasenie husí
dievčinky dostali peknú šatku.
A keď prišla jeseň?
Na jeseň, keď sme pošúpali kukuricu a vybrali zemiaky, chodili do dediny gazdovia z Kopaníc, ktorí ponúkali jablká, hrušky, slivky výmenou za kukuricu a zemiaky. Výmena bola kôš
zemiakov za kôš ovocia. Vždy sa obchod uskutočnil podľa
dohody. Koncom augusta sme sa opäť začali pripravovať do
školy, doplnili sme nejaké knihy, ktoré nám chýbali a v septembri hurá do školy. Na začiatku školského roka sa rozhodovalo koho obsadia do ktorej divadelnej hry.
Vy ste hrali aj divadlo?
No pravdaže, hrali sme pred Vianocami divadlo o anjeloch volalo sa to „Božia strunka.“ Mamky nám ušili jednoduché
biele košieľky a náš otec mal z Ameriky kulmu na vlasy, takú
čo sa dávala rozohriať do pece, nakulmoval nám kadere, aby
sme vyzerali ako anjeli.
( pokračovanie na str. 4)
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Pani Rozália sa stále venuje ručným prácam. K veľkonočným sviatkom háčkuje košíčky s kuriatkami.
Krídla nám urobila pani učiteľka v škole a hrali sme. Okrem toho nás v škole zapájali aj do rôznych akcií. Prednášali a hrali sme scénky na deň matiek. Keď bol medzinárodný
deň detí, tak sme pozvali všetkých rodičov na ihrisko, tu sme
im predvádzali aj trojhodinový program plný básničiek, scénok a piesní. Ešte dodnes si pamätám básničku Krát, krát na
dva krát, varí mačka demikát ... ( pani Rózka ju odrecitovala celú bez chyby)
Chcem sa však ešte vrátiť k myšlienke Vianoc, ktorá sa mi
veľmi vryla do pamäti. Keď bolo pred Vianocami, pán učiteľ
dal v dedine vyhlásiť zbierku šiat a obuvi. Kto mohol, priniesol niečo do školy. Učitelia vybrali najchudobnejšie deti a tie
veci im podelili. Urobili balíčky a na cestu domov na vianočné sviatky, sme dostali salónku z vianočného stromčeka, ktorý sme mali v škole. Chudobné deti dostali i balíčky s oblečením. Bolo to také pekné.

Najlepšia sezóna šachového klubu
Práve skončená šachová sezóna bola v krátkej histórii pre Štefanov zatiaľ tou najúspešnejšou. A družstvo skončilo v 4. lige
na šiestom mieste. V polovici sezóny sme sa dlho držali na
druhom až treťom mieste a nahlas sa začalo hovoriť o postupe
do vyššej súťaže. Tá je však podstatne náročnejšia, nakoľko
sa hrá namiesto na piatich na ôsmich šachovniciach a aj vzdialenosti k súperom by sa predĺžili.
Tak sa tieto úvahy končili obavami z financovania účasti v 3. lige. Možno aj pod vplyvom týchto okolností prišli dve nešťastné prehry s papierovo slabšími súpermi a sen o postupe sa rozplynul.
B a C družstvá v piatej lige obsadili 5. a 7. miesto. Paradoxom je, že v týchto dvoch družstvách
nastúpilo na stretnutia okrem domácich šachistov aj 14 detí, no ani jedno zo Štefanova.
V januári sa nám darilo na zimnom FIDE turnaji v Senici, kde sme obsadili prvé aj druhé miesto. Sila družstva za poslednú sezónu očividne
vzrástla, na čom má najväčšiu zásluhu Ing. Rudolf Diviak, ktorý sa ujal výučby. Jeden z marcových tréningov viedol dokonca prvý slovenský veľmajster a tréner slovenskej reprezentácie
GM Ján Plachetka. Šachový odborník potvrdil
Tréning s veľmajstrom J. Plachetkom.

