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Milí spoluobania,
tí ko prichádza krásny as vianon, arovn as
ke sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, ke si
sadáme k slávnostne prestretému stolu, aby sme
spolu privítali príchod Je i a Krista na tento svet.
as ke iariace oi na ich detí uprene hadia na
roz iaren stromek s tú bou nájs si pod strome kom vysnívan darek, as ke star í, ivotom skú sení udia s vanosou prijímajú tieto sviatky ako
dar a akujú Pánu Bohu, e sa ich do ili.
as, kedy sa zastavíme, na chvíu odlo íme svoje
ka dodenné starosti, aby sme znovu naerpali silu
z jedinenej in titúcie ktorej hovoríme rodina.
Prajem Vám v etkm po ehnané a príjemné pre i tie vianonch sviatkov, nech Vás ticho Vianoc
v etkch naplní pravm pokojom, radosou, lás kou, zdravím a Bo ím po ehnaním.
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Rudolf Polák, starosta obce
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Vianoné pohladenie
Pamätám sa ako sme spolu s mojou enou trávili prvé Vianoce v tefanove. Hoci to znie zvlátne, ale bolo to ako vo filme. Vonku sneh a mráz, vnútri teplúko a vetko o má na
vianonom stole by!, tam aj bolo. A ke sme sa u chceli vrhnú! na dareky, za dverami sme zauli spev. Vianonú koledu.
Znelo to a neuveritene, ale ke ena otvorila dvere, zistila,
e je to naozaj tak. A zostala tam stá!, akoby ju práve vystrúhali z dreva. Pretoe to bolo takpovediac naivo, iadna pohadnica od Ladu, alebo národopisn film.
Mono si poloíte otázku, o je na celej príhode také zvlátne. Samozrejme, dnes u ni. Dnes vám prídu zaspieva! koledu a donesú Betlehemské svetlo priamo domov. ia, väinou len vtedy, ak si to objednáte. Lene príhoda, ktorú spomínam, sa odohrala v asoch reálneho socializmu. Teda v asoch, ke na Vianoce s Jeikom aj v naich koninách súperil Dedo Mráz z ukotky. Ten sa, na!astie, väinou presadil
len na kolskch podujatiach. A na nau adresu dnes u chodí Jeiko. Hoci nedávno som v televízii videl ot v ktorom
bradat mlad mu tvrdil, e správny je bradat Santa Claus.
Rozumej, ten americk. U ma teda ancu nemá. Verím, e
ani u vás nie.
Vo chvíli, ke píem tieto riadky, ani renomovaní meteorológovia nevedia poveda!, i Vianoce budú na blate, alebo na ade. Poda ma je to vak úplne jedno. Dôleité je by! doma,
medzi svojimi, medzi blízkymi. Len si predstavte, e by ste
Vianoce trávili niekde na plái, prípadne schovaní v tieni, kde
je aj tak vye tridsa! stupov nad nulou. Osobne som jedny
Vianoce trávil vo vtedajom ZSSR, dnes Rusku. Na sluobnej
ceste. No, Vianoce! tedr de sme oslavovali my, inostránci, domáci nie. Tí s oslavou akali a na Nov rok. Pamätám
sa, e s kolegom sme si do batoiny pribalili aj zopár salóniek. Tie nám potom ostatní závideli. Ale vetci sme aj tak tú-
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ili by! doma. V dnench asoch by sa to dalo aspo cez
mobil, lene vtedy a tam sa aj obyajné telefonovanie objednávalo a akalo sa na celé hodiny.
Ako mu musím prizna!, e eny to pred, ale aj po Vianociach, majú !aie ako my. Okrem vymania a zháania darekov. Hrozím sa pri predstave, e by som mal pripravi! oovicovú, fazuovú a hubovú polievku, navari!
kapustnicu, zvládnu! vianoné peivo, prípadne trdelník,
pupáky a k tomu ete aj vysmai! kapra a na stôl poloi!
nevyhnutn zemiakov alát. Vetko vyisti!, poutiera!,
uprata!. Milé domáce panie máte môj neskonal obdiv.
A o sa tka zdravia na ktoré sa v tomto sviatonom ase
ptate prekrojeného jabka – do jedného budete po cel
rok v poriadku, ak si v obchode vyberiete len tie, ktoré sú
najkrajie.
Obís! nemôem ani vianoné a novoroné elania. Slová
ako !astné a veselé, prípadne vetko najlepie v novom
roku, asto znejú len tak, akoby z povinnosti. Osobne si
dávam záväzok, e ak ich v kadom jednom prípade nebudem myslie! absolútne úprimne, radej ich ani nevyslovím. Jednoducho preto, e tie slová by mali by! nieo
ako pohladenie. A o vy?
S vekm poteením som zaznamenal, e u nás v tefanove sa v prvch sekundách Nového roka nielen roziaria
svetlá v kostole, ale rozozvuia aj vetky zvony. Krásny
spôsob ako nasledujúci rok privíta!. Osobne verím, e po
tom, o sa stratí aj posledn záblesk súkromnch ohostrojov, uvidím oblohu plnú nádhernch, iariacich
hviezd. Pretoe Boie dielo je dokonalé.
P.F. Zo srdca elám vetkm, aby trnástka bola pre vás po
cel budúci rok tm !astnm íslom.
Oskar Král
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Symboly asu vianoného
i predvianoného

