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Občasník obyvateľov obce a okolia

Vážení spoluobčania,

aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu nového roka, a samozrejme bilancujeme rok
minulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno
sme aj trocha nostalgickí preto, že čas, ktorý uplynul, sa už
nedá vrátiť. Prežili sme rok, ktorý bol naplnený radosťou
a úspechmi, ale ako to v živote chodí aj starosťami a problémami, ktoré sme nie vždy dokázali úspešne vyriešiť.
Dovoľte mi, aby som sa v mene svojom, ale aj v mene obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom
postarali o zveľadenie našej obce a prispeli k obohateniu jej
duchovného, kultúrneho a športového života. Moja vďaka
patrí i poslancom, ktorí tvorili predchádzajúce obecné zastupiteľstvo. Menovite ďakujem pánovi Rudolfovi Polákovi
za jeho dlhoročné pôsobenie vo funkcii starostu obce a za
všetko dobré, čo sa mu podarilo v prospech rozvoja obce
dosiahnuť. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo
sme v minulých rokoch začali. Mojím cieľom je pripraviť
plány na výstavbu nových rodinných domov a začať riešiť
rómsku otázku v našej obci. Sú to úlohy, ktorých splnenie
je podmienené viacerými okolnosťami a je k tomu potrebná
súčinnosť štátu, obecného zastupiteľstva, ale aj Vás občanov. Verím, že spoločnými silami sa postaráme o zveľaďovanie obecného majetku, prinesieme nové riešenia, ktoré
zlepšia kvalitu služieb občanom a prinesú aj spoločenský,
duchovný a kultúrny rozmer do života jednotlivca a aj celej
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obce. Určite vždy môže byť v tejto oblasti toho, čo poskytujeme občanom viac a lepšie, a to je aj hlavnou motiváciou
v našej práci.
Milí spoluobčania,
Dovoľte mi zaželať Vám pevné zdravie, aby ste boli veselí
a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné
pre svoj pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány,
nech si vieme odovzdávať počas roka dostatok lásky a porozumenia a dať kúsok aj pre tých, ktorý ich majú okolo nás
nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba.
Rozdávajme všade dobrú náladu, usilujme sa prekonávať
zlo dobrom, učme sa odpúšťať a znášať nedorozumenia,
ceňme si to, čo má hodnotu. Myslím si, že nemôžeme urobiť chybu, ak si práve dnes pripomenieme, že naše životy
veľa krát ovplyvňujú situácie, ktoré nedokážeme zmeniť.
Preto úcta ku každému človeku, pochopenie, povzbudenie,
odpustenie alebo podaná ruka by nemali byť len výsadou
sviatočného dňa. A preto Vám milí spoluobčania želám, aby
ste si uchovali svoju vieru v ľudskosť a nádej, že spoločne
všetko zvládneme.
Prajem Vám všetko, čo radosť vzbudí, prajem Vám lásku,
lebo spája ľudí, prajem Vám priateľov, čo dokážu pochopiť,
prajem Vám milovať a milovaný byť.
František Chudý
starosta obce Štefanov

Detské ihrisko Včielka vybudované v roku 2018

Vianoce pre Mareka v základnej škole
13. decembra 2018 sme sa opäť zišli na našej tradičnej vianočnej besiedke v kultúrnom dome, kde naši žiaci so svojimi
pani učiteľkami pripravili kultúrny program, ktorým sme sa
pokúsili spríjemniť adventný čas. Prežili sme spolu radosť
z vystúpenia našich detí, ale hlavne sme pomohli jednej ťažko skúšanej rodine z Letničia. Marek Hejda, 9-ročný chlapec,
je zapísaný v našej škole ako jeho súrodenci, ale pre svoje
ťažké zdravotné postihnutie navštevuje Špeciálnu základnú
školu v Senici. Už štvrtý rok naši žiaci spolu s rodičmi a učiteľmi zbierajú vrchnáčiky z plastových fliaš, za ktoré rodina
dostane nejaké financie. Vedia, že týchto vrchnáčikov musí
byť niekoľko ton, aby Marek mohol absolvovať liečebnú
rehabilitáciu v Maďarsku, ktorá mu aspoň trochu pomáha
skvalitniť jeho život. Pretože chceli pomôcť ešte viac, pri-

šli s myšlienkou, aby sme sa pokúsili vyrobiť a ponúknuť na
predaj vlastné vianočné dekorácie. Ich nápad sa postupne realizoval v našej novej školskej dielni. Sme hrdí na šikovnosť
a empatiu našich detí, ktorú týmto činom preukázali.
V mene rodiny Hejdovej, našich žiakov a učiteľov ďakujem
všetkým, ktorí ste prišli a podporili túto našu myšlienku.
Na liečenie pre Mareka sa vyzbieralo a odovzdalo 700 €.
Skyva chleba bola už odjakživa v rozprávkach náznakom
čohosi dobrého. Pocestný dostal kúsok chleba v dome, kde
večer zaklopal na dvere. Aj my sme v ten večer spoločne
vytvorili drobný kúsok čohosi dobrého a snáď i pekného.
Myslím, že je to tak ako v rozprávkach. Dobro v nás prebúdza a udržiava ľudskosť.
Mgr. Zuzana Burdová

Predaj vianočných dekorácií

Marek so žiakmi 8. ročníka

Boli sme na lyžiarskom výcviku
V januári tohto roku sme vyrazili za snehom, novými skúsenosťami a zážitkami. Cesta ubehla rýchlo a ocitli sme sa
v zasneženej krajine. Nastali prvé problémy. Kde zaparkovať? Nejde elektrina! Bude obed??? Kam sme to prišli?
Takto nás privítal Čertov – Lazy pod Makytou. Príjemne nás
však prekvapilo pekné ubytovanie s telkou a wifi na izbách.
No prišli sme lyžovať, tak sme si hneď skontrolovali výstroj,
navoskovali lyže pod dohľadom inštruktora Michala.
Na druhý deň sme sa rozdelili do skupín – šikovní, šikovnejší
a najšikovnejší. Začiatočníci začínali od začiatku, státím na
lyžiach, padaním, ležaním v snehu či v kríkoch a tiež jazdou
dozadu. Šikovní zdokonaľovali techniku a na tretí deň už boli
všetci na vleku. Niektorí boli aj na veľkom svahu a preverili
si svoju odvahu. Lyžovanie nás veľmi bavilo. Zvládli sme
slalom aj hry na lyžiach. Energiu sme si dopĺňali chutnou
stravou a spoločnými aktivitami, ktoré nám pripravila vedúca
lyžiarskeho výcviku. Niektorí regenerovali vo vírivke a saune. Domov sme sa vracali plní zážitkov. Bolo super a vydržali
by sme aj dlhšie.
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Lyžiari zo Štefanova na Čertove
Prežili sme v zdraví vďaka pani učiteľkám Mgr. K. Kurucovej, Mgr. M. Kudolániovej, Mgr. L. Klučkovej a MUDr.
E. Králikovi. Začíname šetriť na nový lyžarák!
V. Pechová, K. Gučková, K. Bučeková, H. Ralbovská,
T. Kudoláni - žiaci zo ZŠ s MŠ Štefanov

