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Vážení spoluobčania,

príchod prvých snehových vločiek, ktoré pokryli strechy
našich domovov nám dáva neúprosne najavo, že sa blíži
nielen koniec kalendárneho roka, ale i čas vianočných
sviatkov.
Su to najkrajšie sviatky, na ktoré netrpezlivo čakajú deti
i dospelí. Vianočný čas má neopísateľné čaro pre každého, kto sa na svet pozerá nielen očami, ale i srdcom. Tíško
prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme sa navzájom potešili a obdarili nielen vecnými darmi,
ale i milým slovom, prejavom úcty a porozumenia. V tento
sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek
dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa,
ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky,
ktoré nás pod ním čakajú.
Milí spoluobčania, prajem Vám v mene svojom,
i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce požehnané vianočné sviatky. Nech nás všetkých
ticho Vianoc naplní pravým pokojom, radosťou, láskou,
zdravím a Božím požehnaním.
Rudolf Polák
starosta obce
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Predstavme si vianočný stromček. Aj keď je krásny, vyzdobený, osvetlený, nikto z nás by ho v byte nechcel mať
do budúcich Vianoc. Prečo nie? Pretože nemá korene. Rýchlo vyschne. V byte máme teplo. A predsa tento náš vianočný
stromček nám môže byť výzvou, oslovením, aby sa naša
viera, nádej a láska počas týchto dní upevnili. Náš život sa
Vianocami nekončí, ak nás Pán života a smrti sám neodvolá.
Život človeka je často prirovnávaný k stromu. Je tradíciou
v rodinách, že pri narodení dieťaťa zasadia stromček.
Sviatky narodenia Pána Ježiša majú vtedy pre nás pravý
zmysel a význam, keď ich prežijeme ako kresťania. Vysoký strom musí mať korene čím hlbšie v zemi, aby sa nevyvrátil. Tak i kresťan potrebuje viac a viac si nielen uvedomiť, ale aj žiť svoj kresťanský život. Vianoce nám celý rok
pripomínajú slová modlitby „Anjel Pána“, ktoré sú dnes
zvlášť aktuálne: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami“- píše evanjelista Ján.
Aj keď majú Vianoce svoje čaro, keby trvali dlhšie, zovšedneli by. Majú však svoje miesto v našom živote. Nie sú len
spomienkou na niečo, čo sa stalo pred dvetisíc rokmi, ale majú
svoje opodstatnenie stále. Pohľad na Dieťa v jasliach nestačí.
Je potrebné, aby sme si uvedomili, že Boha treba počúvať. Vy,
matky, ste toho príkladom. Reagujete nielen na plač svojho
dieťaťa, ale v láske k dieťaťu plačúcemu predchádzate.

Keby sa Kristus aj tisíckrát narodil v Betleheme, a nenarodil by sa v našich srdciach, naveky zahynieme! Len
Kristus narodený v našich srdciach spôsobuje aj dnes nový
život skrze vieru. Ježiš v nás a skrze nás sa pohybuje medzi
ľuďmi. Udalosť z Betlehema sa znova a znova opakuje,
keď máme pre Boha čas, keď s ním spolupracujeme, keď
sme skutočne ľuďmi dobrej vôle. Vianoce tak nie sú len
spomienkou, ale narodenie Krista je mementom, že Boh,
Ježiš Kristus, večné Slovo Otca prišiel na svet z lásky
pre každého z nás, že je stále medzi nami a len od nás záleží, či a ako ho poznávame, žijeme s ním. To, že počas
týchto dní sme viac vnímaví na lásku je vlastne dar, aby
sme porozumeli a pripomenuli si, že sme a máme byť Božími deťmi. Ako všemohúci Boh potreboval Syna, ktorý
sa stal človekom, tak i dnes potrebuje nás, aby sme svetu
v ktorom žijeme, priniesli Boha a to nielen cez Vianoce. Ježiš dnes ako betlehemské Dieťa nám pripomína, že sa stal
len preto nám podobný vo všetkom okrem hriechu, aby sme
mali večný život. Veriť znamená žiť s Ježišom nielen počas sviatkov, ale vždy, teda aj počas všedných dní. Keď sa
Kristus narodil v našom srdci, je našou povinnosťou urobiť
všetko preto, aby sa narodil aj v srdciach našich drahých,
susedoch, priateľoch... Nasmerujme náš život na hodnoty,
ktoré ani moľ, ani hrdza a ani zlodej nemôžu zničiť.
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Vianoce bez nôh ...
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(dokončenie zo strany 1)
Pohľad do jaslí je inšpiráciou, že priateľstvo s Bohom
sa nesmie odkladať. Dieťa v jasliach nie je rozprávková
bytosť. Dieťa je Boh, ktorý vychádza od Otca, ktorý nemá
začiatok a nemá koniec, v ktorom máme však život. Boh
Ježiš dnes ako Dieťa v jasliach sa stal pravým svetlom,
„ktoré osvetľuje každého človeka“. Udalosti okolo narodenia sv. Ján apoštol vyjadril slovami: „Prišiel do svojho
vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi.“
Môže to znieť zvláštne, ale sviatky narodenia Pána Ježiša sú pre mnohých nepríjemnými a ťažkými dňami.
Jedni cítia výčitky svedomia a nechcú nič urobiť, aby ich
odstránili, len si prajú, aby bolo čo najskôr po nich. Iní
chcú počuť Boha, ale Boh ešte mlčí. Vlastne ešte neurobili
to, čo od nich Boh žiada. Najčastejšie je, že sa nezriekli
hriechu a príležitosti k hriechu. Nie sú zlí, ale ich slabosti,
spôsob života, ich mylný pohľad na seba, iných, udalosti,
spôsob života im bráni poznať pravý pokoj, radosť života.
Boh sa aj v tieto dni k nim prihovára. Vieme, že pohľad
na dieťa vie zlomiť hnev, nenávisť, odpor... Betlehemské
dieťa Ježiš nemlčí. Prichádza s darmi, ku ktorým sa nemôžu a nedajú prirovnať tie, ktoré oberajú o pokoj a radosť. Boh z jaslí prosí, aby mu pri jasliach zložili všetko, čo
nie je pravé zlato, a aby si odniesli pravý poklad. Mnohí
svoju nádej vkladajú do “pliev“, ktoré vietor odnáša, ktoré
nemôžu natrvalo obohatiť. Jedine Boh dáva pravú nádej.
Moc, sláva, kariéra... vedia zaslepiť oči, zviesť, oklamať.
Sú však ako poľný kvet, ktorý vädne a usychá, a zajtra niet
ho. O tom platí: „Márnosť nad márnosť“. Ježiš v jasliach
prichádza liečiť našu slepotu, hluchotu, naše ochrnutie,
malomocenstvo. Prichádza, aby noc nášho života zmenil
na deň. Má moc odmeniť pozemský život večným životom. Dieťa v jasliach je Boh. On jediný dáva zmysel a cieľ
nášmu životu.
Keď kľačíme pri jasliach, uvedomujeme si, že nik nás
neponižuje, nik nám neuberá na ľudskej dôstojnosti. Naopak. Keď kľačíme pri jasliach s pokorou, uvedomujeme
si, že sme obohatení, že dostávame oveľa viac, ako si sami
dokážeme prosiť, priať, želať. Mierou natlačenou, natrasenou, pretekajúcou obdarúva Boh tých, ktorí ho milujú.
Prijať Boha za svojho Pána a Spasiteľa na kolenách s naj-