Kde ste nakupovali oblečenie a obuv? Aj tú vám vozili
obchodníci?
Nie, čo bolo potrebné, rodičia kúpili v obchodoch. V dedine ich bolo 6. Obchod mali Šedivý, Fajoré, Hoferké, Písecký, Andelé, no najviac sa kupovalo u židovského obchodníka Weisa. Našli ste tu všetko, ľudovo povedané, od špendlíka
až po lietadlo. Weisov obchod fungoval až do roku 1938, keď
obchodníka aj z rodinou odvliekli do Osvienčimu. Zachránila
sa len ich asi dvojročná dcéra Ester, ktorú tesne pred deportáciou odviezli do Unína k nejakým známym. Z obchodu po židoch neskôr bol kultúrny dom, kde sa konali zábavy, a hrávali sme tu mládežnícke divadlo.
Pamätám sa, že ste piekli i veľmi pekné a chutné torty.
Kde ste sa tomuto remeslu naučili?
Keď sa som mala 14 rokov, moji príbuzní, ktorí žili v Amerike, chceli, aby som prišla za nimi. Aby som do Ameriky nešla ako úplne obyčajné dedinské dievča, moja starenka sa rozhodli dať ma na službu do rodiny učiteľov Jakubéczych. Asi
po pol roku však zomrela pani Jakubéczyová, zakrátko i pán
učiteľ a tak som sa dostala do služby k ich synovi Viktorovi
Jakubéczymu do Šaštína. Mali dve dievčatká a jeho manželka robila kurzy varenia a pečenia. Tu som sa všetko naučila.
No prišiel vojnový rok 1939, musela som sa vrátiť domov a do
Ameriky som už neodišla. Svoje kuchárske umenie som však
aj naďalej rozvíjala a keď si prejdem v mysli dedinou, možno
nebolo domu, kde by som nevarila na svadbe alebo krstinách.
Koláče a torty som piekla viac ako 30 rokov.
Viem, že u ženy sa vek neprezrádza, no azda sa veľmi neprehreším proti bontónu, keď na záver naším čitateľom
prezradím, že tento rok oslávite pekné okrúhle výročie.
Rôčky ubiehajú ako voda, ja už onedlho budem mať 90 rokov,
teda ak mi Pán Boh dožičí dožiť sa tohto výročia.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene obecného úradu i v mene
čitateľov Štefanoviniek zaželala veľa zdravia, optimizmu a
radosti zo života.
Ďakujem za rozhovor Jarmila Klimešová
svoje kvality a v súboji na sedemnástich šachovniciach šestnásťkrát vyhral a len raz remizoval.
Veľmi blízko k remíze mal aj Roman Tomašovič a len zbytočná chyba v koncovke ho pripravila o cenný úspech.
Neostáva nič iné, ako pozbierať sily na nasledujúcu sezónu a
pokúsiť sa dosiahnuť to, čo sa v tomto roku nepodarilo.
Karel Klimeš
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Aktuality z našej školy
Školský rok 2013/ 2014 je už v druhej polovici a za nami je už
celá plejáda školských, okresných a celoslovenských súťaží
i exkurzií. Som rada, že môžem skonštatovať, že úspechy niektorých žiakov inšpirovali ďalších, ktorí ešte váhali, či majú
svoj talent začať rozvíjať a venovať mu náležitú pozornosť.
Verím, že naši učitelia budú i napriek každodenným problémom aj naďalej ochotní podporovať svojich žiakov. Venovať
im svoj čas, svoje skúsenosti a presviedčať ich, že ich snaha
niečo dosiahnuť, zlepšiť sa a naučiť sa niečo nové, má zmysel.
Učiteľ sa stáva niekedy majstrom nemožného, pretože tlak
médií, kde sa
často propaguje
kultúra nevzdelanosti a amorálnosti je veľmi
silný. Napriek
tomu naši žiaci
pod odborným
vedením dosiahli
mimoriadne úspechy, ktorými
dôstojne
reprezentovali
seba, svojich rodičov, našu školu a obec. V celoslovenskej
literárno-výtvarnej súťaži v Piešťanoch „Klasici
v komikse“ tím
Úspešná práca V. Pechovej.
žiakov 5. – 9. ročníka pod vedením pani učiteľky V. Hubačovej a Z. Vizváryovej
obsadil 2.miesto z 280 škôl.
Darí sa i našim výtvarníkom, ktorých pripravuje pani vychovávateľka M. Šragová. V celoslovenskej súťaži Zvuky farieb pod záštitou akademického maliara M. Cipára bola práca
J. Beňu ocenená spomedzi 2900 prác. Výtvarná práca - Prisnil sa mi sen –V. Pechovej získala 1.miesto s postupom na
celoslovenskú súťaž. V Senici boli ocenené i výtvarné práce M. Križánkovej a V. Pechovej na tému Zvieratá nášho
re-giónu. V geografickej olympiáde bol na okresnom kole
úspešný J. Polák, žiak 5.tr., v dejepisnej olympiáde D. Bernát, žiak 9.tr., v olympiáde zo slovenského jazyka T. Dvorská, žiačka 9.tr., v matematickej súťaži J. Beňa, žiak 6.Atr.,
M. Novomeský, K. Bučeková, M. Beňa, žiaci 3.tr. 1. miesto na okresnom kole nám vyrecitovala Lenka Burdová, žiačka 5. tr. Darilo sa i tímu šachistov – L. Čelústka, M. Závodná, S. Vyrúbalová si zo Školských majstrovstiev okresu Senica priniesli 2. miesto. V kategórii jednotlivcov 1. miesto obsadila S. Vyrúbalová. Okrem prípravy žiakov na postupové
súťaže je jedným z našich ďalších cieľov priblížiť vyučovací proces rodičom a starým rodičom. V našej škole sa otvorené hodiny stali už tradíciou. Novinkou v tomto školskom roku
bolo zapojenie rodičov i starých rodičov do vyučovania prostredníctvom informačno – komunikačných technológií. Bolo
nádherné, ba až dojemné pozorovať ako starí rodičia pod taktovkou svojich vnukov zvládajú vybrané slová na interaktívnej tabuli. Teší ma, že na otvorené hodiny prichádzajú niekedy
i celé rodiny a snažia sa svojou prítomnosťou podporiť svoje deti. V spolupráci s vedúcou školskej jedálne naši deviataci
v rámci Týždňa zdravej výživy si vyskúšali aké je to byť kuchárom alebo čašníkom. Pripravili recepty a výborné poma-