ŠTEFANOVinky

Štefanovský ľudový odev - kroj
Staré príslovie „Iný kraj, iný mrav“
možno prirovnať aj k ľudovým tradíciám, obhospodarovaniu majetku,
piesňam, a snáď najlepšie sa hodí k
ľudovému odevu - kroju. Už jediným
pohľadom vedel naznačiť príslušnosť
k určitej oblasti, zaradeniu v spoločnosti, ba dokonca vedel prezradiť aktuálne dianie v dedine, resp. v dotyčnej
rodine. Taktiež samotné použitie látok
na jeho zhotovenie dôverne odzrkadľovalo dostupnosť jednotlivých materiálov v danom kraji.
V celoslovenskom meradle má záhorácky kroj svoje pevné miesto. Nemožno ho pokladať za jednotný celok,
nakoľko i na tomto mieste vznikali
rôzne lokálne formy. Základné verzie,
ako napríklad skalického, senického
alebo holíčskeho ľudového odevu preberali i jednotlivé dediny prislúchajúce
k danému panstvu. Mnoho obcí patrilo viacerým panstvám, čo sa postupne
odzrkadľovalo aj na samotnom vývine ľudového kroja. Typickým príkladom tohto zriadenia je obec Štefanov.
V minulosti patrila Holíčskému neskôr
Šaštínskemu panstvu. Ľudový odev
obce Štefanov v staršej vývojovej fáze
dodržiaval líniu šaštínskeho kroja,
avšak v novšej etape postupne začal
preberať prvky holíčskeho kroja. Nakoľko sa nedochovali celistvé etnografické materiály, určitým vodítkom pre
hlbšie spoznanie tejto témy boli ústne
svedectvá, dobové fotografie a súkromné vlastníctvo rôznych častí ľudového odevu.
Najčastejším materiálom na výrobu
odevu a samozrejme i rôznej inej účelovej textílie od 17. storočia boli konope a ľan. Štefanovské ženičky mali
zaužívaný zvyk, do sviatku Všetkých
svätých upriasť niekoľko nitiek priadze údajne ,,všetkým svätým na gate“
a do sv. Kataríny už každá priadla ,,aby
mala Katarinka rúbaček“. Nielen ženičky si navzájom vypomáhali, ale aj
slobodné dievčatá, ktorým robili spoločnosť ich nápadníci. Priadza bola
kľúčovým materiálom pre výrobu odevu. Zväčša putovala ku tkáčom. Krosná vlastnili - rodina Rakvicových a
rodina Novotníčkovych. Chýrnym šte-
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fanovským tkáčom avšak s tragickým
osudom bol Felix Pivák.
Obľúbeným materiálom na zhotovenie
odevu bolo súkno. Jeho hojné využitie
v štefanovskom odeve súviselo i s blízkym súkenníckym centrom - Skalicou
a neďalekou kartúnkou v Šaštíne. Podstatnú časť na výrobu súkna bola ovčia
vlna alebo zmes ovčej vlny s prímesou
srsti iných zvierat. Drahšie materiály
kartúny a polokartúny boli nakupované
na jarmokoch.
K základným ženským odevom ako
sviatočným tak i všedným patril konopný rubáš, ktorý spočíval z vrchnej
časti oplečka prišitý k spodnej časti spodníka. Všedný odev okrem rubáša
tvorili konopné krátke rukávce nad
lakťami stiahnuté stužkou a dolnú časť
tela zakrývala tzv. pracovná sukňa pozostávajúca v zadnej časti okolo pása
z nazberaných príp. skladaných dielov.
Pracovné sukne boli zhotovené prevažne z farbiarskeho plátna, modrotlače, kanafasu príp. kartúnu, inklinujúce
k tmavším farebným formám. Prednú
časť sukne dopĺňala zástera bez ozdobných výšiviek. Ženský účes spočíval
z dvoch vrkočoch omotaných okolo
hlavy, ktorú zakrýval ručník uviazaný
na spodnom okraji hrdla. U mladých
resp. dospievajúcich dievčat sa ručník
vyskytoval iba v zimnom období, v letnom nosili dozadu sčesané vlasy tvorené jedným alebo dvoma spletenými
vrkočmi.
Sviatočný odev opäť pozostával zo základnej časti konopného rubáša, avšak
rukávce boli z jemnejších materiálov
šifón, mušelín a pod.. Zdobili ich volánmi nazývanými tacle. Vrchný odev
ďalej dopĺňal živôtik - pruclek zhotovený z drahších materiálov, ako napr.
zamat, brokát kašmír a pod.. Bol oblo
tvarovaný s hlbším zošnurovaným krčným výstrihom v zadnej časti ukončený hrotitým tvarom, podšitý plátnom.
Vrchná väčšinou plátená sukňa potlačená drobným vzorom sa obliekala na
dve až tri škrobenice. Zásteru zhotovenú prevažne z materiálov ako glót,
kašmír, hodváb na spodnom okraji zdobil pásový ornament. Najčastejšie prevládali farby červenej sukne s modrou

V pravo Mária Vrbová, v strede Vilma
Vizvárayová. Pekná detailná fotografia
zachytávajúca okrem odevu i ozdobné
prvky. Vreckovka, kvet za šnurovačkou
prucleku, ručníky. Možno si dobre všimnúť rozdiel medzi všedným a sviatočným odevom. Fotografiu poskytol pán
Anton Vizváry č.d. 180.