väčšou vierou neostáva bez odozvy. Spoznávame najväčšie
šťastie. Sviatky prišli, aj odídu, ale prežité sviatky s Ježiškom sú obohatením.
Po roku manželstva muž, ktorý bol športovcom, výborným futbalistom, pri autonehode prišiel o obidve nohy. Hovorí: „Viere som vtedy nevenoval väčšiu pozornosť, hoci
sobáš som mal v kostole. Vierku, moju manželku, som mal
rád, a preto som jej v nemocnici navrhol, aby požiadala
o rozvod. Žiť s mužom bez nôh, čo je to za život? Navrhol som jej, aby dieťaťu, ktoré sme čakali, nepovedala
kto je jeho otcom. A dodnes stále počujem, čo mi vtedy
moja žena po chvíli mlčania so slzami v očiach povedala: Nebrala som si ťa pre tvoje nohy. A naše dieťa nebude
chcieť cítiť tvoje nohy.“ A žena už mnohým dala odpoveď:
„Nielen vtedy aj mnohokrát potom som si uvedomila, čo je
to byť manželkou a matkou, keď už nemám muža a manžela futbalistu, ale mám lásku bez nôh. Presvedčila som sa,
že moje modlitby pred sobášom neboli zbytočné. Vernosť
v dobrom i ťažkostiach si uvedomujem aj každé Vianoce,
keď kľačím pri jasliach.“ A dnes už tri dospievajúce a dospelé deti hovoria o otcovi a matke: „Otca sme nikdy nevideli na kolenách modliť sa, pretože kolená nemá, ale matku
áno. Otec však nikdy nechýbal, keď sme sa spolu modlili.
Otec je nám vzorom vernosti voči Bohu. Nikdy sme ho nepočuli reptať na Boha pre svoj osud. Naopak. Často sme ho
počuli v bolesti ďakovať Bohu za svoj kríž a prosiť o silu
statočne ho znášať.“
Nech nám vianočné sviatky prinesú nový pohľad na život, ktorý je darom, skrze ktorý objavujeme seba, ako dar
pre blížneho.
Pokojné a milostiplné prežitie vianočných sviatkov
Vám v modlitbách vyprosuje

Vďakyvzdanie za úrodu

dách. Výzdobu kostola tvorí ovocie, zelenina, kreatívne
obrazy svätých alebo symbolov. Pestrosť dotvára dobová
kvetinová výzdoba a starodávne kuchynské i hospodárske
náradie. Slávnostnou sv. omšou zvýrazníme slávenie vďakyvzdania v liturgickom i krojovom odeve.
Marián Meňuš, kňaz

V októbri sa zameriavame nielen na modlitbu sv. ruženca, ale ešte osobitne kladieme dôraz na poďakovanie za
úrodu, ktorá bola vypestovaná na našich poliach a záhra-

Marián Meňuš, kňaz
Konečne nastal vianočný čas,
svetielko šťastia zažiari v nás.
Zahoďme za hlavu všetky starosti
a srdcia majme plné lásky a radosti.
Požehnané sviatky a šťastný nový rok.
Všetkým občanom praje redakcia Štefanoviniek
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Vážení spoluobčania,
na konci roka 2017 mi dovoľte, aby som Vás v krátkosti
poinformoval o priebehu činností, ktoré sme počas tohto
obdobia v obci realizovali. Od začiatku roka sme svoje
úsilie venovali najmä dokončovacím prácam v okolí futbalového ihriska. Nedá mi, aby som sa nevrátil k samému
začiatku budovania tohto diela.
História ihriska sa začala písať 25.1. 2010, kedy Obecné zastupiteľstvo Štefanov schválilo vybudovanie nového
ihriska a kabín. Postupne začal prebiehať výkup a zámenna
pozemkov pod výstavbu. Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí súhlasili s vysporiadaním pozemkov a tak položili prvé základy pre toto ihrisko. Nebolo to ľahké, nakoľko sme oslovili viac ako štyridsať osôb. Zložité rokovania
priebiehali i na zasadnutiach obecnej rady a obecného zastupiteľstva, kdeže niektorí poslanci nesúhlasili s výstavbou ihriska, čo spôsobilo i pozastavenie prác. S projektom
sa pokračovalo v roku 2015, keď sme začali s prípravou
a realizáciou premiestnenia stĺpov vysokého napätia. Celkové náklady na preloženie stĺpov boli 27.000,- EUR.
V ďalšej etape sa začalo s úpravou terénu pod ihrisko
a to navážkou a planírovaním terénu. Pri týchto prácach
pomohli ťažké mechanizmy firiem Kovagaz spol.s.r.o. Štefanov, Hílek a spol. Senica a p. Alojz Kratochvíl Borský Sv.
Jur. Následne sa naviezlo 910 t zeminy, ktorú na výstavbu
ihriska daroval p. Ján Skala z Holíča. Zo Šajdíkových Humeniec bolo dovezených 150 t piesku a spoločnosťou Ar-

bor Senec bol zabezpečený dovoz 80 t rašeliny. Prípravné
práce pre výsev trávnika previedlo PD Štefanov. V mesiaci
jún 2016 firma Arbor Senec zabezpečila výsev trávnika.
Prívod vody a vybudovanie závlahového systému realizovala spoločnosť Zemský Rohatec z Českej republiky.
Celkové náklady na vybudovanie trávnatej plochy vrátane výkupu pozemkov boli 65 614,32 EUR.
Dňa 27. 4. 2016 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu futbalových kabín a dielní na pracovné vyučovanie
pre ZŠ s MŠ Štefanov. Po vyhodnotení výberového konania, ktoré vyhrala spoločnosť Hílek a spol. Senica, sa začalo s výstavbou budovy. Projektovú dokumentáciu na kabíny vyhotovil Ing. Ján Hladík zo Šaštína, k dokumentácii
sa vyjadrilo a pripomienkovalo ju i vedenie ŠFK Štefanov.
Stavebný dozor vykonával Pavol Skala zo Senice, stavbyvedúci bol Ing. Michal Huťťa z Radošoviec zo spoločnosti Hílek a spol. Senica. Stavba bola skolaudovaná 23.12.
2016. Celkové náklady na realizáciu kabín a dielní predstavovali čiastku 232 883,55 EUR. V mesiaci november 2016
zamestnanci obecného úradu začali s úpravou terénu a pokládkou oporného múra medzi materskou školou a ihriskom. Múr bol dokončený v máji 2017 v celkovej hodnote
41 517,52 EUR.
V polovici mesiaca máj 2017 sa súčasne začalo s budovaním prístupovej cesty, parkoviska a chodníka v celkovej
hodnote 47 311,68 EUR.
Celkové náklady na výstavbu tohto športového areálu
boli 414 327,07 EUR.
(pokračovanie na strane 4)

Budova kabín a dielní.

Plocha ihriska.

Miestnosť pre rozhodcov.
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Domáca hráčska kabína.

Zasadačka.

Sprchy pre hráčov.
(dokončenie zo strany 3)
Ťažko je vyčísliť prácu, ktorú na budovaní tohto areálu
vykonali športovci a priaznivci ŠFK Štefanov, za čo sa im
chcem úprimne poďakovať.
Moje poďakovanie patrí aj všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému ukončeniu tohto diela. Dúfam, že bude slúžiť nielen
pre dnešnú, ale i pre ďalšie generácie. Dňa 5. 8. 2017 sme
tento areál slávnostne odovzdali do užívania futbalovému
klubu Štefanov.

Toalety pre verejnosť.
Počas jesenných mesiacov zamestnanci obce pomáhali
pri výmene strešnej krytiny na kostole. V priebehu roka
sme sa venovali bežným údržbovým prácam v obci, ako
čistenie odtokových kanálov, koseniu a údržbe chodníkov,
údržbe obecných budov a likvidácii čiernych skládok.
Vážení spoluobčania, na sklonku roka 2017 Vám prajem pevné zdravie, všetko dobré, veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2018.
						
