ŠTEFANOVinky
Číslo 1/ Ročník V.

Občasník obyvateľov obce a okolia

Júl 2011

Štefanovské secesné domy – svedkovia stavebného a hospodárskeho života
obce na prelome 19.-20. storočia
Štefanov patril v minulosti pánom Zámčiska, neskoršie pánom Holíča, potom Šaštína a od r. 1736 holíčsko - šaštínskemu
panstvu cisárskej rodiny Habsburgovcov. V 16. a 17. storočí bol
zemepánskym mestečkom s viacerými privilégiami a rozlohou
a počtom obyvateľstva bol dokonca väčšou obcou ako bol Šaštín. Bol tu dokonca aj stoličný dom, v ktorom založili po zrušení r. 1848 prvú v obci známu školu. Štefanov zohrával voči
okolitým obciam úlohu politického, hospodárskeho aj kultúrneho lokálneho strediska až do I. svetovej vojny.

doly... S nástupom zložitejších strojov a prístrojov sa častejšie
museli obracať na špecializovaných remeselníkov. Štefanov mal
v minulosti oveľa viacej obchodov a remeselných dielní živnostníkov ako ich má v súčasnosti. Do r. 1918 boli v obci: 3-5
obchodov, 5-7 hostincov, 2-3 „šustri“, 3 krajčíri, 1 brašnár a remenár, 1-3 stolári, 1 kolár, 1-2 kováči, 1 čalúnnik, 5 holičov,
1 pekár, niekoľkí kamenári, tesári, murárski majstri a ďalší remeselníci. Do I. svetovej vojny bolo v Štefanove 7 páleníc a
obecný bitúnok. Počet šenkov a obchodov sa po vzniku Československej republiky r. 1918 nezmenil. Zanikli však všetky pálenice. Pribudli mäsiarstvo, 2 mliekarenské výkupne. Z ďalších
živnostníkov po r. 1918 v obci pôsobili: 2-4 obuvníci, 3 krajčíri, 1 brašnár, 2-3 stolári, 1 kolár, 1 pekár, 1 mäsiar, 1-2 kováči,
2-3 holiči, 2-3 strojníci, 2 kamenári,2-3 povozníci a ďalší. Šte-

Dom č. 73
Na prelome 19. a 2O. storočia pulzoval v obci čulý hospodársky ruch, na ktorom sa podieľalo do r. 1918 aj menej početné obyvateľstvo židovského vierovyznania. Židia sa z obce pred
pádom Uhorského kráľovstva odsťahovali. Významnú roľu zohrávali aj blízke poľnohospodárske dvory Bišťava a Bobogdán
cisársko - kráľovského veľkostatku. Počet obyvateľov Štefanova
na prelome storočí dosahoval 1500 až 1600. Výstavba murovaných rodinných domov sa rozvinula po r. 1900 a zintenzívnila
sa za prvej Československej republiky.

Dom č. 305 a portál dverí.
Miestni remeselníci, obchodníci
a hostinskí uspokojovali potreby obyvateľov, ktorých väčšinu tvorili roľníci.
V čase vegetačného kľudu cez zimu si
roľníci svojpomocne opravovali poľnohospodárske náradie, postroje, vozy, sto-

Detail - rizalitný stĺp s klasicisticko-secesným reliéfom na dome č. 188.
fanov mal v r. 1938 viac ako 3O evidovaných živnostníkov a približne rovnakí počet
remeselníkov sezónnych, pre ktorých živnosť nebola hlavnou činnosťou. Vykonávali
ju roľníci. Bohatú mlynársku tradíciu udržiaval posledný mlynár Ján Štefanovič, ktorý mlel za II. svetovej vojny na Tomšových
mlyne ako nájomca. Mlyn patril akcionárom – miestnym občanom, z ktorých najväčší podiel mal Jozef Tomša. Preto mlyn
volali Tomšov. Mlyn zničil požiar r. 1940.
Hospodársky život v Štefanove ovplyvnili Úverové družstvo
(existovalo v rokoch 1899-1925), Potravné družstvo (19021925), urbariálna tehelňa (od pol. 19.st. do I. sv. vojny).
Družstevná myšlienka však nezískala dôveru a popularitu, lebo
družstevné podnikanie bolo málo úspešné a veľká časť účastníkov
prišla o svoje skromné vklady. Tu treba vidieť aj príčiny nezáujmu
roľníkov o vytvorenie JRD v polovici 50. rokov 20. storočia.
Od konca 19. storočia boli v Štefanove 3 tehelne, z nich dve
vyrábali pálené tehly aj strešnú krytinu a jedna cementové tehly. Tá zanikla ako posledná v dobe II. svetovej vojny. Tehelne
na pálenú tehlu zrušili ich majitelia po I. svetovej vojne.
(pokračovanie na str. 4)
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El. energia, plyn, voda

Rozpočet obce Štefanov na rok 2011
Príjmy obce:
Transfer zo štát. rozpoč. (ZŠ) 251 271 €
Výnosy dane z príjmu z DÚ 248 238 €
Daň z nehnuteľnosti
44 032 €
Poplatok za psa
300 €
Daň za nevýherné prístroje
1 500 €
Užívanie verej. priestranstva
2 000 €
Komunálny odpad
11 700 €
Prenájom pozemkov
350 €
Ostatné poplatky:
Nájom 24 byt. jedn., nájom
priestor býv. MŠ, over. podpisu,
prenájom KD a DS, KAD, ZS,
rybár. lísty
80 000 €
Opatrovateľská služba
600 €
Úroky
50 €
Príjmy spolu