zásterou. I keď farebnosť v štefanovskom odeve nemala definované presné
hranice. Určitú paralelu možno badať
medzi vrchnou sukňou a stuhou v páse,
ktorá sa dvakrát omotala a v zadnej
časti uviazala na mašľu. Krk zdobil
čipkový golier – krézel. V Štefanove
ich zhotovovala pani Aurélia Skalová.
Úprava hlavy vo sviatočné dni spočívala
u mladých dievčat prevažne z viacnásobného spletania vlasových pramienkov
do ozdobených venčekov zhotovených
z rozmarínu alebo v novšej fáze z umelých kvietkov. Vydaté a staršie ženy
nosili ručníky s ozdobenými okrajmi.
Ich farebnosť často krát spočívala od
daného diania v dedine resp. v rodine
(pohreb - čierny, biely - krst, svadba
a pod.). Medzi doplnky sviatočného ženského odevu patrili kašmírové
strapcové šatky previazané cez plecia,
vyšívané plátené vreckovky, alebo živé
kvety zastrčené za šňurovačkou prucleka.
Počas chladných dní ženský odev dopĺňal tmavý zamatový kabátik alebo
súkenná kacabajka. Tieto odevy boli
zvyčajne podšívané flanelom. Plecia
prekrývali do trojuholníkového tvaru
skladané tmavé vlniaky po okrajoch
zdobené strapcami. Kožuchy zhoto-
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Genovéva Cintulová rodená Lukáčová. Fotografia vznikla v 30-tych rokov
20. storočia. Široké rukávce, zdobiaca kvetinová stuha v páse - aj taký bol
sviatočný ženský odev obce Štefanov.
Fotografiu poskytla jej dcéra pani Anna
Nevřivá.

vené z ovčej vlny s lemujúcou líščou
kožušinou boli doménou bohatých
gazdín, preto ich výskyt v dedine bol
sporadický.
Ženský svadobný odev pozostával z konopného rubáša s väčším počtom žltých hodvábom vyšitých škrobeníc.
Ich množstvo mohlo dosahovať šesť až
sedem kusov. Spodnú časť odevu doplnila čierna vrchná sukňa zdobená na
spodnom okraji 10 - 12 cm našitou stužkou vodovej svetlej farby. Vrchnú základnú časť tvorili naškrobené vyšívané
rukávce nad lakťami stiahnuté mašľou.
Ako doplnok k rukávcom používali
naberané volány - tacle. Na rukávce sa
obliekal hodvábny alebo brokátový bohato vyšívaný pruclek, ktorý mal identický strih so živôtikmi používanými
vo sviatočné dni. Krk zdobil hodvábny
strapcový ručník. Účes nevesty pozostával z cupov opletených okolo temena hlavy upevnených z drobno na nitku
navlečených bielych goraliek – gorališe. Zo spodného okraju spletených
cupov vyčnievali dva až tri centimetre
široké 3 - 4 farebné stuhy. Čelo zdobil
veniec z konvaliniek alebo rozmarínu.
Konopný materiál zostával základnou
zložkou i u mužského odevu. Vo všed-
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né dni nosili z neho ušité košele i gate.
Košeľa mala rovný strih s nízkym golierom bez ozdobných prvkov. Rovný
strih platil i pre gate, na ktorých bola
spredu uviazaná tenká modrá platená
zástera.
Sviatočný odev mládenca počas letných dní dodržiaval základné prvky:
rovné konopné gate a rovnú konopnú
košeľu. Dopĺňal ho zdobený lajblík
siahajúci do pol hrude, na vrchnom
oblúkovom okraji zopätý maľovanou hodvábnou stuhou. Zásteru tvorili ozdobné výšivky. Okolo hrdla mali
uviazanú hodvábnu šatku so strapcami.
Hlavu pokrýval plstený čierny klobúk
- širák. Mládencom klobúk zdobili taftové stužky alebo pierko.
Na veľké sviatky alebo svadby odev
zostavovali z bielej plátennej košele.
Mala široké rukávy, ktorých okraj spolu s golierom zdobili výšivky. Zlatohlavový vyšívaný lajblík bol najčastejšie
zhotovený z brokátu podšitý bavlneným plátnom, zamatu alebo aj glótu.
Prednú časť tvoril oblúkovitý strih zdobený farebným pásikom zo súkna. Siahal do pol hrude. Namiesto gombíkov
bol zopätý na spodnom okraji 6 - 8 cm
širokou maľovanou hodvábnou stuhou
a na vrchnom 4 - 5 cm širokou šnúrkou. Krk zdobil hodvábny strapcový
ručník. Jasnomodré úzke súkenné nohavice v prednej časti stehien dekorované modrým šnurovaním zdobila vložená za rázporkom - klínom vyšívaná
vreckovka. Ozdobou klobúkov boli
pierka príp. taftové stuhy. Výnimku
tvoril družba, ktorý počas svadby nosil
tri halúzky rozmarínu 30 cm dlhé a zo
stužiek spravenú mašľu.
V zimných mesiacoch boli populárne
tzv. haleny. Ušitá bola z hrubšieho bieleho plátna rovného strihu. I keď mala
rukávy, väčšinou sa nosila prehodená
cez plecia, jej dolný okraj siahal až po
kolená. S veľkou obľubou ju využívali
furmani. Ďalším zimným odevom boli
bledomodré súkenné kabátce alebo tiež
nazývané kabane, obsahujúce dekoratívne gombíky, ktoré sa však nezapínali. Zvyčajne ich nosili mládenci počas
sviatkov spolu so súkennými nohavicami. Starší muži nosili väčšinou čierne kabátce bez dekoratívnych prvkov.
Výskyt kožuchov z ovčej kože bol tak
ako u ženského odevu ojedinelý. Pred

Brat pani Brigity Cvečkovej Florián
Martinkovič. Jedna z mála fotiek kde
je zachytený aj chlapčenský kroj - biela plátená košeľa, kvetovaný lajblík
na spodnom okraji stiahnutý zdobenou
stuhou a súkenné nohavice s ozdobným
šnurovaním. Fotografiu poskytla pani
Brigita Cvečková.