zánky, ktoré mali možnosť ochutnať všetci žiaci. A čo nás
čaká v ďalších dňoch? Je toho veľa, spomeniem len niektoré aktivity. Od apríla sme nadviazali spoluprácu s jazykovou
školou. Raz do mesiaca budú mať naši žiaci možnosť zúčastniť sa na hodinách konverzácie s lektormi z Veľkej Británie.
Tieto hodiny budú určite prínosom pre tých, ktorí pochopili,
že naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk je v dnešnom otvorenom
svete už nevyhnutné. V máji čakajú našich deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré určite úspešne zvládnu,
tak ako Testovanie-9 v marci. V júni absolvujú deti z materskej školy a žiaci z 1. stupňa plavecký výcvik.
Na záver si dovolím napísať jedno skromné prianie. Želaním každého učiteľa je, aby sa každý žiak postupne vedel dopracovať k skutočným hodnotám a vedel ich rozlíšiť od pseudohodnôt, aby vedel nájsť ľudskosť a rešpekt
voči sebe i voči ľuďom navôkol. Pretože to patrí k základným predpokladom, aby si bol človek schopný neskôr budovať dobré vzťahy v súkromí, v škole či v práci. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú, aby sa toto prianie stávalo skutočnosťou.
Mgr. Zuzana Burdová