Rudolf Polák, starosta obce

Rozpočet Obce Štefanov na rok 2018

Kanalizácia, ČOV
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
SKAND
Zdravotné stredisko
TJ, Šport
Kultúra
Miestny rozhlas
Cintorín a Dom smútku
Opatrovateľky
Splácanie úrokov
Bežné výdavky spolu:
Školstvo
Kapitálové výdavky:
Výdavky finančné operácie:
VÝDAVKY SPOLU

Bežné príjmy sa skladajú z nasledovných položiek:
Podielové dane, dane z nehnuteľností
a poplatok za TKO
506 710 €
Nájomné za priestory- bytové a nebytové
58 970 €
Poplatky
20 330 €
Dotácie
385 078 €
Bežné príjmy spolu :
971 088 €
Kapitálové príjmy :
1 500 €
Príjmy finančné operácie:
15 000 €
PRÍJMY SPOLU:
987 588 €
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ
210 200 €
Ochrana pred požiarmi
7 000 €
Nájomné byty
9 800 €
Pozemné komunikácie
8 500 €
Odpadové hospodárstvo
50 000 €

12 500 €
15 000 €
18 000 €
2 100 €
3 300 €
10 700 €
13 000 €
1 000 €
17 600 €
9 820 €
16 300 €
404 820 €
471 900 €
19 000 €
73 700 €
969 420 €

Podrobný rozpis jednotlivých položiek rozpočtu obce je
uverejnený na internetovej stránke www. stefanovobec.sk
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Voľby do VÚC
Prvá novembrová sobota sa na celom Slovensku niesla
v znamení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Volili
sme župana pre náš Trnavský kraj a poslancov do krajského zastupiteľstva. Celoslovenská účasť v týchto voľbách
bola 29,95%. V Trnavskom kraji navštívilo volebné miestnosti 24,74% voličov, u nás v Štefanove využilo právo voliť 14,07% voličov, z toho volebnú miestnosť navštívilo
179 voličov a do prenosnej urny hlasovali dvaja voliči.
Do volebnej miestnosti prišlo odvoliť 7 prvovoličov, niekoľko rodičov i s deťmi, no inak boli voliť prevažne občania starší ako 40 rokov. Voľby prebehli bez komplikácií.
Za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený Mgr. Jozef Viskupič, ktorému dalo hlas 42,9% voličov
a v našej obci získal 49,4%-nú podporu. V Trnavskom kraji
sme volili 40 poslancov do zastupiteľstva. Zo Senického
volebného obvodu sa do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja prebojovali: Ing. Roman Sova, ktorý získal 2752 hlasov, Mgr. Martinovi Džačovskému dalo hlas
2453 voličov, Ing. Pavol Kalman získal 2309 hlasov, 2152
hlasov dali voliči RNDr. Ľubomírovi Parízkovi a RNDr.
Peter Gerhart, PhD. získal 2071 hlasov.
Výsledky hlasovania v obci Štefanov vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných
4.11.2017
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
1286
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
181
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
181
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do zastupiteľstva:
171
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu samosprávneho kraja:
176
Poradie kandidátov podľa počtu odovzdaných hlasov
pre jednotlivých kandidátov na predsedu Trnavského
samosprávneho kraja
1. Jozef Viskupič
2. Tibor Mikuš		
3. Jaroslav Cehlárik
4. Márius Novák
Konrád Rigó
5. József Berényi

87 hlasov
82 hlasov
5 hlasov
1 hlas
1 hlas
0 hlasov

25 hlasov
24 hlasov
21 hlasov
20 hlasov
18 hlasov
18 hlasov
14 hlasov
12 hlasov
12 hlasov
12 hlasov
11 hlasov
8 hlasov
7 hlasov
6 hlasov

Upozorňujeme občanov, že elektroodpad je možné
odovzdať na obecnom úrade od podnelka do piatku
v čase od 8.00hod. do 12.00hod. a od 13.00hod. do
15.30 hod.

Rozpis vývozu komunálneho
odpadu pre rok 2018
Dátum vývozu
11.01. 2018
25.01. 2018
08.02. 2018
22.02. 2018
08.03. 2018
22.03. 2018
05.04. 2018
19.04. 2018
03.05. 2018
17.05. 2018
31.05. 2018
14.06. 2018
28.06. 2018

Dátum vývozu
12.07.2018
26.07.2018
09.08.2018
23.08.2018
06.09.2018
20.09.2018
04.10.2018
18.10.2018
* 01.11.2018
15.11.2018
29.11.2018
13.12.2018
27.12.2018
*termín bude upresnený

Poradie kandidátov podľa počtu odovzdaných hlasov
na poslancov do zastupiteľstva VÚC Trnava:
1. Antónia Mikulíková, JUDr
Roman Sova, Ing.
2. Peter Gerhart, RNDr., PhD.
3. Radoslav Kováč, Bc.
4. Pavol Kalman, Ing.
5. Ján Hurban, Ing., MBA., LL.M.
Martin Lidaj, Ing.
Radovan Prstek, Ing.
6. Jakub Nedoba, Mgr.
7. Roman Ravas, Mgr.
8. Filip Lackovič, Mgr.
Ľubomír Parízek, RNDr.
9. Jaroslav Barcaj, Ing.

10. Martin Džačovský, Ing., Mgr
11. Anna Hrabošová, Mgr.
12. Vladimír Kocourek, Ing.
13. Martin Čulen, MUDr.
14. Ján Kovár, Ing.
Marek Tršo
15. Jaroslav Petrla, Bc.
16. Henrich Kovarovič
Miroslava Poláková, Mgr.
Vladimír Sládek
17. Jozef Hrubý, Mgr.
18. Ľuboš Jediný
19. Michal Andacký
20. Kristína Chudá, Mgr.

57 hlasov
57 hlasov
44 hlasov
38 hlasov
33 hlasov
32 hlasov
32 hlasov
32 hlasov
30 hlasov
29 hlasov
28 hlasov
28 hlasov
27 hlasov

Rozpis vývozu triedeného zberu
pre rok 2018 (papier, plasty...)
Dátum vývozu
10.01. 2018
07.02. 2018
07.03. 2018
04.04. 2018
02.05. 2018
20.06. 2018

Dátum vývozu
25.07. 2018
22.08. 2018
19.09. 2018
17.10. 2018
14.11. 2018
12.12. 2018
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Mikulášsky sviatok
Na sviatok sv. Mikuláš sa tešia najmä deti, pre ktoré je
tento svätec symbolom rozdávania sladkostí, ovocia a iných
darčekov. Biskup Mikuláš sa preslávil svojou dobrosrdečnosťou, pomocou biednym, chorým a trpiacim. Koluje o ňom
množstvo legiend. Jedna z nich hovorí o tom, ako pomohol
trom chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na veno a preto ich čakal krutý osud v otroctve alebo
v nevestinci. Keď sa o tom dozvedel biskup Mikuláš, zabalil vraj hrudu zlata do šatky a v noci ju nepozorovane hodil
cez okno do izby, kde spali tri chudobné dievčatá. Vďaka
štedrému daru sa mohli všetky tri sestry vydať a tak ich Mikuláš zachránil pred ponížením a hanbou.
Ako býva v našom kraji tradíciou, 5. decembra si deti pripravujú do obloka čižmičky, aby ich sv. Mikuláš cez noc obdaril.
Ráno 6. decembra si deti idúc do školy štebocú, aké dobroty
či darčeky si našli v topánkach. Ani tento rok sv. Mikuláš nezabudol na deti, ktoré sa s ním stretli 6. decembra v kultúrnom
dome. Zaplnená sála kultúrneho domu dýchala napätím, keď
sa objavil anjel a snažil sa nadviazať spojenie so sv. Mikulášom. Keď vstúpil na pódium a zvítal sa s prítomnými, deti
ho pozdravili spoločnou piesňou. Nastal čas rozdávania balíčkov. Najstarší anjel deti postupne volal na pódium, aby si prišli pre balíček. Niektoré deti sv. Mikuláša i publikum potešili
pesničkou, básničkou alebo krátkou modlitbičkou. Na záver
sa s deťmi rozlúčil a pobral sa rozdávať radosť ďalej.
(JK)