chladom hlavu chránila čierna baranica
zhotovená väčšinou z jahňacej kožušiny.
Výber obuvi bol strohý. Zvyčajne vo
všedné letné dni chodili naši predkovia bosí, v chladnejšom období chodidlá chránili kožené pantofle. Čižmy
z jemnej čiernej kože sa nosili iba počas sviatkov resp. výnimočnom období
(svadba, krstenie a pod.). Populárnou
obuvou v zimnom období boli slovenské boty. Tvarom pripomínali čižmy
avšak zhotovené z menej nákladných
materiálov ako hovädzia koža zošívaná dratvou. Na lepšiu izolovanosť
chodidiel v koženej obuvi voči chladu
využívali súkenné pruhy plátna ovinuté okolo nôh, nazývané onuce.
Najvýraznejším doplnkom ľudového
odevu sú rôzne dekoratívne výšivky. Zdobili prevažne sukne, zástery,
prucleky, lemy odevu, stuhy, nohavice, ba niekedy aj čižmy. Na konopnom
pracovnom odeve ich výskyt bol veľmi zriedkavý. Nakoľko obec Štefanov
spadá do regiónu Záhorie, sú pre túto
oblasť typické výšivky rastlinného
motívu. Rôzne geometrické útvary
výšiviek okrášľovali prevažne okraje
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Obdobie siahajúce čiastočne už do polokroja. I keď do mužského odevu zasiahol mestský strih, v prednej časti stehien
možno ešte stále bádať dekoratívne šnurovanie. Typický znak mužských čižiem
- horný okraj sár vykrojený do tvaru
srdca. Fotografiu poskytla pani Mária
Piváková č.d. 51.

a lemy, ako napríklad ručníkov, košieľ,
kacabajok a pod. Zvieracie motívy sa
v tomto regióne vyskytovali len veľmi
zriedka.

Jasličková slávnosť
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Vývojovú líniu možno bádať i na ľudovom odeve, kedy jednoduché strihy
postupne nahrádzajú zložitejšie netypické vzory. K základnému po domácky vyrobenému materiálu (konopný,
ľanový) koncom 19. storočia postupne
pribúdali kupované (satén, atlas, zamat, brokát a pod.). Priemyselný hromadne vyrábajúci tovar v podobe gombíkov, koráliek, umelo vytvorených
kvietkov našiel rýchle začlenenie do
vidieckej textílie. V ženskom odeve sa
čoraz častejšie začali objavovať blúzky - jupky. V mužskom šatníku zasa
pribúdali priemyselne vyrábané mestského typu saká, nohavice, vesty a klobúky. Do zimného oblečenia pribudli
svetre a kabáty. Túto prelínajúcu etapu
medzi tradičným a mestským odevom
možno nazvať obdobím polokroja. Pamäť najstarších obyvateľov obce siaha
práve do tohto obdobia, kedy typický
ľudový kroj bol nosený najmä počas
reprezentatívnych slávností (vzácna
návšteva, účinkovanie v divadle, veľké sviatky...). Presné rozlíšenie medzi
štefanovským a okolitým krojom sa
mi doteraz nepodarilo zistiť. Išlo však
s veľkou pravdepodobnosťou len o minimálne rozdiely, nakoľko rôzne odevné súčasti sa kupovali na blízkych jarmokoch (Šaštín, Skalica, Senica), ako

napríklad lajblíky, kacabaje, súkenné
nohavice, klobúky. Predpokladám odlišnosť najčastejšie v zhotovených výšivkách a ich množstve, zdobeniu vencov na hlave a úprave lemov prevažne
u sukieň.
Nástup hromadne vyrábaných továrenských textílií, potlačil tradičný odev
do úzadia. O pôvodnom štefanovskom
odeve sa len veľmi málo publikuje.
Preto by som chcel poďakovať všetkým tým, čo podali pomocnú ruku,
a tak vytvorili základný súhrn informácii z čias, kedy i samotné šatstvo
dokázalo prezradiť vynaliezavý um
a šikovnosť rúk našich predkov. Cenný
prínos informácii poskytli pani Terézia
Križánková, Brigita Cvečková a pán
Alojz Vyrúbal. Taktiež ďakujem za pomoc Štátnemu archívu v Skalici. Veľká
vďaka patrí za zbieranie obrazového
materiálu a pomoc v mapovaní informácií po dedine Markovi Okasovi. Za
fotografický materiál ďakujeme pani
Brigite Cvečkovej, Márie Pivákovej,
Anne Nevživej, pánom Alojzovi Vyrúbalovi a Antonovi Vizvárymu. Ak by
niekto mal chuť obohatiť a podeliť sa
o dobové fotografie príp. informácie,
môže ma kontaktovať pomocou súkromnej správy.

Jednou z tradičných aktivít vianočného
obdobia v našej farnosti je už niekoľko
rokov jasličková slávnosť. Tento rok
spojili svoje sily a do programu sa za-

pojili škôlkári, žiaci základnej školy,
stredoškoláci, i dospelí, ktorí „oprášili“
hity niekdajšieho spevokolu. Pribudlo
zopár nových piesní, originálny scenár
a výsledkom ich 3-mesačného úsilia
bolo muzikálové stvárnenie biblického
príbehu viacerých postáv - Joachima,
Anny a malej Márie, Herodesa s jeho
kráľovským dvorom, kráľov, pastierov,
Jozefa a Márie a vtipných hašterivých
anjelov. Po záverečnom „Gloria“ a príhovore pána farára sa všetci účastníci
presunuli za sprievodu hry harmoniky,
fláut a spevu pred kostol, kde už čakala svätá rodina s Ježiškom v jasličkách.
Hoci bol vonku mráz a vietor, srdcia
prítomných zohrievala láska toho, bez
ktorého by sa tieto najkrajšie sviatky
roka vôbec neslávili - láska Božieho
Syna Ježiša Krista.
Mgr. Melánia Kudolániová

Tibor Keller, Marek Okasa
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Zvonenie na Anjel Pána