Fašiangová zábava pre deti
Ako po iné roky ani v tomto roku nechýbal u nás v obci
detský karneval, ktorý tradične zorganizovalo RZ pri ZŠ
s MŠ Štefanov. Plocha kultúrneho domu sa vo chvíľke
zaplnila deťmi v rôznych karnevalových kostýmoch. Nechýbali princezné, víly, piráti, roboti, slniečko, myška
v pasci a veľa iných postavičiek od výmyslu sveta. Deti
mali možnosť si zasúťažiť, zatancovať a zabaviť sa so
svojimi kamarátmi, učiteľkami i rodičmi. O hudobnú zábavu sa postaral Miro a Filip Bernátovci, ktorí prekvapili
mnohých i svojimi kostýmami. Celý karneval moderovala pani učiteľka Dana Burdová a pre deti pripravila veľa
súťaží. Vyše 90 detí sa prezentovalo v nádherných kostýmoch. Nechýbali rodičia, starí rodičia či kamaráti, ktorí
prišli svoje ratolesti podporiť a dospeláci sa tak vrátili do
rozprávkového sveta. Vo všetkých troch kategóriach boli
úžasné masky a ocenili sme po desať masiek v z každej
kategórie. K oceňovaniu masiek budeme pristupovať aj
v budúcich ročníkoch. Zdá sa nám to dobrá motivácia
detí aj rodičov, aby sa nedostavali masky do ústrania
a hitom karnevalu sa nestala len tombola. Veľa detí prichádza v originálnych kostýmoch a bola by veľká škoda,
neoceniť prácnosť, fantáziu i originalitu masiek. Bohatá tombola určite potešila úplne všetky deti i tie ktoré sa
ako masky neumiestnili. Veľké srdečné ĎAKUJEM patrí všetkým sponzorom, ktorí sa z veľkej miery postarali
o radosť našich detí. Som nesmierne vďačná, že veľa organizácií, rodičov i cezpoľných návštevníkov karnevalu
na naše deti nezabúda a každoročne nám pomáhajú spríjemniť deťom zábavu svojimi darmi do tomboly.
Ďakujem všetkým triednym dôverníkom, ostatným dámam i pánom, ktorí toto podujatie pre deti pomohli zorganizovať. Už teraz sa teším na ďalší ročník karnevalu,
ak sa podarí chystáme aj karneval pre dospelých spojený
so zábavou z ktorého výťažok by išiel pre deti.
Dôležité je uctievať tradície a nenechať fašiangové akcie
zaniknúť. Deti i dospelí majú aspoň vo fašiangovom období možnosť žiť svoj rozprávkový sen a byť na chvíľku
niekým iným.
Zdenka Vrbová
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Lúštiteľský kútik
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.
Výhercovia osemsmerovky z predchádzajúceho čísla:
1. miesto – Helena Čelústková – finančná výhra 10 €
2. miesto – Natália Tománková – finančná výhra 5 €
3. miesto – Marián Harnoš – vecná výhra
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na OcÚ
v Štefanove do 15. 5. 2014.

Štefanovský vinohradnícky spolok a pestovatelia vinného moku zo širokého okolia sa chcú s vami podeliť
o svoje pestovateľské úspechy, preto Vás pozývajú na
14. ročník miestnej výstavy vín, ktorá sa uskutoční
3. mája 2014 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Štefanov.
Degustácia vín bude o týždeň skôr 27. apríla 2014
o 10.00 hod. v KD Štefanov.

Milé mamky a babky, blíži sa váš sviatok Deň matiek.
Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame dňa 11. mája
2014 o 14.00 hod. do Kultúrneho domu Štefanov, kde
pre vás deti z materskej a základnej školy s pani učiteľkami pripravili pekný kultúrny program.

Poľovnícke združenie Štefanov usporiada pre vlastníkov pôdy v k. ú. Štefanov, ktorí prenajímajú pozemky nášmu PZ, posedenie s hudbou a dobrým občerstvením. Táto akcia sa uskutoční za každého počasia
dňa 5. júla 2014 v areáli KD Štefanov.
Srdečne Vás pozývajú členovia PZ.