Medové raňajky v škole
Naša škola sa zapojila v minulom školskom roku do projektu Zelená škola a vysadili sme dvadsaťjeden ovocných
stromčekov. Táto aktivita bola prvým krokom k získaniu
oficiálneho certifikátu. V tomto školskom roku pozvala pani
učiteľka Poláková do našej školy včelárku Ing. Zuzanu
Juríčkovú PhD. zo Skalice, ktorá deťom z materskej školy
a žiakom 1. stupňa ponúkla medové raňajky. Všetci ochutnali čerstvý chlebík, maslo a pastovaný med. Takýmto spô-

sobom pani včelárka zdôraznila dôležitosť raňajok a zdravého stravovania. Žiaci prostredníctvom prednášky, DVD
filmu a názorných pomôcok spoznali anatómiu včely, získali informácie o chove včiel, včelích produktoch a postavení samotnej včely, ako opeľovača v prírode. Mali možnosť
prezrieť si rám s plástami, obliecť si ochranný detský odev,
či ochutnať rozličné druhy medov. Deťom medové raňajky
veľmi chutili. Veď dobrý med je nielen sladké, ale hlavne
zdravé pokušenie.
Mgr. Zuzana Burdová
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Žiaci zo Štefanova
po stopách J. M. Hurbana

V kolorite príjemnej atmosféry sa rodil podklad pre komiks.
Z kreatívnych, neraz i humorných popoludní vznikla
vzácna mozaika príbehov o Hurbanovi. Autenticitu jednotlivých komiksových obrázkov podčiarkli i zábery zo samotnej obce Hlboké. Žiaci zveršovali život J. M. Hurbana, prezliekli sa do kostýmov a stvárnili dôležité míľniky
z jeho života.
Potom už len netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže,
ktoré sa každoročne koná v septembri. Spomedzi škôl z celého Slovenska sa naša škola umiestnila na 3. mieste vo svojej kategórii. Každý žiak sa podieľal svojimi myšlienkami
a schopnosťami na tom, aby vytvorený komiks mohol naplno rozkvitnúť v rukách tých, ktorí po ňom siahnu.
Cieľom bolo podporiť tvorivosť detí, rozvíjať ich
vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám.
Mgr. V. Hubačová

Aktivity Jednoty dôchodcov

vítanie nového roka, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi za finančnú podporu a poskytovanie priestorov pre našu činnosť. Tiež ďakujeme
pani učiteľkám a žiakom základnej školy za nacvičenie
hodnotného kultúrneho programu.
Ďakujem členom jednoty dôchodcov za aktivitu a pomoc, prajem im, ale i všetkým občanom požehnané Vianoce
a šťastný nový rok.
Mária Písečná,
tajomník JD

Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenskej literárno
– výtvarnej súťaže Klasici v komikse. Nadväzujeme tak
na náš mimoriadny úspech, ktorý sme v tejto súťaži dosiahli – krásne 1. miesto v rámci celého Slovenska s komiksom o živote Jozefa Gregora Tajovského.
Tohtoročný už 8. ročník Klasikov v komikse bol venovaný Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorého 200. výročie
narodenia si tento rok pripomíname. Túto výraznú osobnosť slovenskej literatúry a slovenských dejín sa prostredníctvom komiksu pokúsili stvárniť i naši žiaci pod vedením Mgr.
Veroniky Hubačovej a Mgr. Zuzany Vizváryovej.
Plní nadšenia, radosti a očakávania sa pustili do práce. Pozorne načúvali jeden druhému, rozvíjali svoje nápady, čím
v nich klíčilo hlbšie vzájomné porozumenie a spolupráca.

Výbor Jednoty dôchodcov v Štefanove sa snaží pre svojich členov organizovať najmä také podujatia, o ktoré je
medzi členmi najväčší záujem. Chcem preto v stručnosti
poinformovať o našich aktivitách v roku 2017 tak, ako boli
uskutočnené v jednotlivých mesiacoch.
V jarných mesiacoch sme sa zapojili do brigády za krajší Štefanov, uskutočnili sme zájazd na výstavu do Trenčína a spoločne sme oslávili Deň matiek a otcov. O bohatý
kultúrny program na tejto akcii sa postarali žiaci našej základnej školy. V lete sme si posedeli pri táboráku a 3x sme
navštívili termálne kúpalisko. Zorganizovali sme tiež posedenie pri guláši. Traja naši členovia sa zúčastnili okresnej
športovej olympiády, kde pán Jozef Jakubáč vybojoval zlatú
medailu a postúpil do krajského kola. Dôstojne sme oslávili
mesiac úcty k starším. Dňa 7. 12. 2017 sme pre členov zorganizovali Mikulášsky večierok a 13.1. 2018 pripravujeme

Riaditeľka ZŠ s MŠ Štefanov oznamuje,
že vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017
a končia 5. januára 2018. Vyučovanie v základnej
škole a prevádzka v materskej škole sa začína
v pondelok 8. januára 2018.
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Stretnutie s pilotom
Každoročne v jeseni si pripomíname Medzinárodný deň
školských knižníc. Tento ročník bol venovaný M. R. Štefánikovi. Práve on rozhodujúcim spôsobomprispel k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. O rok uplynie sto rokov od vzniku Česko-Slovenska.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pozvať Štefánika do našej školskej knižnice, aby nás previedol míľnikmi svojho života. M. R. Štefánika stvárnil žiak 9. triedy
Jakub Polák. Prítomná bola i jeho láska markíza Giuliana
Benzoni, ktorú presvedčivo zahrala Katarína Bučeková,
žiačka 7. triedy. Pani riaditeľka nám zase predstavila osobnosť svojho príbuzného, letca Ladislava Ruseka, ktorý sa
narodil desať rokov po tom, čo zomrel Štefánik. Ďalším
vzácnym hosťom bol rodák zo Štefanova, kapitán lietadla
Milan Vávra.
Okrem lietania, všetky tieto osobnosti spája Štefánikovo
krédo zhrnuté do troch slov: „Veriť, milovať, pracovať!“
Vďaka pevnej vôli, vytrvalosti a odhodlaniu sa i naše sny
môžu stať skutočnosťou. V tomto je aktuálnosť odkazu
a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika. „Obsahom životným môže byť úsilie a láska. Tieto dva princípy
mi boli kompasom, keď som sa vydal na cestu...“ (M. R.
Štefánik)
Myslím, že sa nám podarilo touto netradičnou formou
priblížiť našim žiakom osobnosti minulosti i súčasnosti,
obohatiť ich o nové poznatky a spríjemniť tak jeden všedný školský deň.
Mgr. Veronika Hubačová, Mgr. Zuzana Vizváryová

Novéna k sv. Jánovi Pavlovi II.
Táto 9 dňová pobožnosť prebiehala v našej farnosti
v druhej polovici mája. Cieľom bolo priblížiť nielen život
patróna rodín sv. Jána Pavla II., ale aj poukázať na dobro rodiny, ktoré treba neustále brániť a rozvíjať. Zvlášť
v roku, kedy sme si pripomínali 100. výročie zjavenia Panny Márie trom pastierikom vo Fatime. Pozvaní boli hostia kňazi ako kazatelia, ktorí si pre nás pripravili informatívny
a zároveň i performatívny obsah kázne, teda nielen informujúci, ale aj formujúci obsah kázne. Takže mnohí sme
prežívali tento čas, ako duchovnú obnovu našej farnosti.
Potešila nás návšteva veriacich z okolia, denne prichádzali

z cca 20 obcí, od Cerovej po Skalicu. V slávnostných kro
joch sme prezentovali aj kultúrny prvok našej viery, vďaka
deťom, mládeži i dospelým. Záverečná sv. omša bola celebrovaná Mons. Jozefom Haľkom, bratislavským pomocným biskupom, čo nadovšetko umocnil plný kostol veriacich, že nebolo voľného miesta. A to sa nestáva, vzhľadom
na náš krásny a monumentálny kostol. Duchovný patriotizmus sme prezentovali živými vstupmi počas novény
v Rádiu Lumen a tiež prostredníctvom TV Lux. Takto sme
šírili dobré meno našej farnosti pre celé Slovensko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli k zdarnému priebehu
Novény.
Marián Meňuš, kňaz
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Koncert dychovej hudby Hradišťanka
Dňa 22. 10. 2017 zavítala do našej obce dychová hudba
Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom. Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším, nám prišli muzikanti spríjemniť toto jesenné popoludnie ľudovou nôtou a piesňami.
Hudobnú zložku dopĺňala ľudová rozprávačka tetka Albína z Jablonice.