Zvonenie na Anjel Pána siaha do obdobia pontifikátu pápeža Kalixta III., do
čias tureckých nájazdov, keď osmanské
vojská stáli pred Belehradom – bránou
Západu. Vtedy v roku 1456 dal pápež
písomné nariadenie na poludnie zvolávať hlasom zvonov všetkých kresťanov
na spoločnú modlitbu troch Zdravasov
a Otče náš. Bola to veľká výzva pre celý
kresťanský svet, vyprosovať ochranu pre ohrozenú Európu. Hoci boli
Turci v prevahe, zázračným spôsobom
– v moci Ježišovho mena a silou spojenej modlitby, kresťanské vojská zvíťazili. Postupne sa táto modlitba prednášala
nielen napoludnie, ale aj ráno a večer.
V tej forme ako ju poznáme dnes, ju
pápež Pius V. v roku 1571 zaviedol pre
celú Cirkev. Zvonenie zvonov a modlitba Anjel Pána sa stali znamením víťazstva kresťanskej viery v Európe.
Aj dnes je islam v Európe dobre organizovanou, motivovanou a rýchlo

rastúcou skupinou, ktorá vo svojich extrémnych prejavoch reálne napáda kresťanstvo. Ak chceme premôcť bezbožnosť a všetko zlo, ktoré dnes ohrozuje
kresťanský svet a jeho hodnoty, obráťme sa touto modlitbou s dôverou na
Pannu Máriu, víťazku všetkých Božích
bojov, ako ju nazval pápež Pius XII.  
Slovensko patrí k tým krajinám, kde
sa hlahol zvonov šíri už deväť storočí. Písomne doložená po roku 1124 je
prítomnosť až troch zvonárov v kláštore v Bzovíku. Požehnávanie zvonov je
známe od čias pápeža Jána XIII. (965 –
972) – odvtedy zvony dostávajú meno.
Aj preto prvý z požehnaných zvonov
v roku 968 dostal meno Ján. Častým
nápisom na zvonoch bolo: Vivos voco,
mortuo plango, fultura frango – Živých
volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem. Mestá sa predháňali v tom, kto
bude mať viac zvonov a väčšie zvony.  
V čase vojen sa zo zvonov vyrábali

Svoje si chránime, cudzie nehaníme
OZ Rodan vzniklo v roku 2015 z iniciatívy mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný postoj k prírodným, duchovným
a kultúrnym hodnotám. Preto sme sa
ich rozhodli chrániť a zveľaďovať minimálne na úrovni našej obce Štefanov.
Názov Rodan v sebe nesie esenciu kľúčových prvkov nášho záujmu: Rod, Príroda, Národ, Obroda... V našich hlavných zásadách si ctíme odkaz predkov,
ktorý nás nabáda k čistote úmyslu, slova
i duše, v kontakte so svojim svedomím.
Stvoriteľom daná koruna tvorstva pre
nás nepredstavuje len právo, ale i povinnosť voči stvorenému. Preto sme jediný druh, ktorý má moc vytvoriť peklo
i raj, a tak sme sa aj my, Rodani pustili
do tvorenia. Naším životným priestorom je Štefanov, a ten si chceme po celý
čas zveľaďovať a chrániť. Dali sme si
za úlohu nájsť jednoduchý spôsob, ako
vyvažovať rovnováhu systému a prostredia. Takúto rovnováhu predstavuje
krajina vo svojej prirodzenej podobe,
akú si pamätajú naši starí rodičia. Krajina plného pestrého života, kde ma každý tvor a rastlina svoje nenahraditeľné
miesto a význam. Pri riešených prob-
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lémov sa snažíme zamerať na miesto,
kde problém vznikol a čo ho spôsobilo,
než len tlmiť jeho následky. Pre možné
riešenia spomeniem dva prvky, ktoré sú
základným kameňom životaschopnosti
krajiny:
Voda
Všetci sa určite zhodneme na tom, že
voda je základný a najdôležitejší prvok podmieňujúci život. Dnes sa žiaľ
nachádzame v situácii, kde voda naraz
prestáva byt dostupná, všadeprítomná
a dostatková. Sme si plne vedomí, že
kľúčovým faktorom prírody bolo vždy
zotrvanie vody v krajine, kde napršala.
Z tohto hľadiska otázka zalesňovania,
vytvárania hrádzok a prírodných nádrží sa môže stať hlavným predpokladom
udržateľnosti prežitia v priestore a teréne. My sa preto všemožne snažíme
zadržať vodu v krajine čo najdlhšie, aby
ani kvapka neodtiekla bez úžitku. Žiaľ,
po mnohých desaťročiach odvodňovania a vysušovania krajiny sa už jedná
o veľmi náročný proces, pri ktorom sa
musíme spoliehať len na vodu zo zrážok, ktorých je stále menej. No my nepoľavíme.

delá. Aj obyvatelia Slovenska museli
odovzdávať zvony, na výrobu ktorých
sa farníci zbierali. Lúčenie bolo vždy
ťažké a bolestné. Dojímavo to opisuje
prozaik Milo Urban v diele Živý bič,
keď sa ľudia lúčili so zrekvirovanými
zvonmi otázkou: „Čo nám teraz ostane,
keď nám vzali zvony?“.   
Mgr. Marián Meňuš, farár

Pôda
Nielen dážďovky, ale aj my sme na nej
plne závislí. Snažíme sa preto, brať
ohľad na prírodné procesy a viac si uvedomovať, čo pôda vlastne je. Dlho sme
sa na ňu pozerali ako na výrobné miesto.
Miesto pre rastlinnú výrobu. Ak v nej
niečo začalo chýbať, aplikovala sa chemická náhrada živín a rôznych ošetrení.
Pri lepšom pozorovaní sme však zistili,
že pôda je mnohovrstvový a citlivý ekosystém. Jeho fungovanie zabezpečujú
milióny organizmov, ktoré sa vzájomne
podporujú. Takéto správne fungovanie
života v pôde je nenahraditeľné pre udržanie trvalej úrodnosti pôdy, teda veľmi
výhodné aj pre človeka. V tomto ohľade
je využitie KOMPOSTU tým najdokonalejším riešením, aké sme od prírody
mohli odpozorovať. Je pre nás fascinujúce pozorovať premenu nepotrebnej
biomasy na životodarnú substanciu.
Na základe našich pozorovaní a skúsenosti hodláme zdokonaliť náš skúšobný
komunitný kompost a budeme sa snažiť o rozšírenie ďalších tak, aby ich mal
každý občan nablízku. Na záver sa chceme pekne poďakovať všetkým, čo nám
prajú a pomáhajú, no tak isto ďakujeme
aj tým, čo nás osočujú a zosmiešňujú,
čím zvyšujú naše odhodlanie.
Lukáš Vlha