Roráty
Po dlhch rokoch zabudnutia postupne obnovovanm cirkevnm zvykom sú roráty - ranné ome poas predvianoného
obdobia. Na roráty voakedy chodili poas adventu celé rodiny, a to spravidla kadé ráno. udia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplch iat, vzali si lampáe a vea krát brodiac sa
snehom a znáajúc tipav mráz, smerovali do kostola. Obraz otcov preliapavajúcich cestu v snehu nasledovanch de!mi a matkami, ktoré asto niesli najmenie deti na rukách,
patrí k spomienkam naich starkch. Niesli si so sebou lampáe so sviekami, pretoe vnútro kostola mohlo osvetova!
len toto svetlo. Obloky chrámu u bvali rozsvietené a hoci
bolo iba es! hodín ráno, boli vnútra kostolov plné udí vetkch vekovch kategórií. Nechbali ani deti, ktoré by mono
rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omi pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo pribliovanie narodenia Jeika.
Aj u nás v tefanove sa táto tradícia zaala obnovova! a u po
4. rok chodia deti i dospelí s vlastnorune vyrobenmi lampámi na adventné rorátne ome.
V domácnostiach na stoloch nechba adventn veniec
Symbolika adventného venca je krásna. Veniec je vyroben
z rôznych ihlinanov a inch rastlín, ktoré symbolizujú trval ivot. Aj tieto rastliny majú tradin vznam, ktor je moné interpretova! v naej viere: Vavrín znamená ví!azstvo nad
prenasledovaním a utrpením, borovica, cezmína a tis, znamenajú nesmrtenos! a cédru sa pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína má aj peciálny kres!ansk symbol: pichavé listy pripomínajú t ovú korunu. Okrúhly tvar venca (nemá zaiatok
ani koniec) symbolizuje venos! Boha, nesmrtenos! due
a ven ivot. iky, orieky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom ivota a vzkriesenia. Vetko dokopy vyjadruje nesmrtenos! naej due a nov, ven ivot nájden
v Kristovi. tyri svieky reprezentujú tyri tdne adventu.
Svetlo opä! znamená Kristus, svetlo sveta. Na prvú adventnú
nedeu tieto vence veriaci nosia do kostola, kde ich kaz poehná.
Vianoce
Vianoce slávia v kadej krajine trochu inak, ale symbolika je
vade rovnaká. Stromek s trblietavmi ozdobami, betlehem,
hviezdy, zvoneky i dareky, bohato prestret stôl, koledovanie. Historické pramene hovoria, e Vianoce sa zaali oslavova! neskôr ako Veká noc, niekedy okolo roku 336. Kres!ania rôznych cirkví slávia Vianoce v rôznych termínoch poda
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Gregoriánského kalendára 25. decembra, poda Juliánskeho
kalendára 6. januára. Oslavy Vianoc sa v priebehu histórie
vyvíjali. K obúbenm zvykom patrí stavanie a zdobenie vianoného stromeka.
Vianon stromek
Dostal sa do Európy ako symbol Vianoc a v polovici 16. storoia. Prvé zmienky o ozdobenom stromeku pochádzajú
z Brém. Z nemeckého a rakúskeho územia sa tento zvyk v polovici 19. storoia dostal aj na Slovensko. Najprv do väích
obcí a bohatích rodín, neskôr sa tento zvyk rozíril aj do tch
najchudobnejích domácností.
Betlehemy
Prastará je aj história betlehemov. Autorom prvého betlehema na svete bol svät Frantiek z Assisi. Zakladate rádu frantikánov na Vianoce roku 1223, chcel divadelnm spôsobom
vyrozpráva! pôsobiv príbeh narodenia Jeia Krista. Ponúkol ho najmä de!om a uom, ktorí v ivote nemali v rukách
Bibliu. Do jaskyne nad talianskym mestekom Greccia uloil
ivé bábätko, na ktoré dohliadali Jozef s Máriou, nechbal ani
iv osol a vôl, poiané z blízkeho gazdovského dvora.
Na Slovensku sa tvorba betlehemov zaala rozvíja! na sklonku 18. storoia. Pre Slovensko sú typické predovetkm drevené, vyrezávané betlehemy. udoví majstri sa pri ich vrobe pridriavali pevnej kompozície. Jasliky s Jezuliatkom,
Pannou Máriou a Jozefom boli uprostred, vavo pastieri, ktorí prináali dary a oveky. Bvalo nepísanm zákonom, e po
6. januári, sviatku Troch kráov, do betlehema pribudli aj postaviky kráov. Kad z betlehemov je svojím spôsobom
originálne umelecké dielo.
Koledovanie
Koledovanie v období Vianoc je obradom hlboko zakorenenm v celej Európe i za jej hranicami. Mohli by sme vak poveda!, e je to jeden zo zvykov nemajúcich vlas!, lebo ani jeden zo súasnch národov sa nemôe pochváli! tm, e mu
dal poiatok, tvrdí vznamn rumunsk etnológ a folklorista
Petru Caraman a dodáva: „Jeho podstata je kres!anská, pretoe sa s ním stretávame u kres!anskch národov.“ Koledy boli
po mnohé stároia neodmyslitenou zvukovou kulisou dotvárajúcou atmosféru Vianoc. Tradícia koledovania sa u nás
v poslednch rokoch zachovala len v niektorch regiónoch,
avak prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina sa ju
od roku 1995 darí obnovova! na celom Slovensku. U po deviaty krát sa i deti zo tefanova zapoja do koledovania Dobrej noviny. Kadorone navtevujú rodiny a vykoledovanmi
finannmi prostriedkami pomáhajú svojim rovesníkom
v rozvojovch krajinách.
(JK)

Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti, dni pre ite v radosti.
Zdravie, astie e te k tomu,
nech prídu aj do Vá ho domu.
Na nov rok správny krok a úsmev po cel rok.
Z celého srdca len to najkraj ie Vám praje
Redakcia tefanoviniek
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Ako sme putovali v Roku viery

Pú, putovanie (lat. peregre = ís!aleko). Pútnik je teda lovek, ktor sa vydáva na dlhú cestu, obyajne do neznámeho kraja a ist as tam
pobudne. Medzi turistom a pútnikom je vak rozdiel. Turista prichádza
na historické miesta, aby kultúrne pookrial a spoznal pamiatky asu.
Pútnik na svojej ceste po vyznaench miestach neutonie iba v obdivovaní krás a pamiatok, ale snaí sa prei!a sprítomni!si dobu svätch, ktorí zanechali na miestach, po ktorch sa on uberá, nemiznúce stopy.
Putovanie patrí ku kres!anstvu oddávna. Preto pravidelne putujeme. Tentoraz farská pú!s názvom „Po stopách Jána Pavla II.“ v Roku viery sa poriadala od 14. do 16. augusta. Navtívili sme najskôr slovenské pútnické miesto Krivá na Orave, rodisko blahoslavenej rehonej sestry Zdenky Schelingovej. Silnm záitkom bolo svedectvo
spoluputujúceho kaza, ktor poas totality zachránil jej telesné pozostatky z miesta likvidujúceho cintorína. V krátkosti vykreslil svoju
dlhú a !akú cestu ku kazstvu, v spleti rôznych nástrah zdôraznil pomoc, ktorej sa mu dostalo od blahoslavenej Sr. Zdenky. Následne sme
si uctili relikvie, navtívili pomník na mieste jej rodného domu a spevom sme sa pobrali za hranice tátu.
Naa pú!alej viedla do Poska, do Zakopaneho. Ohromení majstrovskm dielom domácich rezbárov sme obdivovali nádherné rezbárske diela nielen v kostole i kaplnke, ale v celom areáli. Po sv. omi
nám miestny kaz priblíil historické pozadie stavby baziliky. Veriaci
ho postavili sami ako poakovanie za preit atentát na Jána Pavla II.,
13. mája 1981 vo Vatikáne. Samotn pápe toto miesto neskôr poctil
svojou návtevou. Prechádzajúc okolitm areálom sme pozdravili nemeckého kardinála Joachima Meisnera, ktor neformálnym spôsobom naznail lásku k slovenskému národu. Odmenou bolo kardinálovo osobitné poehnanie a obrázok s jeho foto. Veernou jazdou sme
sa presunuli do ubytovacieho zariadenia.
Ráno, po vdatnch raajkách, sme navtívili pútnické miesto
Ludzmierz. Tu sa slávilo 50. vroie od Korunovania Panny Márie,
ktoré vykonal krakovsk kardinál Stefan Wisziski spolu s pomocnm biskupom Karolom Wojtylom, da 15. 8. 1963. U skoré ráno
naznaovalo vekú slávnos!. Domy a priedomia boli vyzdobené mariánskymi, vatikánskymi i tátnymi vlajkami, obrazmi a sochami. Hádam nebolo domu, kde by zabudli na vzdobu. Ve na slávnos!do dedinky s potom cca 1000 obyvateov bol pozvan vzácny hos!. Príchod kardinála Stanislava Dzivisa bol typick pre podhalsk kraj sprievod 107 jazdcov na kooch v goralskom kroji s vlajkami v rukách a tvorzáprah bielych koní vezúci hos!a. Mnostvo spovedajúcich kazov a veké zástupy akajúcich odzrkadovalo duchovn rozmer slávnosti. Znejúce, modlitby, fanfáry, podt hanie zvonom na bráne viery, nástupy uniformovanch skupín dobrovoníckych cechov,