Meno a priezvisko

.................................................................
Adresa a č. d.

.................................................................

Dobrovoľný hasičský zbor Štefanov Vás pozýva na
VII. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce,
ktorá sa bude konať 12. júla 2014 o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku v Štefanove. Súťaž je už tradične zaradená do hasičskej ligy okresu Senica, na ktorej sa zúčastnia hasičské družstvá okresov Senica, Skalica, Malacky a Nového Mesta nad Váhom. Súťažiť sa bude v kategóriach muži a ženy. Pre súťažiacich i divákov sme pripravili občerstvenie v podobe cigánskej pečienky, piva
a kofole. Príďte povzbudiť domáce hasičské družstvá a príjemne sa zabaviť. Na vašu účasť sa tešia
hasiči.

Rozpis futbalových zápasov ŠFK Štefanov ROČNÍK 2013/14 – J A R
II. TRIEDA - ŽIACI

III. TRIEDA – DOSPELÍ

Pozvánka
ŠFK Štefanov pozýva širokú
verejnosť na všetky ligové zápasy a hodlá usporiadať i dva letné
futbalové turnaje.
Prvý futbalový turnaj O pohár starostu obce sa uskutoční
5. júla 2014 na umelom ihrisku pri ZŠ s MŠ Štefanov. Účasť
prisľúbili, tak ako po minulé
ročníky družstvá z našej obce
i z okolia.
....
Druhý futbalový turnaj sa bude
hrať 19. júla 2014 na veľkom
ihrisku v Štefanove. Bude to
2. ročník futbalového turnaja
Dade cup.
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Spoločenská rubrika
Narodení v roku 2013
1. Mário Adam Sloboda
Rodičia Lenka Slobodová
2. Lívia Danielová
Rodičia Eva Danielová & Michal Daniel