ŠTEFANOVinky

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Štefanove oslávila 20. výročie založenia
Naša organizácia vznikla dňa
19.2.1999. Pri jej zrode stáli p.
Otília Poláková, p. Vilma Jakubovičová, p. Anna Skalová, p. Terézia
Tomšová, p. Genovéva Ovečková,
p. Emília Balvirčáková, p. Mária
Písečná, p. Oľga Hyžová. Vďaka
ich úsiliu a podpory OcÚ sa im podarilo získať 37 dôchodcov. Na začiatku to boli nesmelé pokusy na zlepšenie kvality
spoločenského života seniorov, no postupne sa k nám pridávali ďalší. Počas dvadsiatich rokov sa vystriedali v predsedníctve p. Jakubovičová, po šiestich rokoch prebral žezlo vedenia JDS na osem rokov p. Pfeffer, ďalej p. Poláková, ktorá
už šesť rokov organizuje našu činnosť.
Najradšej sme sa stretávali na spoločných posedeniach, či už
to boli oslavy Dňa matiek a otcov alebo spoločenské stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Radošovciach,
neskôr pre veľký záujem v KD Štefanov. Počas leta sme si
užívali posedenie pri táboráku či pri gulášovej párty. V súťaži
vo varení guláša naša skupina získala pekné 3. miesto.
Navštívili sme veľa pútnických miest nielen u nás ale i v zahraničí: Velehrad, Blatnica, Turzovka, Staré Hory, Levoča,
Spišská Nová Ves, Rajecká Lesná, Marianka, Olomouc, Svatý Hostýn, Mariazell, Čenstochová, Valtice. Radi sme chodili
na výstavy do Bratislavy, Trenčína, Olomouca. Za kultúrou
sme cestovali do Senice, hlavne často do Trnavy. Nezabúdali
sme ani na utužovanie zdravia návštevou termálnych kúpalísk
najskôr v komplexe Vincov les, potom v Horných Salibách.
Pripravili sme niekoľko výstav pre verejnosť, či už to boli
plody záhrad a sadov, ručné práce, vianočné dekorácie a betlehemy, vianočné pečivo, či občerstvenie formou šalátov, výstava starožitností, minulosť a súčasnosť obce vo fotografii.
Všetky boli svojim spôsobom vynímočné a návštevníkmi vysoko hodnotené.
Významnou udalosťou spoločenského života v obci bola primičná omša novokňaza Mariana Lukáča, kde sa členovia JD
podieľali pri dôstojnom priebehu tejto slávnosti. Je na škodu,
že iba dva roky účinkoval spevácky zbor a nedarí sa nám ho
oživiť. Kultúrny program na významné podujatia nám zabezpečujú žiaci z miestnej ZŠ s MŠ, prípadne skupiny JD z Moravského Sv. Jána, Borského Mikuláša a Unína.
Úzko spolupracujeme s OcÚ, ZŠ s MŠ, v súčinnosti s nimi
sa zúčastňujeme osláv oslobodenia, uctievame si Deň vojnových veteránov, staráme sa o pomníky padlých, okolie kostola a priestorov pri cintoríne.
Už dva roky nás reprezentujú naši členovia na okresnej športovej olympiáde, kde p. Jakubáč získal zlatú a p. Šebesta dve
bronzové medaily. Pre vzbudenie záujmu o telesnú zdatnosť
sa nám podarilo zorganizovať 1. športové popoludnie, veríme, že z neho urobíme tradíciu.
O svojich aktivitách pravidelne informujeme príspevkami do
Štefanoviniek, tiež do Senicka-Skalicka. S narastajúcou aktivitou členov postupne vzrastala aj členská základňa, a tak
má naša organizácia JDS z pôvodných 37 členov spred dvad-
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siatich rokov k 31.12.2018 116 členov. Radi však privítame
medzi nami ďalších členov, ktorí by mali záujem žiť i v seniorskom veku aktívnejší život.
Keďže si takmer všetko financujeme sami, sme vďační za
každú pomoc. Naša vďaka patrí OcÚ, ktorý nám čiastočne
pomáha. Tiež srdečne ďakujeme pani riaditeľke, učiteľom
a žiakom ZŠ s MŠ za spoluprácu. Aj touto cestou ďakujeme všetkým našim členom, želáme im veľa zdravia, pohody
a úspechov pri realizácii dobrých nápadov, aby sme sa tešili
zo spoločne strávených chvíľ.
Mária Písečná, tajomníčka
Lúštiteľský kútik

Meno a priezvisko ....................................................
Adresa ...................................................................
Vylúštené 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 krížovky pre dospelých z predchádzajúceho
čísla (december 2017):
1. miesto – Tomáš Mešťánek finančná výhra 10,- €
2. miesto – Anna Butašová finančná výhra 5,- €
3. miesto – Mária Šebestová vecná výhra
Výhercovia detskej osemsmerovky:
1. Jakub Čelústka- kniha
2. Richard Wolf - kniha
3. Ondrej Mešťánek- kniha
Výhercovia si výhry môžu vyzdvihnúť na OcÚ v Štefanove
do 20.3.2019.
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Voľ by do orgánov samosprávy obcí