mnostvo udu, poetn zástup biskupov, kazov, rehoníkov, vzneene dotváralo nevídanú slávnos!. Poas sv. ome bolo zasvätenie sa
Panne Márii, rodín i celého kraja. Jeho eminencia kardinál Dzivis
v príhovore poukázal na dôleit aspekt kres!anského ivota, prehlbova!mariánsku úctu a viac dôverova!Panne Márii. Záverom sa domáci poakovali hlavnému celebrantovi i za prácu dlhoroného osobného sekretára Sv. otca Jána Pavla II.
Po skonení sme sa v poobednch hodinách presunuli do Wadovíc, rodiska pápea Jána Pavla II. Nasledovala prehliadka kostola v ktorom bol pokrsten, kde rád minitroval a postupne prijímal ostatné sviatosti. Aby napokon odpovedal na tajomné slová: „Poa nasleduj ma...“
Pri krstitenici sme sa pomodlili za naich rodiov, ktorí nás dali pokrsti!a odovzdali vzácny Boí dar – vieru. Cel kostol, je pre pútnika, vernm odkazom na nevedného loveka, akm Karol Wojtala nepochybne bol. Je známe, e po maturite zaiel so spoluiakmi na „kremúvky“. Po krásnom dni, v objatí krásne rozkvitnutej zelene a mnostva kvetov na terase, sme i my vychutnávali „maturitné“ pápeské
krémee. Ubytovanie sme nali v karmelitánskom klátore, kde asto
minitroval mal Lolek, ako ho doma vetci familiárne volali.
Ráno sme sa presunuli na alie pútnické miesto, tentoraz s prívlastkom mariánske. ebidovska kalvária je od Wadovíc vzdialená
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len 9 km. Sem otec Lolka zaviedol, krátko potom ako mu zomrela
mamika Emília. Lolek mal len 9 rokov. Tu pred milostivm obrazom
mu otec povedal, e odteraz bude jeho mamou Panna Mária. Lolek si
to dobre zapamätal, lebo sem asto chodil ako tudent, bohoslovec,
kaz, biskup a dokonca aj ako pápe. Nie nadarmo sa kalvárii hovorí
– pápeská. Prehliadka areálu, sv. oma, modlitba sv. ruenca, uctenie
relikvii blahoslaveného pápea, posedenie a retaurané stravovanie
bolo príjemnm oddychom pre telo i pre duu.
September bol pre nás z hadiska náboenskch slávností vemi bohat. U zaiatkom mesiaca sme slávili letné hody –
svätch Felixa a Adaukta, spolupatrónov farnosti. Do vyzdobeného chrámu sme vstupovali cez nové dvere, ktoré zhotovil posk majster uren na vrobu pápeského oltára i sédesu v Ludzmieru. Dvere obsahujú architektonické prvky náho kostola. Dominantnm prvkom je trojin znak Najsvätejej Trojice – Otca,
Syna a Ducha Svätého. Spolonm prienikom je naznaená jednota Boha v troch Boích osobách. Vstupom do kostola si kad
uvedomuje svoju ohranienos!. A práve nai predkovia si zvolili
svätch Felixa a Adaukta, za nebeskch ochrancov. Hody - to je
práve okamih, kedy im preukazujeme vaku za preukázané dobrá, úctu ako Boím priateom a prosbu i naalej vies! Bohu mil