Hradišťanka je pokračovateľkou tradície dychovej hudby v malej obci na úpätí Malých Karpát, kde má dychovka mnohoročnú tradíciu. Prvú dychovku založili v januári
1909, avšak 1. svetová vojna zastavila jej činnosť. Padlo
v nej totiž 8 hudobníkov a kapela nebola schopná ďalšieho
účinkovania. Po rôznych kratších i dlhších prestávkach sa
v roku 1991 stal novým kapelníkom Ing. Jozef Kerecman,
ktorý túto funkciu vykonáva doteraz. Hudba postupne naberala na kvalite a z účinkovaní na Záhorí sa prepracovala
aj na susednú Moravu a zatiaľ najďalej do Nemecka.
Hradišťanka každoročne odohrá desiatky hudobných
vystúpení ako sú zábavy, prehliadky dychových hudieb,

Otvorenie nového futbalového ihriska
Od soboty 5. augusta sa priaznivci futbalu v Štefanove
tešia z nového ihriska. Naša obec, sa môže pochváliť futbalovým mužstvom žiakov, dorastu aj dospelých a po rokoch
sa dočkala dôstojného futbalového areálu.
Prvý futbalový zápas v sezóne 2017/18 a zároveň prvý
zápas na novom ihrisku odohrali naši futbalisti proti FK
Petrova Ves.
Slávnostné otvorenie ihriska zahájil rímsko - katolícky
kňaz našej farnosti vdp. Mgr. Marián Meňuš, ktorý požehnal nové ihrisko a priestory šatní.
Následne sa prihovorili, slávnostne pripili a prestrihli
pásku starosta obce Štefanov Rudolf Polák, zástupca spo-

jarmoky, koncerty, výročia, oslavy aj pohreby. Medzi najzaujímavejšie vystúpenia patrí pravidelné účinkovanie
na tradičnom Trnavskom jarmoku. Hradišťanka nezabúda
ani na účinkovanie v rodnej obci. V tomto roku sa uskutočnil už XXIII. ročník prehliadky dychových hudieb.
Vo svojich piesňach sa okrem tradičných tém ľudových
piesní ako láska, oklamaná láska, víno a pod. snažili ospievať aj rodný kraj a vyjadriť lásku k tomuto malebnému
kútu Slovenska. Poloha obce Hradište pod Vrátnom na rozhraní regiónu Záhorie a Myjavských kopaníc sa prejavila
aj v jazyku textov piesní, keď sa podľa skladateľa lavíruje
medzi záhoráckym dialektom a tvrdým kopaničiarskym
nárečím.
Veríme, že členov Hradišťanky múza nikdy neopustí
a ponúknu nám ďalšie krásne piesne. Prajeme im, aby im
vydržalo nadšenie a chuť do hry, aby spoločne pokračovali
v bohatej tradícii dychovej hudby a rozdávali veľa radosti
a dobrej nálady všetkým priaznivcom. Ďakujeme im za návštevu v našej obci a za pekný kultúrny zážitok pre všetky
vekové kategórie.
Mgr. Dana Burdová
Športový futbalový klub Štefanov Vás srdečne
p ozýva na tradičný Vianočný futbalový turnaj, ktorý
sa uskutoční dňa 27. 12. 2017 na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Štefanov. Turnaja sa zúčastní 8 družstiev zo Štefanova a okolia. Začiatok turnaja je o 9.00
hod. Na občerstvenie je pripravená cigánska pečienka,
varené vínko, kofola a pivo.
Príďte povzbudiť svojich favoritov.
ločnosti HÍLEK a spol. Ing. Jozef Hílek a predseda ŠFK
Štefanov Jozef Hrica. V rámci príhovoru odzneli základné
informácie o realizovanom projekte a najmä slová vďaky
predstaviteľom obce, stavebnej spoločnosti, sponzorom,
funkcionárom, hráčom ŠFK a najmä fanúšikom. Tých prišlo na otvárací zápas viac než 500. Pripravené bolo občerstvenie aj atrakcie pre deti a so záverečným výsledkom
prvého futbalového zápasu mohli byť domáci fanúšikovia
spokojní. Nová svetelná tabuľa ukazovala konečný výsledok 2:0. Historicky prvý gól na novom ihrisku strelil kapitán mužstva Marián Valla.
Text: Jozef Hrica
Foto: Marián Andel
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Zhodnotenie jesennej časti
futbalovej sezóny 2017/2018

Jesenná časť sezóny bola pre náš klub úspešná. Všetky
naše mužstvá svojimi výsledkami dokazovali, že futbal
v Štefanove sa po niekoľkých
rokoch postupne vracia na úroveň, kde náš futbal patrí. V súťaži
máme prihlásené tri mužstvá: žiaci, dorast, A – dospelí.
Naši najmladší futbalisti sú
po jesennej časti predbežne na 1.
mieste. V deviatich zápasoch ani
raz neokúsili pocit prehry a pod
vedením trénerov Ľ. Čelústku
a P. Beňu sa od zápasu k zápasu
iba zlepšovali. Strelecky sa najviac darilo L. Čelústkovi so 16
gólmi a M. Danielovi s 15 gólmi.
Do kolobehu zápasov sa zapojili
aj rodičia, ktorí s klubom spolupracovali či pri cestovaní na zápasy, alebo hlasnom povzbudzovaní na každom zápase.
Od novej sezóny začal s trénovaním dorastu J. Chudý,
ktorý zhodnotil účinkovanie mužstva takto:
„Po dlhšom čase sme obnovili s chlapcami pravidelný
tréningový režim. Som nadšený z ich záujmu rozvíjať svoje
futbalové schopnosti. Počas jesennej časti sme odohrali veľa vyrovnaných stretnutí, ktoré boli úspešné, naopak
v niektorých nám chýbalo kúsok šťastia. Po jesennej časti
sezóny dorast obsadil 4. miesto, za čo im ďakujem. Teším
sa na jarnú časť sezóny a chlapcom prajem veľa síl a futbalových úspechov.“
Roman Kralovič, tréner A-mužstva zhodnotil ich výkony
takto:
„Počas jesennej časti sezóny sme sa snažili hrať útočný,
atraktívny futbal, čo sa nám vo väčšine zápasov aj darilo.
I keď sme sa nevyhli aj slabším zápasom z pohľadu výsledkového i herného, osobne by som rád vyslovil spokojnosť
s tým, ako sa chalani počas celej jesene prezentovali. Jeseň
sme mali z pohľadu počtu strelených gólov a umiestnenia
v tabuľke výbornú. Veľmi ma teší, že sme dali 38 gólov,
viac strelili len Šajdíkove Humence - 41. Mrzia ma naopak
inkasované góly - 18, ktoré sme v drvivej väčšine dostali
po individuálnych chybách a v podceňovaní situácií. Ešte
viac ako výsledky a góly si však cením to, že chlapci na jeseň dokázali byť sebavedomí, správne futbalovo drzí a často krát hrali atraktívny futbal plný šancí. Chlapci sami
sebe dokázali, že keď tvrdo na sebe pracujú a budú v tom
pokračovať, môžu porážať aj lepšie družstvá ako sú v našej
lige. Zakúsili sme aj trpkosť futbalu, najmä zápas v Sekuliach sa nám nevydaril podľa našich predstáv. Vo väčšine
prevládala radosť a spokojnosť, hlavne v ,,derby“ zápasoch s Letničím, Petrovou Vsou a Unínom. Mňa osobne
najviac potešila domáca výhra 9:1 v poslednom jesennom
zápase proti Šajdíkovým Humenciam. Radosť môžu mať
najmä domáci fanúšikovia, keďže sme na domácej pôde
nestratili ani bod. Vo svojom strede máme aj najlepšieho
strelca súťaže Branislava Turečka. Ten dokázal prekonať
súperových brankárov celkovo 16-krát. Po jeseni sme
na druhom mieste a na prvé Sobotište strácame 5 bodov.
Dúfam, že jarná časť bude rovnako úspešná a chlapci nadviažu na svoje výkony v jesennej časti. Na záver by som

rád poďakoval klubu za vytvorené podmienky a chalanom
za vzornú reprezentáciu obce.“
Text: Martin Okasa
Foto: Katarína Čelústková

Rozpis futbalových zápasov
na rok 2018
Muži
14.