640 041 €

Výdavky obce:
Materská škola
Základná škola
Opatrovateľská služba

62 400 €
251 271 €
13 400 €

Mzdy zam. OcÚ + odvody
Náklady na prevádzku OcÚ
(voda, el.energia, plyn)
Poštovné, telefón
Knihy, školenia
Pracovné odevy, obuv
Spolu

100 000 €
6 000 €
2 000 €
700 €
1 500 €
110 200 €

Poistenie budov
Strážna služba
Stravovanie
Splátka úrokov
Kancelárske potreby
Reprezentačné
Palivo, údržba
Spolu

1 600 €
1 000 €
5 500 €
12 000 €
1 500 €
2 500 €
7 500 €
31 600 €

Nájomné byty:
Splátka úveru + úrok
Voda, el. energia
Údržba, revízie
Spolu

27 600 €
5 000 €
1 000 €
33 600 €

Údržba ciest a chodníkov (postreky, kosenie, benzín, posyp, úhrn)
6 000 €
Požiarna ochrana:
Plyn, voda, el. energia
PHM
Poistenie
Školenie
Údržba
Spolu

1 200 €
580 €
580 €
200 €
250 €
2 810 €

1 700 €

Kultúrny dom:
Voda, el. energia, plyn, čis. prostriedky,
údržba
6 500 €
Dom smútku + cintorín:
El. energia, voda, kosenie

2 500 €

Verejné osvetlenie:
El. energia
Údržba
Spolu

12 000 €
2 500 €
14 500 €

Dôchodcovia:
Vianočný príspevok
Jednota dôchodcov
Spolu

2300 €
200 €
2 500 €

Športové združenia:
Futbalisti
Stolný tenisti
Šachisti
Spolu

3 000 €
300 €
300 €
3 600 €

Verejné osvetlenie:
Rekonštrukcia splátka FA

23 000 €

TKO:
Vývoz odpadu

27 000 €

Ing. Lasica: vypracovanie projekt. dokument. Zberný dvor, Športová hala + Centrum
11 000 €

Čistička odpad. vôd

12 000 €

Splátka ČOV, výtlač. potrubie 21 000 €

Zdravotné stredisko:

Príroda okolo nás
Sme uprostred leta a okolie našej obce krášlia mohutné košaté
stromy. No len čo príde jeseň a opadne lístie, objavia sa skládky odpadu, ktoré počas roka vyrástli v okolí našej obce.
Hádam najviac bije do očí skládka odpadu na konci rómskej
osady, ktorá sa tu objaví dva aj tri krát do roka . Mnohých z nás
to rozčuľuje a ľudí z ulice pri družstve najviac. Odpad, ktorý je
tu nahádzaný nevyprodukovala jedna, ani dve rodiny.
Obyvatelia osady kričia, že to tam niekto vozí.
Na jar a v minulom roku i na jeseň prišli pracovníci obce, neprejazdnú panelovú cestu, zahádzanú množstvom odpadu vyčistili, odpad odviezli na smetisko (samozrejme za nemalé
finančné náklady). Dnes je cesta opäť zasypaná a ťažko tade
prejde traktor, nie to osobné auto. Logicky uvažujúcemu človeku napadne myšlienka, ako a kto sem teda vozí odpad, keď ho
obyvatelia rómskej osady nevidia?
Na skládke sa živia túlavé psy, množia sa potkany a hmyz. Aby
tejto pohromy nebolo dosť, stáva sa pravidlom, že nejaká „dobrá duša“ odpad zapáli, čo spôsobí, že všetci v okolí sú nútený
dýchať nebezpečné splodiny, ale hlavne tí, ktorí tam bývajú.
Postúpme však ďalej a vydajme sa na cestu po Štefanovskom
chotári. V časti, ako sa ide na čerešne na Rady nás privíta ďalšia pozornosť nezodpovedných Štefanovčanov. Nájdete tu hneď
pri ceste staré šatstvo, plasty, aj hnilú repu. Výmoľ, oproti vinohradom v časti za kostolom, či ulička ako sa ide na Marišku,
tiež obsahuje komodity rôzneho druhu. Čo kto doma nepotrebuje, vyvezie miesto do zberu do výmoľa v časti pivnice, na koniec novej ulice a komu sa nelení odvezie odpad až na bývalé
družstvo Žilobánky. Na poslednom spomínanom skladisku nájdete ozaj všetko, pneumatiky, stavebný odpad, či nedoručené
letáky. Hlavou mi blysla otázka. Aj sem vyvážajú smeti občania z opačnej strany obce? To, že máme upravené vlastné

Výdavky spolu

636 581 €

obydlia nás neoprávňuje, aby sme všetko čo sa nám nehodí
vyviezli do okolitej prírody. O nič lepšie na tom nie sú ani iné
časti chotára. O nič lepšie na tom nie sú ani ostatné zákutia našej obce. Nakoniec som svoju trasu ukončila na starom ihrisku.
I odtiaľto obec pravidelne vyváža množstvo odpadu.
90 % poplatkov za vývoz odpadu je do konca marca zaplatených a pritom skládky v našom okolí rastú ako huby po daždi.
Obec prvú stredu v mesiaci zbiera plasty, štvrťročne tetrapaky,
obuv či šatstvom sa zbierajú dva až tri krát ročne, no skoro
s dennou pravidelnosťou sa z niektorých komínov, či dvorov
tiahne bledomodrý, štipľavý dym. Občanom je zaťažko odložiť
tieto komodity, radšej sa ich zbavia ihneď, čím sú určite potešený najviac susedia.
Deti v škole dva krát ročne pozbierajú papier a škola zaň dostane malú finančnú odmenu, ktorú použije na nákup odmien
pre deti, aby ich opäť motivovala v ich zberových aktivitách.
Deti by zozbierali i viac, keby sme sa odpadu nezbavovali nevhodným spôsobom.
Myšlienka na záver. Všetky odpady sa dajú zlikvidovať tak, aby
boli čo najšetrnejšie k nášmu okoliu. Nechýba informovanosť
ani podmienky, len treba chcieť. Nech sú nám naše deti zaoberajúce sa myšlienkou čistej prírody príkladom.
(JK)