14. Terézia Tomášková
18.6.2013
Rodičia Terézia Danielová & Jaroslav Tomášek
21.2.2013

15. Jozef Baláž
2.7.2013
Rodičia Hana Šarkőzyová & Miroslav Baláž

6.3.2013

16. Soňa Mihoková
31.7.2013
Rodičia Emília Danihelová & Ivan Mihok

3. Oliver Polák
26.3.2013
Rodičia Denisa Poláková & Ladislav Polák

17. Matúš Szeif
Rodičia Monika Szeifová & Ján Szeif

4. Artur Lopatka
5.4.2013
Rodičia Miriama Ralbovská & Ľuboš Lopatka

18. Sabina Skalová
7.10.2013
Rodičia Anna Danielová & František Skala

5. Rudolf Gregorička
18.4.2013
Rodičia Nikoleta Danielová & Rudolf Gregorička

19. Monika Laciková
29.11.2013
Rodičia Simona Laciková & Peter Lacika

6. Jonáš Kudoláni
7.4.2013
Rodičia Melánia Kudolániová & Tomáš Kudoláni

20. Kristian Kozak
Rodičia Mariana Kozak & Jozef Kozak

7. Martin Kondla
2.5.2013
Rodičia Katarína Kondlová & Vladimír Kondla

21. Kristián Polák
5.12.2013
Rodičia MUDr.Dominika Poláková & Martin Polák

8. Gabriela Danielová
13.5.2013
Rodičia Gabriela Danielová & Igor Daniel

22. Lukáš Lipta
Rodičia Karin Liptová

9. Lukáš Kalay
22.5.2013
Rodičia Mária Šarkőzyová & Lukáš Kalay

23. Kristína Ovečková
9.12.2013
Rodičia Zuzana Ovečková & Jarolím Ovečka

10. Denis Šarkőzy
Rodičia Zlata Šarkőzyová

12.6.2013

24. Ján Čech
10.12.2013
Rodičia Zuzana Čechová & Miroslav Čech

11. David Chovančík
Rodičia Mária Chovančíková

20.5.2013

25. Markus Lewis Brenkus
21.12.2013
Rodičia Ingrid Brenkusová & Štefan Brenkus

12. Denis Jurček
13.6.2013
Rodičia Ingrid Céteniová & Marián Jurček

26. Filip Bilka
23.12.2013
Rodičia Mgr.Judita Bilková & Lukáš Bilka

13. Vanesa Danielová
14.6.2013
Rodičia Dana Danielová & Vladimír Daniel

Sobášení občania v roku 2013

Zomrelí v roku 2013

1. Martin Polák & Gabriela Valachovičová

13. 4. 2013

2. Michal Vlk & Mária Chudá		

25. 5. 2013

3. Lukáš Bilka & Judita Lorencová		

15. 6. 2013

1. Ignác Hrica		

26. 4. 2013 vo veku 87 rokov

2. Ján Lukáč		

27. 4. 2013 vo veku 69 rokov

3. Mária Klenová

9. 5. 2013 vo veku 74 rokov

4. Mária Danielová

16. 5. 2013 vo veku 74 rokov

5. Karolína Poláková

28. 5. 2013 vo veku 83 rokov

6. Ján Tomašovič

16. 6. 2013 vo veku 57 rokov

7. Mária Júnošová

10. 7. 2013 vo veku 93 rokov

8. Milan Šarkőzy

26. 8. 2013 vo veku 60 rokov

9. Ondrej Skala		

31.10. 2013 vo veku 85 rokov

10. Alojz Khúla		

11.11. 2013 vo veku 79 rokov

11. Florián Ovečka

16.11. 2013 vo veku 76 rokov

12. Severín Malík

20.11. 2013 vo veku 63 rokov

Nedopatrením sa stalo, že v predchádzajúcom čísle Štefanoviniek december 2013 zo zoznamu občanov, ktorí sa
v roku 2013 dožili 90 rokov, vypadol pán Martin Chudý. Touto cestou sa mu ospravedlňujeme a prajeme mu
k jeho životnému jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia
a radosti v kruhu svojich najbližších.

21.8.2013

3.12.2013

6.12.2013

4. Patrik Mako & Katarína Čechová

14. 9. 2013

5. Peter Lisický & Lucia Wolfová		

21. 9. 2013

6. Ján Srnka & Eva Rőmerová 		

20.11. 2013

Od 1.1. 2014 sa do našej obce prihlásili na trvalý pobyt
4 občania a odhlásilo sa 8 občanov. Ku dňu 31. 3. 2014
bolo v našej obci prihlásených na trvalý pobyt 1676 obyvateľov.
eRko – kresťanské spoločenstvo detí v Štefanove pozýva všetky deti na týždeň hier pod názvom „Vypni telku, zapni seba“, ktorý bude prebiehať v týždni od 26. 5.
2014 do 1. 6. 2014.
Na deti čaká 6 dní zábavy, tvorivej činnosti a hier.
eRko oznamuje rodičom deti vo veku od 7 do 15 rokov, že aj počas tohtoročných letných prázdnin organizuje detský eRko tábor. Tábor sa uskutoční v termíne
od 3. 8. do 9. 8. 2014 v Liptovskej Štiavnici. Bližšie informácie budú zverejnené v mesiaci máj prostredníctvom
farských oznamov.

. Občasník pre obyvateľov obce a okolia. Vydáva Obecný úrad v Štefanove. Zaregistrované na Ministerstve
kultúry SR pod číslom EV 3545/09. Náklad: 480 kusov. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák Senica. Adresa redakcie:
OcÚ Štefanov 347, tel.: 034-6537 129, e-mail: obecstefanov@stonline.sk, www.obecstefanov.sk

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sa v Štefanove stala i obecná zabíjačka. Ďakujeme všetkým majstrom mäsiarom,
kuchárkam, obsluhe v bufete i muzikantom za vydarený priebeh tejto akcie.

Turci 2014.

Herivašci 2014.

Detský karneval.

Otvorená hodina v materskej škole.

Deviataci a ich pomazánky.