25.03.

ŠK Petrova Ves - ŠFK Štefanov

15.

01.04.

TJ Družstevník Kunov - ŠFK Štefanov

16.

08.04.

ŠFK Štefanov - TJ Druž. Hradište pod Vrátnom

17.

15.04.

TJ Družstevník Letničie - ŠFK Štefanov

18.

22.04.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Smolinské

19.

29.04.

ŠK Baník Čáry - ŠFK Štefanov

20.

06.05.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Sobotište

21.

13.05.

TJ KERKO Šajd. Humence - ŠFK Štefanov

22.

20.05.

ŠFK Štefanov - FK Smrdáky

23.

27.05.

TJ Družstevník Unín - ŠFK Štefanov

24.

03.06.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Pop. Močidľany

25.

10.06.

TJ Družstevník Koválov - ŠFK Štefanov

26.

17.06.

ŠFK Štefanov - FC Sekule

15.

18.03.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Unín

16.

25.03.

ŠFK Štefanov – TJ Chvojničan Radošovce

17.

01.04.

TJ Slovan Šaštín - ŠFK Štefanov

18.

08.04.

FK TJ Kúty - ŠFK Štefanov

19.

15.04.

TJ Sokol Bor. Mikuláš - ŠFK Štefanov

20.

22.04.

ŠFK Štefanov – FK Borský Svätý Jur

21.

29.04.

TJ Družstevník Sobotište - ŠFK Štefanov

22.

06.05.

TJ Družstevník Unín - ŠFK Štefanov

23.

13.05.

TJ Chvojničan Radošovce - ŠFK Štefanov

24.

20.05.

ŠFK Štefanov - TJ Slovan Šaštín

25.

27.05.

FK TJ Kúty - ŠFK Štefanov

26.

03.06.

ŠFK Štefanov - TJ Sokol Bor. Mikuláš

27.

10.06.

FK Borský Svätý Jur - ŠFK Štefanov

28.

17.06.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Sobotište

10.

24.03.

TJ Družstevník Smolinské - ŠFK Štefanov

11.

31.03.

TJ Kopčany - ŠFK Štefanov

12.

07.04.

voľno

13.

14.04.

TJ Družstevník Sobotište - ŠFK Štefanov

14.

21.04.

ŠFK Štefanov – OFK Mokrý Háj

15.

28.04.

voľno

16.

05.05.

TJ Družstevník Unín - ŠFK Štefanov

17.

12.05.

ŠFK Štefanov - FK Smrdáky

18.

19.05.

FK Družstevník Rybky - ŠFK Štefanov

19.

26.05.

ŠFK Štefanov - TJ Družstevník Kunov

20.

02.06.

TJ Družstevník Hlboké - ŠFK Štefanov

Dorast

Žiaci
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Najúspešnejšia sezóna šachového
klubu Štefanov

Šachový klub má za sebou historicky
najúspešnejšiu sezónu. Darilo predovšetkým Karin Novomeskej.
Koncom apríla sa v Liptovskom Mikuláši konali Majstrovstvá Slovenska
mládežníckych kategórií a po striebornej
a bronzovej medaili z predchádzajúcich
rokov Karin získala medailu najcennejšiu. Okrem bojov za šachovnicou bola
zážitkom aj účasť v živom šachu na námestí, kde Karin dostala úlohu f pešiaka.
O mesiac neskôr sa v Ružomberku
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v rapid šachu, čo je šach so skráteným
časom na rozmýšľanie. Hráči majú
k dispozícii 15 minút, aby zdolali svojho
súpera. Tu Karin potvrdila, že nedostatok času jej vôbec nevyhovuje. Nakoniec z toho bola „aspoň“ strieborná medaila.
Prišiel jún a s ním finále Grand Prix Slovenska. Ide
o postupovú súťaž, do ktorej sa započítavajú výsledky
z celej sezóny. Aj tento turnaj sa hrá na skrátený čas, no
Karin sa v Dubnici nad Váhom prekonala a získala bronz.

Pred odjazdom na Majstrovstvá Európskej únie Karin patrila medzi favoritky. Jej snaha bola napokon korunovaná
úspechom a zlatá medaila z Majstrovstiev európskej únie dostal
novú majiteľku. Popri tomto hlavnom úspechu bola Karin ocenená aj
za najlepšie odohranú partiu v kategórii 8-ročných detí.
V nadväznosti na tento úspech bola
Karin ocenená aj svetovou šachovou
federáciou FIDE a bol jej udelený
titul Woman Candidate Master
(WCM).
V súťaži družstiev bolo po odchode
dvoch hráčov základnej zostavy jasné, že v sezóne 2016/2017 A družstvo
neobháji vlaňajšiu tretiu priečku, ale
bude bojovať o udržanie sa v súťaži. To sa napokon podarilo a napriek
tomu, že káder nebol posilnený, v tejto začínajúcej sezóne 2017/2018 patrí
družstvu po piatich kolách priebežná štvrtá priečka.
B družstvo sa v uplynulej sezóne stalo čiernym koňom
súťaže a obsadilo konečnú tretiu priečku, keď o postup prišlo až prehrou v poslednom kole s Gbelami. V tejto začínajúcej sezóne sú oporami družstva najmä dievčatá Silvia
Fajtáková na prvej šachovnici a Karin Novomeská na tretej
šachovnici.
V súčasnosti v Štefanove vzniká nová tréningová skupina, zameraná najmä na deti predškolského veku. V tejto
chvíli by bolo akékoľvek hodnotenie predčasné, no zatiaľ
táto skupina vyzerá veľmi nádejne. Veď už pri svojej prvej
účasti na turnaji v CENADA Bratislava získala Alexandra
Jurkovičová zlatú medailu v kategórii 8-ročných dievčat.
Jej výsledok je zaujímavý najmä tým, že ešte pred mesiacom táto 5-ročná slečna nevedela ťahať figúrkami. Na ďalšom turnaji GPX v Malackách sa zúčastnili 5-roční Paľko
Beňa a Martin Buček. Obaja boli odmenení ako najmladší
účastníci, navyše Paľko bol štvrtý v kategórii 8-ročných
chlapcov a od medaile ho delilo len horšie pomocné hodnotenie.
Karel Klimeš

Oznam
Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnutelností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.
na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu
podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov
pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ocharnu životného prostredia. Požadovaný konečný
termín vykonania prác je 30.11.2018. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov
a porastov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze,
alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požia
dať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú a.s.
na tel. 033/5563251.