Dobrovoľný hasičský zbor Štefanov Vás pozýva na
ďalší ročník hasičskej súťaže O pohár starostu
obce Štefanov. Tento rok sa bude konať v sobotu
16. 7. 2011 o 14. 00 hod.
Na ihrisku v Štefanove na vás čaká nielen množstvo
súťažných tímov z blízkeho i vzdialeného okolia, ale
i bohaté občerstvenie v bufete.
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Poobhliadnutie sa za školským rokom 2010/2011
Školský rok ubehol ako voda v rieke nášho
života. Opäť rekapitulujeme vzdelávacie
a výchovné výsledky, plejádu súťaží, kultúrnych vystúpení i rad ďalších podujatí,
ktoré dokazujú, že to hlboko ľudské – človečenské, čo učitelia vkladali do žiakov našej školy ako zrnko do pôdy, vzišlo, rastie,
a ak sa sami pričinia, bude rásť v ich prospech i v prospech
ostatných ľudí. Prežili sme toho spolu veľa. Navštívili sme divadlá, absolvovali exkurziu na letisku v Kuchyni, vo Hvezdárni
Hlohovec, privítali sokoliarov a šermiarov, absolvovali plavecký výcvik, odohrali veľa futbalových zápasov a naštudovali divadelné prestavenie „Čo tak svadba, princ?“. Naši žiaci
reprezentovali školu a obec v rôznych súťažiach a presvedčili
poroty na okresnej , krajskej i celoslovenskej úrovni, že sú tí
najlepší.
V šachových súťažiach nás úspešne reprezentovali – Ľ. Čelústková 8.tr., L.Čelústka 1.tr., J. Klimeš 8.tr., S. Vyrúbalová
5.tr. Na recitačných súťažiach sa darilo T. Dvorskej 6.tr., V.
Bartalovi 5.tr. a M. Križánkovej 4.tr. 2. miesto na okresnom kole Slávika Slovenska a 3. miesto v speve v anglickom jazyku
získala V. Klučková 6.tr. Titul najmúdrejší Maksáčik v celoslovenskej matematickej súťaži MAKS a 2. miesto na okresnom
kole Pytagoriáda si vybojoval J. Beňa 3.tr. Titul dvojnásobná
hviezda matematického neba – úspešná riešiteľka celoslovenskej matematickej súťaže MAKS získala D. Černá 5.tr. Na obvodnom kole Biblickej olympiády 2. miesto získali J. Klimeš,
V. Rácová a Ľ. Čelústková. Poľovníci T. Púček, E. Pivák, P.
Polák na okresnej súťaže obsadili 3. miesto. Hasiči v zložení
Lietava J.6.tr., Polák P.7.tr., Macek M.7.tr., Dobiašová

T.6.tr., Tomša M.4.tr, Dvorská T.6.tr, Klučková V.6.tr., Čechová M. 6.tr. priniesli pohár za 3. miesto. Darilo sa i koedukovanému družstvu futbalistov – M. Čelústka, S. Lietava, Š.
Šarközy, M. Daniel, A. Baránková, S. Kalayová, R. Chudá,
J. Beňa, F. Šarközy, A. Cintulová, ktorí si obhájili pekné
3. miesto. Mimoriadny úspech v športe sme zaznamenali u L.
Hrubšu 5.tr., ktorý na okresnom kole Kinderiády získal
1. miesto v behu a skoku do diaľky. N. Hrubšová 8.tr. na
Záhoráckej olympiáde v Gbeloch si vybehala 6. miesto. Za
všetkými týmito úspechmi je skrytý talent týchto žiakov, ich
vytrvalosť, odhodlanie na sebe pracovať, práca učiteľov, vedúcich krúžkov a podpora rodičov.
Okrem výchovno-vzdelávacích aktivít sme počas školského roka zrekonštruovali šatňu a vybavili ju osobnými skrinkami.
Rozvoj informačno – komunikačných technológií priniesol
i do nášho školstva množstvo nových inovatívnych foriem
a metód vzdelávania, ktoré vyžadujú vysokú odbornosť a kvalifikovanosť učiteľov. Aby naša škola napredovala, zrekonštruovali sme jednu klasickú triedu a vytvorili modernú, s novou
interaktívnou tabuľou, ktorá bude určite veľkým prínosom pre
učiteľov i žiakov. Na rekonštrukcii sa podieľali i naši deviataci, ktorým patrí i touto cestou poďakovanie.
Na záver chcem všetkým zamestnancom školy, rodičovskému združeniu, rade školy a žiakom poďakovať za prácu
v prospech našej školy, za podiel pri budovaní dobrého imidžu a profesionálne zvládnutie úloh. Prajem všetkým príjemné prežitie prázdnin, aby sme sa oddýchnutí a plní
elánu stretli v novom školskom roku.
Mgr. Zuzana Burdová