ivot. Slávnos! sme preívali o to viac, pretoe sa poehnávali
retaurované sochy. Vekos! slávnosti dodával slávnostn kazate
vdp. ubomír Sloboda, farár v Kaplne. Obetné dary pripravené
veriacimi sa prináajú v rámci sv. ome, aby poukázali na Boiu
tedros! a sebadarovanie pre dobro blíneho. eny obleené ako
– Slovenky – priniesli tedré obetné dary. Po skonení sme sa
s pozvanmi hos!ami posadili za hodov stôl, aby sme upevnili
dobré medziudské vz!ahy. Tak sa aj patrí, aby kres!an katolík od
spoloného farského stola zasadol za rodinn v domácnosti.
Da 15. septembra sme sa pripojili k putujúcemu „vlaku“ peích
pútnikov na národnú púdo atína. Piesou „Tie atínske zvony k sebe nás volajú...“ sme opú!ali farnos!, aby na pomedzí lánov
tefanovského chotára dua loveka pookriala. Spevom, tónmi harmoniky, modlitbou, rozhovormi nám cesta v rannej rose rchlo
ubiehala. Krí na ele sprievodu, mariánske zástavy, obraz Sedembolestnej si postupne prestriedali takmer vetci úastníci. Najkrajou
odmenou bol príchod do baziliky po dvoch hodinách cestou-necestou, po mäkkom i po tvrdom, po mokrom i po suchom, hore i dole,
s úsmevom i s kvapkou potu, ale predsa... sme v cieli, pri Matke. Po
slávnostnej sv. omi sme zostali ete aj na Akatiste a po om opä!
cestou spä!, aj ke u v menej zostave. Poteili nás rehoné sestriky sv. Kría, ktoré veselo i zbone obohatili spoloné putovanie
s nami. Zvlá!rehoná sestra kolastika, ktorej tempo bolo neúprosné.
Da 22. septembra sme zrealizovali obrad Poehnanie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Stárnisku. Tomu vak predchádzal po rokoch obnoven sprievod od kostola a na Stárnisko.
Krí, mui, hasii so zástavou, futbalisti s korohvou, dychovka –
Unínanka, minitranti, kaz, ostatn zástup veriaceho udu sa ulicou obce verne a oddane blíil ku kaplnke za dedinou. Spievané litánie, posvätn ruenec a mariánske piesne boli ozdobou slávnostného sprievodu. Po príchode zaala sv. oma v rámci ktorej bolo poehnanie obnovenej kaplnky predchodcom vdp. Miroslavom Michalkom. V príhovore miestny kaz veriacim priblíil historické pozadie stavby a vznam pre duchovnú ochranu tu ijúceho udu. Záverom si prítomní na pamiatku zobrali obrázok kaplnky a s dátumom poehnania a textom: „…ve ona vdy preukazovala námu
udu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpeenstvách... Preto ju
oslavujeme ako patrónku náho národa a uctievame ju ako nau nebeskú Matku.“ Po skonení obradu poehnania sa sprievod na ele
s kríom vrátil do kostola, kde krátke záverené poehnanie so Sviatos!ou Oltárnou zakonilo putovanie. Uznanie a poakovanie patrí
vetkm, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu putovania, vetkm
zúastnenm, ale zvlá!starím osobám, ktoré aj o palike preli tra!
tam i spä!. Príklad obety a viery.
Mgr. Marián Meu
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Ako to bolo, ke priiel Mikulá