Hasičský rok 2018

Druhá novembrová sobota sa niesla v znamení volieb
do orgánov samosprávy obcí. Občania si volili nového starostu obce aj poslancov obecného zastupiteľstva.
Volebná miestnosť sa otvorila o 7.00 hod. Svoje volebné
právo v Štefanove využilo 847 voličov čo predstavuje
65,5% -nú účasť. Voliči vyberali jedného z piatich kandidátov na starostu a deväť z dvadsiatich štyroch kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva.
Výsledky hlasovania v obci Štefanov podľa počtu získaných hlasov sú takéto:
1. František Chudý		
303
2. Ing. Ladislav Buček		
226
3. Jaroslava Čechová		
147
4. Lívia Včelková		
135
5. Ľubomír Čelústka
22
Za starostu obce bol zvolený František Chudý s počtom
303 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Marek Okasa			
413
2. Ing. Ladislav Buček		
371
3. Tomáš Kudoláni		
361
4. Lívia Včelková		
343
5. Lukáš Vlha			
343
6. Ing. Juraj Belica		
325
7. Vladimír Čech		
305
8. Patrik Černý			
290
9. Rudolf Polák			
255
Náhradníci – kandidáti ktorí neboli zvolení za poslancov OZ v poradí podľa počtu hlasov:
1. Ing. František Pös		
237
2. Mgr. Lenka Chudá		
235
3. Roman Tomašovič		
228
4. Mgr. Zuzana Vizváryová
228
5. Jozef Cvečka			
207
6. Marián Klena			
204
7. Jaroslav Klena		
200
8. Monika Čechová		
182
9. Pavel Macek			
180
10. Dalibor Klena		
165
11. Ľubomír Čelústka		
155
12. Jarmila Poláková		
147
13. Elena Hrubšová		
112
14. Peter Čelústka		
96
15. Andrea Tomašovičová
80
V roku 2019 na nás čakajú voľby ešte dvakrát. V marci
16.3. a 30.3. si občania budú voliť prezidenta Slovenskej
republiky a 25.5.2019 budú voliť poslancov do Európskeho parlamentu.
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Tak ako každý rok, ani ten minulý naši hasiči nezaháľali.
Súťažný rok začali naši najmladší hasiči účasťou na „Chodbovici“ s tromi družstvami dievčat. Ďalej sa zúčastňovali
súťaží, ktoré boli zaradené do Detskej hasičskej ligy, a to
v Moravskom sv. Jáne, v Senici a v Hrubej Vrbke.
12. mája sme sa všetci spoločne vybrali na 6. ročník Púte
hasičov do Šaštína. V júni sa naše dievčatá zúčastnili
okresného kola hry PLAMEŇ v Šaštíne, odkiaľ si priniesli
pekné 3. miesto. Posledný júnový víkend boli aj naši dorastenci a ženy zabojovať na obvodnej súťaži DHZ a HD
okresu Senica v Kútoch. V obidvoch kategóriách obsadili
2. miesta. V súťaži jednotlivcov tu získala v kategórii dorasteniek Nikola Vyrúbalová 5. miesto a III. výkonnostnú
triedu. Naše najstaršie hasičky boli aj minulý rok zaradené do Záhoráckej hasičskej ligy a skončili na 3. mieste.
20. októbra sme zastúpili rady hasičov na Bradle pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a tým sme
ukončili náš hasičský rok 2018. Už teraz sa tešíme, čo nás
čaká v tomto roku.
Mgr. Simona Jakubovičová

Koledovanie
Dobrej noviny
V decembri 2018 sa uskutočnila zbierka na podporu
chudobných oblastí v Afrike pod názvom Dobrá novina. Deti a mladí chodili 30.12. po domoch a piesňami a vinšami ohlasovali dobrú novinu o narodení
Ježiša Krista. Spoločnými silami vyzbierali sumu
1235 €. Tieto peniaze pôjdu na podporu detí, mládeže a vdov v Ugande. Dobrodincom i koledníkom,
ktorí podporili túto akciu z celého srdca ďakujeme.
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Spoločenská rubrika od 13.12.2017 do 31.12.2018
Narodili sa

Navždy nás opustili

Timea Drápalová
R: Miroslav & Monika Drápalová
Jakub Gmuzdek
R: Tomáš Gmuzdek & Simona Chválová
Matúš Vašek
Rodičiaodan Škrabák
R: Rudolf & Dominika Škrabáková
Ema Grancová
R: Ján Granec & Simona Žáková
Adam Hrica
R: Juraj & Michaela Hricová
Alexandra Slesková
R: Vladimír Slesko & Simona Šarközyová
Šimon Trajlínek
R: Ondrej Trajlínek & Gabriela Samková
Ema Jankovičová
R: Ľubomír & Katarína Jankovičová
Izabela Morávková
R: Michaela Morávková
Tamara Mati
R: Marek & Hedviga Mati
Petra Konarčíková
R: Peter Konarčík & Jana Ďurinová
Mateo Macek
R: Roman Macek & Tatiana Rebrošová
Nikola Hesková
R: Martin & Andrea Hesková
Rastislav Chovančík
R: Mária Chovančíková
Vladimír Klena
R: Vladimír Klena & Marcela Ianosteacová

Ján Kaluža
Florian Burda
Florian Polák
Helena Kadlíčková
Ferdinand Slovák
Miroslav Púček
Terézia Macková
Mária Skalová
Jarolím Butaš
Roman Dobiaš
Emília Poláková
Mária Khúlová
Anna Cvečková
Alojz Petráň
Jozef Lukáč
Mgr. Miroslav Ostrovský

Rozpis vývozu komunálneho
odpadu pre rok 2019
Dátum vývozu
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
30.05.2019
13.06.2019
27.06.2019
11.07.2019
25.07.2019

Dátum vývozu
08.08.2019
22.08.2019
05.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
26.12.2019*

* termín vývozu bude upresnený
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27.12.2017
05.02.2018
24.02.2018
02.03.2018
17.03.2018
28.03.2018
16.04.2018
16.05.2018
30.05.2018
02.07.2018
07.08.2018
25.08.2018
04.10.2018
16.10.2018
24.11.2018
07.12.2018

77 r.
85 r.
93 r.
74 r.
80 r.
70 r.
84 r.
91 r.
78 r.
48 r.
70 r.
89 r.
65 r.
68 r.
71 r.
84 r.

Uzavreli manželstvo
Daniel Belica & Marcela Vrbová
23.06.2018
Dávid Kazička & Lea Klučková
18.08.2018
Martin Michálek & Mgr. Gabriela Planková
01.09.2018
Marcel Labuda & Milada Wolfová
15.09.2018
Tomáš Ročák & Petra Rozborilová
13.10.2018
Adam Polák & Miroslava Pekníková
03.11.2018

Rozpis vývozu triedeného zberu
(papier, plasty, tetrapak,
plechovky od nápojov)
Dátum vývozu
06.03.2019
03.04.2019
01.05.2019*
26.06.2019
24.07.2019

Dátum vývozu
21. 8.2019
18. 9.2019
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019

* termín vývozu bude upresnený

Štatistika z evidencie
obyvateľov k 31.12.2018
V našej obci je k 1.1.2019 prihlásených na trvalý pobyt 1666 obyvateľov, z toho je 829 žien a 837 mužov.
Na prechodný pobyt je prihlásených
12 obyvateľov a 11 obyvateľov je
prihlásených na pobyt cudzinca.
Detí do 15 rokov bolo 307 a vek
dospelosti v tomto roku dosiahlo 25
občanov.
Počas roka 2018 sa do našej obce
prihlásilo 29 občanov na trvalý pobytu a odhlásilo sa 22 občanov.