I my sme prispeli ku skrášleniu školy, obce a okolia
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Práve dňa 22. apríla 1970 svetoví vedci, najmä ekológovia, vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme, za zachovanie jej jedinečnosti a krásy. Preto aj žiaci našej základnej školy
svojou aktivitou prispeli k tomu, aby sme si upravili okolie našej obce.
28. apríla sme sa vybrali k prameňu Štefanovského potoka. Po namáhavej hodinovej ceste sme boli na mieste. S odhodlaním
sme si navliekli rukavice a hor sa do práce. Z prameňa a jeho okolia sme odstránili staré pneumatiky, koberce, množstvo
plastov, staré vysávače, hračky, nepotrebné veci z domácnosti a mnoho neidentifikovateľných predmetov.
Táto skládka mohla znečistiť nielen Štefanovský potok, ale aj zdroje podzemnej vody potrebnej pre náš každodenný život.
Nielen žiaci vyšších ročníkov prispeli ku skrášleniu obce a okolia. Piataci spolu s pani učiteľkami čistili lesík pri bytovkách.
A tí najmenší upravili areál školy.
Aspoň takýmto malým krôčikom chceme prispieť k ozdraveniu našej planéty a naďalej budeme pokračovať v takýchto aktivitách, nielen na Deň Zeme. Veď príroda je cennejšia ako zlato.
Učitelia a žiaci ZŠ s MŠ Štefanov

Deti objavili hneď niekoľko čiernych skládok v našom okolí.
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(pokračovanie zo str. 1)
Tehlu dovážali potom zo Smolinského a z Gbelov. Štefanovské tehelne stáli na kraji obce smerom na Šaštín-Stráže, v priestore terajšieho futbalového ihriska v Sobotských horách. Dnes už
nie je po nich ani pamiatky.
Stavebný rozvoj obce v rokoch 1848-1948 menil tvár obce.
Stavali sa najmä murované rodinné domy s pálenou strešnou
krytinou a postupne takmer úplne zmizli hlinené domy s tvarovanými portálmi (žudrami) a slamenou strechou. Firma
Š. Chudého postavila na prelome 19. a 20. storočia pre živnostníkov a bohatších roľníkov len v Štefanove približne 50-60
domov. Oveľa viacej rodinných domov, ako postavila firma
Štefana Chudého, si postavili roľníci sami s pomocou susedov.
Z väčších a významnejších stavieb, okrem rodinných domov,
tejto doby spomeňme:
- kapla v Stardniskách v roku 1882
- akciový mlyn a dva hostince so sálou pre kultúrne a slávnostné
podujatia okolo r. 1900
- stavba sakrálneho monumentu s nárožnými volútami a 4 nikami pre obrazy svätcov-ochrancov r. 1921 v priestore pred terajšou zbrojnicou DHZ
- stavba schodov ku kostolu v roku 1927 miestnou firmou
Š. Chudého za 15 tisíc korún
- plošné štrkovanie obecných ciest v rokoch 1930-31, ktoré prijímali roľníci s nevôľou, lebo vraj dobytok si poláme nohy, zničia sa kolesá vozov a ktokoľvek bude kameňmi okna vytĺkať
- stavba fary, ktorú realizoval za 166 tisíc korún staviteľ Hubert
Angelíny z Holíča v roku 1929
- stavba hasičskej zbrojnice v r. 1932-33, realizovaná dodávateľsky firmou Š. Chudého a čiastočne svojpomocne štefanovskými hasičmi
- stavba kostola sv. Kataríny v neorománskom slohu na mieste
starého neskoro gotického kostola z r. 1561. Pri jeho rúcaní objavili zvyšky kaplnky, ktorú datovali bratislavskí pamiatkari do
10. - 11. st. a ktorá bola pravdepodobne tou kaplou spomínanou
v prameňoch v roku 1096. Pri asanácii odkryli zamurované okná
z románskej a rannej gotickej doby. Architekti Kreybíg a Kyszela
vypracovali projekt a stavebná firma Ing. Jozef Doležal zo
Skalice uskutočnila výstavbu v rokoch 1936-37 nákladom 617 tisíc československých korún
- odvodňovanie pozemkov a čiastočná regulácia rieky Myjavy
v rokoch 1940-43
- výstavba hlavnej cesty cez obec v rokoch 1942-44

Štefanov 1905 Slávnosť odovzdania domu, postaveného Št.
Chudým.
Foto: Archív fondu F Dej Štefanova
Dedinské obyvateľstvo prijímalo s nevôlou technické novosti
a notár s obecnou radou museli veľakrát opakovane prerokovávať
ich zavedenie. Museli presviedčať aj členov obecného zastupiteľstva, v ktorom zasadali stále prevažne bohatší sedliaci. S ťažkosťami sa zriaďovala v 90. rokoch 19. st. pošta a telegraf (poštu
v roku 1927 zrušili a obec mala v ďalších rokoch len poštovňu),
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telefón (od roku 1936). Obec elektrifikovali v rokoch 1937-38,
ale veľa občanov prípojku odmietlo. Myšlienkový prevrat spôsobili obrovské výskumné veže vrtov a ťažobné veže, ktoré vyrastali v okolí po roku 1945 ako huby po daždi. Veľká časť práceschopného obyvateľstva našla vďaka ťažbe nafty výhodný zdroj
obživy a spokojnejšieho a lepšie materiálne zabezpečeného života. V architektúre rodinných domov sa to však nepremietlo, čo
bolo spôsobené obmedzeniami pre staviteľov zo strany socialistického štátu.