Upozorňujeme občanov,
ktorí užívajú poľnohospodársku
pôdu nie vlastnú, ale cudziu a
mali ju vyčlenenú cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor
okresného úradu s príslušným
rozhodnutím a chcú túto pôdu
naďalej užívať, aby v lehote do
28.2.2018 podali žiadosť o nové
rozhodnutie na tento pozemok
na Pozemkový a lesný odbor,
Hollého 750, Senica. Nepodaním žiadosti do daného termínu
užívanie náhradného pozemku
zaniká. Vzor žiadosti si občania
môžu vyzdvihnúť i na Obecnom
úrade v Štefanove.
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Spoločenská rubrika
od 12.12.2016 do 12.12.2017

NARODILI SA

Matias Hochman
24.12.2016
Rodičia: Milada Wolfová & Peter Hochman
Filip Šarközy
29.12.2016
Rodičia: Ilona Šarközyová
Juraj Mati
10.01.2017
Rodičia: Marek & Hedviga Mati
Teodor Lipta
07.02.2017
Rodičia: Karin Liptová
Lada Škrabáková
08.03.2017
Rodičia: Rudolf & Dominika Škrabáková
Natália Danielová
10.03.2017
Rodičia: Stanislav & Kvetoslava Danielová
Ema Tomašovišová
10.03.2017
Rodičia: Martin Tomašovič &Veronika Novomeská
Adrián Lopatka
26.03.2017
Rodičia: Ľuboš Lopatka & Miriama Ralbovská
Benjamín Chrenka
04.04.2017
Rodičia: Miroslav Chrenka & Barbora Klenová
Tobias Chovančík
21.04.2017
Rodičia: Mária Chovančíková
Tobias Polák
20.06.2017
Rodičia: Martin & Gabriela Poláková
Diana Piváková
22.06.2017
Rodičia: Róbert & Zuzana Piváková
Teodor Vician
23.06.2017
Rodičia: Ladislav & Michaela Vicianová
Viktória Balážová
04.07.2017
Rodičia: Miroslav Baláž & Hana Šarközyová
Lea Leonka Vyrúbalová
18.07.2017
Rodičia: Miroslav Vyrúbal & Viera Marková
Richard Baláž
05.09.2017
Rodičia: Patrik & Monika Balážová
Jana Kujovská
09.09.2017
Rodičia: Silvia Kujovská
Eliška Margorínová
26.09.2017
Rodičia: Martin Margorín & Hana Tomašovičová
Lea Slováková
04.10.2017
Rodičia: Peter & Helena Slováková
Tamara Bilková
14.10.2017
Rodičia: Lukáš & Judita Bilková

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Terézia Khúlová
Jozef Beňa
Štefan Petráš
Júlia Hricová
Jarmila Šarközyová
Anna Božeková
Alžbeta Kudolániová
Pavel Cvečka
Mária Lukáčová
Alojz Polák
Martina Ovečková
Rozália Šarközyová
Štefan Božek
Florián Tomašovič
Hermína Piváčková
Milan Polák

11.12.2016
16.12.2016
03.01.2017
09.04.2017
02.05.2017
08.05.2017
10.05.2017
26.05.2017
13.06.2017
06.07.2017
07.09.2017
28.09.2017
13.10.2017
05.11.2017
09.11.2017
22.11.1917

vo veku 85 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 95 rokov
vo veku 51 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 93 rokov
vo veku 60 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 43 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 93 rokov
vo veku 70 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Stanislav Daniel & Kvetoslava Tomečková
Tomáš Daniel
& Martina Danielová
Patrik Baláž
& Monika Szeifová
Juraj Hrica
& Michaela Vrbová
Jozef Chovančík & Marika Danihelová
Marek Časnocha & Lucia Klimešová
Ľuboš Daniel
& Zuzana Šarközyová
Martin Daniel & Zuzana Danielová

11.02.2017
11.02.2017
24.05.2017
17.06.2017
02.08.2017
19.08.2017
30.09.2017
21.10.2017

Pozvánky na kultúrne akcie
Farský úrad Štefanov Vás srdečne pozýva dňa
25. decembra 2017 o 17.00 hodine do kostola na
jasličkovú pobožnosť. Po pobožnosti bude pred
kostolom živý betlehem.
Štefanovské deti sa i v tomto roku zapoja do koledníckeho projektu Dobrá novina. Koledovanie
sa uskutoční 6. januára 2018. Ak chcete, aby Váš
dom navštívili koledníci, môžete sa
zapísať od nedele 17. decembra 2017 do zoznamu
vo farskom kostole.
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Vás pozýva na
Detský karneval, ktorý sa bude konať 20.1.2018 o
14.00 hod v Kultúrnom dome Štefanov a o 21.00
hod. Vás pozýva na Maškarný ples pre dospelých.
O občerstvenie a tombolu je postarané o zábavu
sa postará DJ Drobec.
Športový futbalový klub Štefanov Vás srdečne
pozýva na II. Ples športovcov, ktorý sa uskutoční
3. 2. 2018 v Kultúrnom dome Štefanov. Vstupenky
si môžete rezervovať u Vladimíra Čecha č.d. 509,
alebo u Petra Beňu č.d. 150.
Farnosť Štefanov a farská rada Vás všetkých
pozýva na IX. Farský ples, ktorý sa uskutoční 9.
2. 2018. Bližšie informácie o predpredaji vstupeniek budú včas oznámené.
Starosta obce Štefanov a poslanci obecného
zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 12. 2. 2018 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 13.
februára 2018.

Oznam k dani z nehnuteľnosti
obecný úrad Štefanov oznamuje občanom
– daňovníkom, u ktorých v priebehu roka 2017
nastala zmena: kúpa, predaj nehnuteľnosti
(pozemky, stavby), aby najneskôr do 31.1.2018
podali nové daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na rok 2018.
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Vianočná krížovka pre dospelých
Výrok:
J. Čapek

TECHNIC.
HOSPODÁR.
PRACOVNÍK
(SKR.)

MENO
ROMANČÍKA

NA INOM
MIESTE

ŠUPINA

SKRATKA
SÚHVEZD.
TELESCOPIUM

EČV KOŠÍC

KÓD
TADŽICKA

KIROV
ZHOTOVIL ZLÚČENINA ALAMOS
IHLOU
SÍRY
ELOR, TJK
IKTUS

PRÍZVUK

OKRESNÁ
LIGA (SKR.)

1. ČASŤ
TAJNIČKY

TEPNY

DOMÁCE
ZVIERA

NIEČO
ČUDNÉ

MENO
HLAVÁČKA

4. ČASŤ
TAJNIČKY

PREDSTAV.
KLÁŠTORA

RUSKÉ
MĚSTO

PODNET

VLASTNOU
RUKOU

MĚSTO V
MEXIKU
MYŠLIENKA
POPÍNAVÁ
RASTLINA ZÁHRADNÝ
DOMČEK

POSLAL
(KNIŽ.)
CHYŤ

HĽA (RUS.)

PUTÁ

POVRAZ
VOJENSKÝ
ZVÄZOK

ILONA
(DOM.)

ZNAČKA
ASTÁTU

KUJNÝ
NERAST

POTOMOK

LETECKÝ
ODDIEL

NADÝCHNUTIA

PÍSACIE
POTREBY

EČV
TRENČÍNA

ODTOK
VODY

IHLIČNATÝ
STROM
TEL. VYS.
STREDISKO

OPRAVA
(ZAST.)

ORGANIZ.
HLAVNÉ
ZAHRANIČ.
MĚSTO
OBCHODU
TALIANSKA
(SKR.)
ZNAČ. OBJEKTÍVOV
MASTNÁ
ZEMINA

VZADU

2. ČASŤ
TAJNIČKY

3. ČASŤ
TAJNIČKY

JUŽNÉ
PLODY

LYŽIARSKA
DISCIPLÍNA

Vylúštenú krížovku v ktorej sa nachádza výrok J. Čapka vystrihnite, doplňte osobnými údajmi a vhoďte do pripravenej
schránky na OcÚ v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom
čísle Štefanoviniek.
Meno a priezvisko .......................................................		
Adresa ...............................................................................

Janko a Marienka prosia otca:
- Ocko, na Vianoce ľudia púšťajú kapra
naspäť do rieky. Čo keby sme to urobili
aj my?
Otec sa zamyslí, obráti sa na manželku:
- Dobre drahá, tak ho ...

(Tajnička má 21 písmen.)

Milé deti, vylúštenú osemsmerovku
vystrihnite, doplňte osobnými údajmi
a vhoďte do pripravenej schránky na OcÚ
v Štefanove. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.
Meno a priezvisko
.....................................................................
Adresa .........................................................
Výhercovia sudoku z predchádzajúceho čísla:
1. miesto - Pavol Šebesta - finančná výhra 10,- €
2. miesto - Jozef Tomša - finančná výhra 5,- €
3. miesto - Lenka Novomeská - vecná výhra
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na OcÚ
v Štefanove do 22. 12. 2017.