Pozvánky

na pripravované akcie
Starosta obce Štefanov, poslanci
obecného zastupiteľstva a členovia
združenia HrachBass Vás srdečne
pozývajú na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v pondelok 4.3.2019
pri kultúrnom dome. Po obede sa
tak, ako každý rok, uskutoční ochutnávka pripravených výrobkov.
DHZ Štefanov Vás pozýva na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy, ktorá bude 5.3.2019
v KD Štefanov.Do tanca bude hrať
hudobná skupina TOP Diamond.
Starosta obce Štefanov a poslanci
obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na posedenie pod májou, ktoré sa uskutoční v utorok 30.4.2019
o 17.00 hod. pri kultúrnom dome.
Starosta obce Štefanov a deti zo
ZŠ s MŠ Štefanov Vás pozývajú na
oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 12.5.2019 v kultúrnom dome.
Základná organizácia Štefanov Vinice Vás pozýva na XIX. ročník
Miestnej výstavy vín, ktorá sa uskutoční 18.5.2019 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Štefanov.
Kultúrna komisia v spolupráci
s miestnymi organizáciami pozýva
deti na akciu Cesta rozprávkovým
lesom, ktorá sa bude konať v sobotu
22.6.2019.
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Snívali sme o tribúne
a sen sa stal skutočnosťou

Pohľad na fanúšikov, ktorí chodia v hojnom počte pozerať
futbal je krásny, ale že sa nemajú kde ukryť pred dažďom
a slnkom už taký pekný nie je.
Naša priorita bola výstavba tribúny. Pred rokom sa naskytla
možnosť požiadať o dotáciu Slovenský futbalový zväz. Vypracovali sme projekt a spolu so žiadosťou poslali na SFZ,
ktorý nám žiadosť schválil. Po verejnom obstarávaní vyhrala
firma ŠPORT-PROJEKT s.r.o. Bratislava s ponukou 23 040 €.
SFZ prispel sumou 14 000 € a zostatok bol pokrytý spolufinancovaním z rozpočtu obce roku 2018.
Ďakujeme za podporu vtedajšiemu starostovi pánovi Rudolfovi Polákovi a obecnému zastupiteľstvu.
Jozef Hrica, predseda ŠFK

Zhodnotenie jesennej časti
mužstva dorastu
Jesenná časť u dorastencov prebehla z môjho pohľadu nad
očakávania. Pred sezónou u dorastu prebehla „generačná“
výmena, kedy odišlo niekoľko hráčov do mužstva mužov
a dvaja išli skúsiť šťastie do vyššej súťaže. Ale taktiež prišlo
niekoľko nádejných, talentovaných a mladých futbalistov zo
žiackej kategórie.
Keďže sme mali asi jedno z najmladších družstiev v lige,
nemali sme veľké očakávania a vysoké ambície. Išlo nám
najmä o zapracovanie najmladších hráčov a ich oťukanie sa
v doraste. Ale napriek tomu sa chalani popasovali so súpermi
a niekoľkými skvelými výsledkami sme si vybojovali doteraz
priebežné 6. miesto. Čo teda hodnotím pozitívne vzhľadom
ku všetkým okolnostiam.
Chlapci už naskočili do tréningového procesu prípravy, tak
verím, že sa dobre pripravíme aj na druhú časť sezóny. Družstvo žiakov je po polovici súťaže na peknom treťom mieste.
Jakub Chudý, tréner dorastu
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Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR, pod číslom EV 5758/19,
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Ako sa viedlo mužstvu dospelých
Nakoľko v posledných dvoch rokoch sme bojovali o popredné
miesta v tabuľke, takisto aj v tomto ročníku chceme zabojovať o postup do vyššej súťaže. Začiatok sezóny nám vyšiel na
výbornú. V prvom kole sme si doma hladko poradili s Koválovom 5 : 1, ale prišli sme na šesť zápasov o najlepšieho strelca
z minulej sezóny Braňa Turečka. V druhom kole sme aj
v oklieštenej zostave vyhrali 3 : 0 v derby zápase
v Petrovej Vsi, ktorá má tiež postupové ambície. Po štvrtom
kole sme mali plný počet bodov a usadili sme sa na prvom
mieste. V piatom kole sme mali odložený domáci hodový
zápas so Smolinským. Tento herný výpadok ako keby mužstvu uškodil a začalo podávať horšie výkony. Napriek tomu
sme až do predposledného dvanásteho kola, ktoré sa hralo
v Rovensku boli stále v čele tabuľky. Tam prišla prvá prehra
v sezóne a klesli sme až na tretie miesto. V poslednom kole
sme doma vyhrali so Šajdíkovými Humencami 5 : 3 a takisto
sme zvládli dohrávku so Smolinským 2 : 1. Tieto výsledky nám
zabezpečili, že budeme zimovať na prvom mieste v tabuľke.
Čaká nás dlhá zimná príprava s množstvom priateľských zápasov a verím, že na začiatok jarnej časti sezóny, ktorá začína
24.3.2019 zápasom v Koválove budeme čo najlepšie pripravení.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým fanúšikom,
ktorí nás v hojnom počte chodili povzbudzovať nielen doma
ale aj na zápasy vonku, aby nám zostali verní a sľubujem,
že urobíme všetko preto, aby z každého zápasu odchádzali
spokojní. Športu zdar a futbalu zvlášť!
Miroslav Ovečka, tréner

Rozpis futbalových zápasov na rok 2019 muži
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

24.03.
31.03.
07.04.
14.04.
21.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.

TJ Družstevník Koválov - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov - ŠK Petrova Ves
TJ Družstevník Vrádište - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov - FC Sekule
TJ Družstevník Smolinské - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Unín
FK Smrdáky - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov – FK TJ Kúty
ŠK Baník Čáry - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov - TJ Druž. Hrad. pod Vrátnom
TJ Družstevník Kunov - ŠFK Štefanov
ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Rovensko
TJ KERKO Šajd. Humence - ŠFK Štefanov

Krátke zhodnotenie šachovej sezóny
Vlaňajšia šachová sezóna ŠK Štefanov bola zameraná najmä na boj o záchranu v 4. lige. Po nevyrovnaných výkonoch
družstva bol cieľ splnený a A družstvo skončilo na konečnom
8. mieste. B družstvo v 5. lige potvrdilo papierové predpoklady a skončilo piate.
Z jednotlivcov zažiarila opäť Karin Novomeská, keď obhájila titul majsterky Slovenska, teraz už v kategórii 10-ročných.
Čerešničkou na torte bola strieborná medaila z majstrovstiev
Európy v rapid šachu, čo nie je práve jej najobľúbenejšia
disciplína.