Štefanov 1913 Staviteľ Št. Chudý (vpravo)s murármi a rod. majiteľa pri odovzdávaní domu.
Foto: Archív fondu F Dej Štefanova
Osobitnú zmienku si zaslúži štefanovské stavebné remeslo. Jeho slávu šíril Štefan Chudý, ktorý mal ako jediný od konca
19. st. živnosť na stavebnú činnosť. Jeho živnosť sa úspešne rozvíjala a mala tri stavebné filiálky: v Štefanove, Uníne a
Koválove. Firma stavala rodinné domy s bohatou výzdobou fasády v secesnom slohu a v rôznych zjednodušených neoslohoch.
Niektoré s týchto domov stoja dodnes, a nie len v obciach, kde
filiálky pôsobili. Firma zanikla v 30. rokoch 20. st. v čase svetovej hospodárskej krízy. Staviteľ Š. Chudý nemal deti, zostarol
a nebolo nikoho kto by ďalej rozvíjal stavebnú firmu. Doteraz
stojí v Štefanove v pôvodnej podobe desiatka domov, ktoré sú
svedkom jeho staviteľského „kumštu“ a dokladom hospodárskej
prosperity obce koncom 19. a začiatkom 2O. st.
Domy, o ktoré nemá akoby nikto záujem, dnes chátrajú,
a napriek svojmu stavu dávajú pozorovateľovi tušiť, akými
boli v minulosti skvostami. Na fasádach prevládali jemné odtiene modrej, ružovej, oranžovej farby v kombinácii so žltou
a bielou farbou. Čaro secesných fasád vyžaruje z domov č. 305,
88, čiastočne 73. Zachovali sa aj portále dverí a brán. Prvky slohu neorenesancie badať na domoch č. 9, 54,73, 311. V neoklasicistickom slohu postavili domy č. 14, 54, 65, 188. Niektoré domy majú fasády, kombinované z prvkov viacerých neoslohov, čiže
boli postavené v eklektickom historizujúcom
slohu. Modernizácia
rodinných domov postihla zatepľovaním fasád za posledných
2O rokov veľa domov
v Štefanove a s nimi
zmizli aj historické faUkážka majstrovských secesných
sády vytvorené domádverí domu č.50
cimi zručnými remeselníkmi štefanovskej firmy Štefana Chudého. Napriek modernizácii domu č. 5O zachovali jej realzátori jednu z najkrajších secesných drevených brán v obci. Väčšina spomenutých domov je
dnes opustená a ich budúcnosť je zrejme spečatená. Možno by
bolo pre ich zachovanie lepšie predať domy záujemcom o chalupy z miest s podmienkou zachovania aspoň ich fasády. Možno by
sa našli aj iné riešenia.
(pokračovanie na str. 5)
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Futbalový turnaj
O pohár starostu obce
V sobotu 2.júla 2011 sa na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ
s MŠ stretlo 7 futbalových mužstiev. Síce aprílové počasie ale
príjemná športová atmosféra prispela k úspešnému zorganizovaniu 1. ročníka futbalového turnaja O pohár starostu obce
Štefanov. Medzi sebou súperili mužstvá:

Dom č. 73
Zrúcaním poslednej desiatky domov, vytvorených firmou
Š. Chudého stratí Štefanov kus svojej histórie, ktorú pripomínajú
poslední svedkovia slávy obce na prelome 19. a 2O. storočia.
Bez nich sa zmení kolorit obce. Možno sa snáď nájde niekto, komu záleží na zachovaní dedičstva otcov, dedov a pradedov, niekto, kto obdivuje starú architektúru a jeho očiam lahodí skorej pohľad na starú fasádu, ako na polystyrénom doplnenú fasádu.
Niekto, kto pre záchranu domov, čosi aj urobí.
Literatúra a pramene:
Obecná kronika Štefanova, I. diel, in Archív Skalica, ktorú vytvoril M. Písecký
Archív Skalica, fondy Okresný úrad Senica, Notársky úrad Dojč,
MNV Štefanov
Rukopis Dejiny Štefanova od najstarších do súčasných čias z r.
1985-86, in archív autora
Text a foto: dr. Peter Brezina

Účelové cvičenia s vojakmi
z Kuchyne
Koniec školského roka sa vždy spája nielen s vysvedčením, ale
aj so športovými aktivitami a účelovými cvičeniami v prírode,
kde si žiaci majú možnosť prakticky vyskúšať svoje teoretické
vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, poskytovania prvej pomoci, topografie, poznávania prírody. Tento rok naše pozvanie
na účelové cvičenia prijali vojaci z vojenského útvaru 1201
Kuchyňa, ktorí pripravili žiakom školy disciplíny, za ktoré získavali body a tí najlepší aj odmeny. Akcia bola spojená aj s prezentáciou o vojne v Afganistane, ktorej bol účastný por. ThDr.
Slavko Ganaj, PhD. Krátkou videoprojekciou nám priblížil život
v tejto ťažko skúšanej krajine a mnohí žiaci si možno uvedomili, aké veľké rozdiely sú na svete a aké sú skutočné hodnoty.

Víťazné mužstvo.
Starí páni, Kaliči, Žuvačkári, Old boys, Hyeny, Shrek a jeho
deti, R. Macek a spol.. Hralo sa systémom hry – zápas každého s každým. O kvalitný turnaj sa postarali všetky mužstvá
svojim futbalovým umením, ale aj hrou podľa pravidiel fairplay. Nielen hráči, ale aj domáci a hostia si mohli pochutiť na
výbornej cigánskej pečienke a čapovanom pive, či kofole.
Najlepším strelcom turnaja bol hráč Ivan Štora zo Senice s nastrieľanými 13 gólmi. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený
Martin Velický z Lakšárskej Novej Vsi. Najlepším tímom bolo mužstvo Hyeny, za nimi sa umiestnili Old boys a tretie
skončilo mužstvo R.Macek a spol.. Pohár pre víťazov odovzdal starosta obce Rudolf Polák. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri organizovaní
a uskutočnení podujatia.
Text a foto: Martin Okasa

Na ihrisku však naši žiaci vojakov porazili.

Deti si mohli vyskúšať nasádzanie plynovej masky.