Detský výherca:
1. Katarína Mešťánková - kniha
2. Patrícia Škodová - kniha
3. Erika Šírová - kniha
4. Lukáš Škoda - kniha
5. Karin Novomeská - kniha
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DHZ Štefanov a ich úspešná sezóna
Ešte len nedávno sme otvárali hasičskú sezónu, pripravovali sa na súťaže, chystali techniku a dnes už len spomíname na to, čo sme počas roka zažili. Počas hasičskej sezóny
sme sa aj tento rok zúčastňovali veľa rôznych súťaží. Naši
najmladší hasiči sa zúčastňovali súťaží pre deti, v kategóriach mladších
a starších žiakov. Dievčatá priniesli
z okresnej súťaže z Borského Mikuláša 3. miesto a pekné 4. miesto
obsadili na Jesennej hre PLAMEŇ.
Dorastenci získali na okresnej súťaži v Moravskom Sv. Jáne 2. miesto,
pričom im len o pár stotín uniklo
víťazstvo a postup na krajské kolo.
Na okresnom kole sme mali zastúpenú aj kategóriu mužov a žien, ktoré
sa umiestnili na 3. mieste. Dorastenky sa tento rok zúčastňovali viacerých súťaží ako v minulých rokoch
a dúfame, že v budúcom roku bude
tých absolvovaných súťaží ešte viac.
V kategórii žien sme boli tento rok
po tretíkrát zaradené do Záhoráckej hasičskej ligy, ktorej sa zúčastňujú hasičské družstvá
z okresov Bratislava, Malacky, Senica a Skalica. Počas
ligy sme sa od začiatku usadili na prvej priečke a tú sme

Opravy kanalizačných prípojok
Nehnuteľnosti v našej obci sa začali na obecnú kanalizáciu pripájať od roku 2001. Je to teda už 16 rokov. Počas tohto obdobia sa opravovalo množstvo kanalizačných
prípojok. Na bezplatnú opravu alebo výmenu pokazeného
kanalizačného čerpadla má nárok každý, kto má čerpadlo
staršie ako 10 rokov, alebo sa jedná o poruchu, ktorú nezapríčinil občan.
Medzi spoplatnené poruchy na kanalizácii najčastejšie
patrí, že sa do kanalizačnej šachty dostanú zámerne, alebo
nedopatrením cudzie predmety ako hygienické vložky, vlhčené obrúsky, špongie, drôtenky, rôzne tkaniny, drobné kovové alebo plastové predmety, ktoré zapríčinia zaseknutie
rezných nožíkov alebo upchanie obežného kolesa v čerpadle. Za takúto poruchu občan platí poplatok vo výške ceny
opravy čerpadla a taktiež zaplatí 15,- € servisný poplatok.
Pri akejkoľvek poruche na kanalizačnej prípojke má občan povinnosť neodkladne odpojiť čerpadlo od elektriny
a poruchu nahlásiť na obecnom úrade. Vyslaný pracovník
obecného úradu po vykonaní opravy spíše s majiteľom kanalizačnej prípojky záznam o poruche, kde zaznačí o akú
poruchu sa jednalo. Záznam z poruchy majiteľ potvrdí svojím podpisom. Odstránenie poruchy je zabezpečené najneskôr do 24 hodín od nahlásenia. Opravy kanalizačných
prípojok v našej obci vykonávajú len pracovníci obecného
úradu, nevykonáva ich občan svojpomocne alebo za pomoci inej osoby.

udržali až do samého konca. Stali sme sa držiteľkami zlatých medailí a krásneho putovného pohára, ktorý dúfame,
že budeme obhajovať aj na ďalší rok. Víťazstvo nám prinieslo postup na Slovenský Superpohár, ktorý sa tento rok
konal v Kútoch, kde sme sa mali možnosť stretnúť s tými
najlepšími spomedzi hasičského športu z celého Sloven-

ska. Sezónu sme ukončili na Slovácko-Záhorackom pohári
vo Vracove na Morave.
13. mája sme sa zúčastnili 5. Púte hasičov v Národnej
Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. No nie
je to však len o súťažiach, víťazstvách a prehrách, ale aj
o vzájomnom porozumení. Tí, ktorí hasičský šport milujú,
dokážu vynaložiť veľa úsilia a času potrebného na ďalšie
zdokonaľovanie sa. Veľakrát sa stáva, že až prehra doslova
nakopne a nabudí k dosiahnutiu cieľa. A konečne sme aj
my zažili ten pocit byť víťazkami a sami sebe dokázali, že
tá snaha naozaj stojí za to.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých členov DHZ Štefanov zaželala pokojné prežitie vianočných
sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu svojich blízkych,
šťastie a lásku po celý rok 2018!
Mgr. Simona Jakubovičová

Štatistika z evidencie obyvateľov
k 12.12.2017

V našej obci máme k tomuto dátumu prihlásených na trvalý pobyt 1658 obyvateľov, z toho je 820 žien a 838 mužov. Detí do 15 rokov je 322 a to 154 dievčat a 168 chlapcov. Vek dospelosti v tomto roku dosiahlo 22 občanov.
Počet občanov nad 50 rokov je 536 a to 281 žien a 255
mužov.
Najstaršia žena Sidónia Korytárová oslávila v tomto
roku 93 rokov najstarší muž Florián Polák oslávil 93 rokov.
Počas roka 2017 sa z našej obce z trvalého pobytu odhlásilo 21 občanov a prihlásilo sa 19 občanov.

. Noviny obyvateľov obce a okolia vychádzajú 1x ročne. Vydáva Obecný úrad v Štefanove IČO 00 310 077.
Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR, pod číslom EV 3545/09, ISSN 1339-7133. Náklad 480 kusov.
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák Senica. Adresa redakcie: OcÚ Štefanov 347.
Tel: 034 6537129, e-mail: obecstefanov@stonline.sk, www.stefanovobec.sk
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Letný eRko tábor 2017 vo farnosti Zubák

V roku 2018 sa eRkári chystajú do farnosti Chrenovec Brusno okr. Prievidza. Tábor sa uskutoční v termíne
15-21.7.2018. Na nové zážitky s deťmi sa teší animátorský tím.

Rozprávkový les
Leto je síce už dávno za nami, no nedá mi nespomenúť si
na tohtoročný rozprávkový les. Každoročne toto podujatie
nadchne deti i rodičov, o čom svedčí nemalá účasť súťažiacich. V tomto roku sa do organizovania rozprávkového
lesa zapojili i organizácie obce. Na štarte sa o deti postarali
členky jednoty dôchodcov. Rozprávkové stanovištia okrem
dobrovoľníkov a poslancov obecného zastupiteľstva pomohli obsadiť hasičky, eRkári i futbalisti, ktorí zabezpečili i obsluhu v bufete. Od štartu do cieľa deti navštívili 10

rozprávkových stanovíšť a vyskúšali si svoju šikovnosť,
rozvahu, zručnosť aj odvahu. V cieli pri kultúrnom dome
na súťažiacich čakalo občerstvenie, cigánska pečienka a
cukrová vata. Voľný čas pred vyhodnotením deti vyplnili
šantením na skákacom hrade a mohli sa povoziť na vojenskom terénnom vozidle. Ocenené diplomom a drobnou
cenou boli všetky súťažiace deti. V tejto súťaži nešlo ani
tak o prvenstvo, ako o dobre strávené popoludnie.
Text: Jarmila Klimešová
Foto: Ladislav Buček
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Vianočná besiedka

2

I keď čas tak rýchlo letí, nech sú pre Vás Vianoce stále
také, ako keď ste boli deti. Dňa 13.12.2017 žiaci základnej
školy priniesli kúsok predvianočnej atmosféry pre všetkých, ktorí prišli na Vianočnú besiedku.
Pokojné, požehnané Vianočné sviatky a úspešný Nový
rok Vám praje kolektív ZŠ s MŠ Štefanov so svojimi žiakmi.
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Žiaci z folklórneho krúžku

Moderátori – babka a dedko
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Aj nám nasnežilo

Prváci rozbalili lásku z darčeka

Vo vianočnej pekárni
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Štvrtáci pripomenuli tradície

2

Speváci zabalili Vianoce do papiera