Poďakovanie patrí nrtm. V. Elischerovi, nrtm. M. Krištanovi, rtm.
S. Timčovi, rtm. T. Králikovi, rtm. J. Dojčárovi, rtn. R. Černíkovi, voj 2.st. L. Gozorovi a por. ThDr. S. Ganajovi, PhD. za ochotu a odbornú pomoc pri realizácii účelového cvičenia, na ktoré
budú žiaci našej školy ešte dlho spomínať.
Texty a foto: Mgr. Zuzana Burdová
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Na kus reči sme pozvali Dominiku Kudolániovú, účastníčku medzinárodnej
speváckej súťaže Československá Superstar 2011
Ahoj Dominika. Mnohí naši čitatelia až
z televíznej obrazovky zistili, že vieš
krásne spievať. Ja však viem, že na pódiu nie si žiadny nováčik, prezraď, aké
súťaže a s akými výsledkami si absolvovala ešte pred účasťou v Suprestar ?
Spevu som sa profesionálne začala venovať až pred 3 rokmi, keď som začala spievať populárne piesne. Prešla som veľkým
množstvom súťaží a každá z nich má pre
mňa veľkú hodnotu. Boli súťaže, kedy sa
darilo a krásne som sa umiestnila, ale boli aj také, kde sa našli lepší speváci ako ja.
Ale ak mám uviesť tak
napríklad
Talentmanium v Rakúsku, Beatforum
Gbely, Xanadu Bratislava, Senecká dúha
a mnoho ďalších.
Kto ťa pripravuje na súťaže, a v čom
spočíva príprava?
Na súťaže sa väčšinou pripravujem sama.
Chodím síce do ZUŠ v Senici, ale tam už
mi pani učiteľka Praskačová pomáha len
dotiahnuť detaily. Prevažná príprava spočíva len v mojej iniciatíve a chcení.
A v čom spočíva moja príprava? SPEV,
SPEV, SPEV... Ak chcete byť dobrý
v speve, musíte sa tomu naozaj naplno venovať a nepovoliť za žiadnych okolností.
Koľko hodín venuješ spevu?
Nedá sa povedať presný čas. Niekedy je to
viac niekedy menej. Viac sa venujem spevu cez víkend, keď nie je škola a mám
viac voľna, pretože cez týždeň chodím zo
školy dosť neskoro a hlavne bývam veľmi
unavená. Keď však aspoň jeden deň nespievam, na ten ďalší deň je to dvojnásobne ťažšie začať. Spev je môj život
a preto si čas na spievanie nájdem kedykoľvek.
Z počutia viem, že máš aj vlastnú skupinu v ktorej spievaš ak áno, prezraď
niečo.
Mala som vlastnú skupinu pred 2 rokmi
z ktorej som odišla. A potom som začala
spievať s ďalšou kapelou, v ktorej som
skončila kvôli Superstar. Teraz mi však
prišla skvelá ponuka od jednej úžasnej kapely, ktorú som rozhodnutá na 80 percent
prijať. Určite mi dá veľa skúseností a aj jazykových zručností, pretože táto kapela
chodí na vystúpenia hlavne do zahraničia.
Kto ťa prihlásil na casting Superstar

2011?
Chcela som sa prihlásiť sama, ale nenabrala som odvahu, tak to za mňa spravila
moja najlepšia kamarátka.
Podel sa s nami o dojmy z castingu...
Najťažšie na castingoch je čakanie, pretože nikto nevie kedy sa dostanete na radu.
Je naozaj veľmi náročné stáť v - 12°C a čakať, kým vás pustia dovnútra a vnútri zasa
čakať, kým sa dostanete k porote. Ale idete tam na vlastnú zodpovednosť a z predchádzajúcich častí superstar som vedela
čo ma čaká. Preto môžem povedať, že moje dojmy sú neutrálneho charakteru.
Kto ti bol z porotcov najsympatickejší
asi tuším podľa tvojho ružového oblečenia, ale kto sa ti zdal najprísnejší?
Sympatický boli všetci, aj keď na obrazovke pôsobia drsno a tvrdo, v skutočnosti sú to úplne normálni ľudia, ktorí si povedia svoj názor. Koniec koncov za týmto
účelom tam všetci účastníci idú, aby počuli názor odborníkov. Nedá sa povedať
ani kto bol najprísnejší, ani kto bol najsympatickejší, pretože mne sa zdali sympatickí všetci štyria členovia poroty. A to,
že Rytmus povedal , že sa mu to nepáčilo,
pre mňa neznamená, že je najprísnejší.
Bol to len jeho názor, no aj napriek tomu
sme sa v divadle super skamarátili a dokonca sme dodnes v kontakte. Je to super,
milý a úprimný človek plný kontrastov.
Ako sa k sebe chovali konkurenti pri
takejto medzinárodnej súťaži?
Bola naozaj vidieť rozdielnosť národov,
pretože hneď ste zistili, ktorý z účastníkov je Slovák a ktorý Čech. Slováci si tam
závideli i nos medzi očami, ako to už je na
Slovensku zvyklosťou, ale Česi boli láskaví, milí a naozaj vám dopriali a držali palce. Ja osobne spevákov ako konkurentov
neberiem, pretože si uvedomujem koľko
úsilia je za prípravou na každé jedno vystúpenie, na každú jednu súťaž a nič čo
máme, či už ja alebo iní speváci nám nespadlo z neba. Všetko to čo mám a čo som
dosiahla stálo naozaj veľa úsilia a hlavne
času. Mnoho krát nemám čas ani na vlastných kamarátov, dokonca nemám ani čas
užívať si študentský život.
Prebojovať sa medzi prvých 50 účastníkov z toľkého množstva súťažiacich je

Kultúrna komisia obce ŠtefanovVás srdečne pozýva na

LETNÚ PRÁZDNINOVÚ DISKOTÉKU
v piatok 5. augusta 2011 od 20:00 hod.
do kultúrneho domu Štefanov
Pre deti do 16 rokov je diskotéka do 22.00 hod. a vstupné je 0,30 €
Pre ostatnú mládež je vstupné 1,50 €

obrovský spevácky úspech, čo bolo pre
teba najťažšie?
Pre mňa je to určite obrovský úspech pretože z 11 800 účastníkov dostať sa medzi
25 najlepších Slovákov je naozaj veľký
úspech. A čo bolo najťažšie? Najťažšie bolo určite za tak krátky čas naučiť sa pesničky, ktoré nám určili. Na prvú pesničku
sme mali jeden a pol hodiny a na druhú
pieseň sme mali aj so spánkom 8 hodín.
Prišli sme na hotel o 03.00 hod. ráno a povedali nám, že máme čas do 11.00 hod.
aby sme sa naučili spievať kvarteto. Nikto
nevedel, či po tak náročnom dni ísť najprv
spať, potom sa učiť, či ísť vôbec spať. Táto
noc bola na celej súťaži asi najnáročnejšia.
A tiež celá príprava okolo natáčania. Boli
tam veľmi striktne udané podmienky, ktoré sme museli dodržiavať, čo niekedy nebolo až také ľahké, ako sa na obrazovke
zdá.
Si študentkou na Obchodnej akadémii
v Senici, čo hovorili na tvoj úspech spolužiaci a profesori?
Vždy všetko závisí od ľudí, od vychovania
a hlavne od povahy. Tak ako boli ľudia,
ktorí mi to naozaj zo srdca želali a držali
mi palce, našli sa i ľudia, ktorí kypeli závisťou len čo som sa objavila po prvom
castingu v škole. Môžem však povedať, že
väčšina to brala veľmi pozitívne a naozaj
mi veľmi fandili.
Dostala si aj nejakú konkrétnu ponuku
na spievanie?
Ako som už spomenula dostala som ponuku od kapely a po vystúpení v TV sa mi
hrnú ponuky na spievanie na rôznych plesoch, vernisážach, výstavách a iných podujatiach. Súťaž superstar bola cestou
k zviditeľneniu sa a určite mi to dosť pomohlo.
Skúsiš castink i v budúcom ročníku,
ak nejaký bude?
Život je príliš krátky, a preto neplánujem
dopredu. Robím veci tak ako prídu a budúci casting je ešte veľmi ďaleko. Možno
áno možno nie.. Nechajte sa prekvapiť..
Ďakujem za rozhovor a prajem Ti v mene
redakcie veľa ďalších úspechov.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
(JK)

Pozývame deti na aktivity, ktoré sa budú

konať počas prázdninových dní
v Klube pri obecnom úrade.
Pripravujeme pre ne rôzne súťažné popoludnia,
vodné hry, tvorivé dielne, či táboráky.
Pozvánky na konkrétne aktivity, vyhlásime
v miestnom rozhlase a prostredníctvom internetu.
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Sčítanie po desiatich rokoch

Vylúštenú sudoku vystrihni, doplň osobnými údajmi a vhoď do pripravenej
schránky na Obecnom úrade v Štefanove
do 31. 7. 2011. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená
uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.

Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie
a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie.
Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad
medzinárodných štatistických kongresov
sa uskutočnilo na území dnešného
Slovenska v roku 1869 a prvé sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v samostatnej
Slovenskej republike bolo v roku 2001.
Po desiatich rokoch sme sa opäť sčítali
v tomto roku. Okamihom sčítania bola
polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu
21. mája 2011.
Prvý krát v histórii sčítania, si občania
mohli vybrať, či vyplnia tlačené sčítacie
formuláre, alebo sa sčítajú elektronicky
a túto možnosť v našej obci využilo 85
obyvateľov.
V našej obci je k 21. máju 2011 prihlásených k trvalému pobytu 1666 obyvateľov.
Spolu sa sčítalo1699 obyvateľov.
Sčitovaniu podliehali i domy a byty určené na bývanie. Sčítaním sme zistili, že
v obci máme 442 domov a 520 bytov. Sú
to čísla, ktoré zahŕňajú domy a byty obývané aj neobývané.
Jednotlivé počty žien a mužov, vekové
kategórie, národnostné, náboženské či
iné údaje zo sčítania sa dozvieme až po
spracovaní štatistickým úradom SR.
Ak máme hodnotiť priebeh sčítania v našej obci prebehlo až na niektoré malé výnimky bez problémov. Sčítací komisári
navštívili všetky domácnosti a občanom
pomohli s vyplňovaním tlačív, či zodpo-

Vylúštenú osemsmerovku z predchádzajúceho čísla do schránky vhodilo 12 lúštiteľov.
Výhercami sú:
1. miesto Dana Pfefferová
– finančná výhra 10 €
2. miesto Ľubica Čelústková
– finančná výhra 5 €
3. miesto Róbert Jurča – vecná výhra
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade do 31. júla 2011.

Meno a Priezvisko:
.............................................................
Adresa :...............................................

2

3
9 8 4 2
5 6
7 8 9 2
7
9 6
2 8
9 4 7
5 1 8
5 2
2 5
3 4 8
3 6
1
Narodili sa
Filip Danihel
Lucia Bukayová
Jakub Zatočil
Viktória Klenová
Lucia Baránková
Charlize Janžová
Linda Ondrášová
Karin Danielová
Dávid Šarkőzy
Denis Polák
Diana Vaššová
Klaudia Mihoková

5. 1. 2010
10. 1. 2010
8. 2. 2010
3. 3. 2010
21. 3. 2010
17. 3. 2010
12. 4. 2010
9. 4. 2010
21. 4. 2010
1. 7. 2010
6. 8. 2010
25. 9. 2010

Lukáš Škoda
26. 9. 2010
Lucia Kudolániová 9. 10. 2010
Lukáš Križánek
1. 11. 2010
Diana Balážová
21. 10. 2010
Sabina Lőfflerová 4. 11. 2010
Dominik Matula
6. 11. 2010
Eleonóra Szeifová 23. 11. 2010
Ľubomír Daniel
1. 12. 2010
Tiffany Danielová 13. 12. 2010
Aneta Malíková 13. 12. 2010
Vanesa Štefanová 13. 12. 2010
Spolu 23 detí

Uzavreli manželstvo
Ingrida Cintulová & Ľubomír Žák
Monika Skalová & Patrik Matula
Alžbeta Ferenčíková & Štefan Daniel
Jana Klenová & Peter Križánek
Katarína Valachovičová & Marek Skokánek
Iveta Klímová & Miroslav Hasák

30.1.2010
5.6.2010
7.8.2010
25.9.2010
23.10.2010
23.10.2010

Pohyb obyvateľov
K trvalému pobytu do našej obce sa v roku 2010 prihlásilo 26 obyvateľov.
Z trvalého pobytu z našej obce sa v roku 2010 odhlásilo 35 obyvateľov
Stav obyvateľov obce Štefanov k 1. 1. 2011 1662 obyvateľov

vedali kladené otázky. Najčastejšie rezonovali otázky pohybu obyvateľov v obci,
kto sa musí, či nemusí sčítať, ktoré odpovede na tlačive sú povinné, prečo musí
majiteľ rodinného domu vypĺňať tlačivo
aj za byt, či toľko aj vo verejnoprávnych
médiách diskutovanú tému osobných
údajov. Našli sa však i občania, ktorí
chceli vedieť kto môže povoliť občanovi
nasťahovať sa do našej obce. Keďže sčítací komisári neboli kompetentný odpovedať na túto otázku, odpoviem na ňu ja.
Podmienky trvalého, či prechodného pobytu rieši Zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu. Prihlásenie na trvalý pobyt do
rodinného domu, či nasťahovanie sa do
rodinného domu, povoľuje výlučne majiteľ nehnuteľnosti. Ak je majiteľov viac,
k prihláseniu je potrebný písomný súhlas
všetkých spolumajiteľov. Z toho vyplýva,
že ak majiteľ nehnuteľnosti takýto písomný súhlas nedá, ohlasovňa pobytu nemôže prihlásiť občana k trvalému či prechodnému pobytu do danej nehnuteľnosti. Žiaden stavebný, ani iný zákon nehovorí o tom, koľko obyvateľov môže byť
prihlásených k trvalému pobytu na jednom súpisnom čísle a tak keď sa majiteľ
nehnuteľnosti rozhodne, že na jeho čísle
domu bude prihlásených 30 obyvateľov,
tak s touto skutočnosťou neurobí nič ani
starosta obce, ani poslanci obecného
zastupiteľstva.
Renáta Müllerová

Spoločenská rubrika
za rok
rok 2010
Navždy nás opustili
Ladislav Khúla
Štefan Cintula
Alojzia Wolfová
Jolana Skalová
Gabriel Martinkovič
Genoveva Ovečková
František Pavlačka
Ignác Hyža
Ladislav Chudý
Emília Kudolániová
Mária Martinkovičová
Filip Polák
Emília Vizváryová
Viliam Vrba
Terézia Cvečková
Jozefa Možná
Anna Skalová
Rudolf Veselý
Mária Čelústková
Jozef Riška
Anton Pecina
Anna Lukáčová
Spolu 22 občanov

3. 2. 2010
12. 3. 2010
6. 4. 2010
21. 4. 2010
6. 5. 2010
2. 6. 2010
7. 6. 2010
13. 6. 2010
18. 6. 2010
20. 6. 2010
27. 6. 2010
2. 7. 2010
5. 7. 2010
25. 7. 2010
24. 8. 2010
24. 8. 2010
12. 9. 2010
10. 10. 2010
13. 11. 2010
26. 11. 2010
3. 12. 2010
14. 12. 2010

Divadelné predstavenie s pesničkami „Čo tak svadba, princ?“
Divadelný krúžok pri ZŠ s MŠ Štefanov opäť po roku dokázal, že hrať, spievať, tancovať a zabaviť publikum i v dnešnej
pretechnizovanej dobe má zmysel. Kto v nedeľu, 26. júna prišiel, určite neľutoval svoj čas, pretože žiaci základnej školy predviedli
harmóniu hovoreného slova, spevu a tanca v tej najlepšej forme. Skvelá pani učiteľka Terézia Rišková, ktorá ani na dôchodku
nezaháľa, má veľa vynikajúcich nápadov a je neustále v kontakte s deťmi, upravila známu českú rozprávku „Co takhle svadba,
princi?“. Jednotlivé výstupy popretkávala jemným citlivým humorom.
Žiaci pracovali počas celého roka pod trpezlivou režisérskou taktovkou pani učiteliek L. Klučkovej a D. Burdovej, aby v nedeľu
zvíťazili sami nad sebou a zožali zaslúžený obdiv a aplauz. Niektoré chvíle v živote človeka sú neopakovateľné a táto určite
patrila k nim. Zanechala v našich srdciach nádhernú stopu, za ktorú patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim a ich pani učiteľkám.

Slávnostne sme ukončili školský rok 2010/2011, odmenili sme najaktívnejších žiakov a rozlúčili sme sa s deviatakmi.

Tohtoročná mimoriadne úspešná obecná zabíjačka.

Februárová ochutnávka vín.
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