Tak ako po minulé roky, ani tento rok sv. Mikulá neobiiel
nau obec a 5. decembra v podveer zavítal aj do náho kultúrneho domu. Po namáhavej ceste, zo Senice, kde bol vyslo-

bodi! erta z väzenia a nakúpi! pre deti sladkosti, zamieril
rovno do tefanova. Keby nebolo zlého erta – ktor oféroval mikuláske vozidlo, prili by mono i skôr. No ert je ert
a ke súbi, e u bude dobr neznamená to, e to i dodrí.
Ke vak na kriovatke smerom od Koválova zaboil ert namiesto na Doj smerom do Senice, Mikulá s ním stratil vetku trpezlivos!. Pozbavil ho vodiského oprávnenia a za volant sa usadil mlad ofér anjel. Zo zaiatku troka nesmelo,
no !astlivo sa auto s posádkou rozbehlo rovno do tefanova.
Celú túto strastiplnú cestu deti s napätím sledovali cez video-

kameru na premietacom plátne v kultúrnom dome, a km sa
sv. Mikulá neobjavil v sále. Mikulá sa de!om krátko prihovoril a zaalo sa s rozdávaním balíkov. Niektoré deti boli
troka ustraené a pre balíky si prili v sprievode rodiov no
na javisku z nich vetok strach opadol a niektoré sa s Mikuláom i porozprávali. ert len stál a nespokojne sa prizeral,
aké sú v tefanove odváne detiky, ktoré vedia recitova!
i spieva!. Ke boli balíky rozdané Mikulá sa s de!mi rozlúil a pobral sa alej.
Renáta Müllerová

Najnovia kniha
Naty Sabovej – Hry o lásku

skch chlapcov, ktorí na elanie spisovateky poruili tradíciu
a mimo faiangov zatancovali tanec Turkov. Ich neoddelitenou súas!ou bol a navdy zostáva aj Drahomír. Zuzana kuligová Morávková svojimi obdivuhodne ikovnmi rukami
vytvorila tortu znázorujúcu mal kúsok ostrova Efra a knihu. Torta bola nielen krásna, ale aj vemi chutná. Nechbali
ani ukáky z knihy , ktoré predniesla itateka M. Burdová.
Zazneli piesne v podaní V. Klukovej, T. Dvorskej, T. Kudo-

V tefanove sa 26. októbra konala slávnos!, na ktorej sa
uviedla do ivota najnovia kniha Naty Sabovej – Hry o lásku. Preo práve u nás? Román je toti venovan mladému
muovi Drahomírovi Klukovi, ktor je stelesnen v hlavnom hrdinovi príbehu. Bol to chlapec, ktor si svojím dobrosrdenm úsmevom, veselm smiechom a ochotou vdy
pomôc!, získal srdcia nespoítateného mnostva udí. Na tejto milej slávnosti sa zúastnili nielen jeho najblií príbuzní
a priatelia, hasii, futbalisti, kamaráti, ale i starosta obce Ru-

Zava - Z. Burdová, Ondrej Herec, L. Kluková,
Nata Sabová, Slávka Koleniová.

dolf Polák s manelkou, krstné mamy predchádzajúcich kníh,
spisovateky Slávka Koleniová, Ruena Scherhauferová,
Andrea Novosedlíková, Marja Holecyová, Kristína Mioviová, spisovate Ondrej Kalamár, uznávaná osobnos! literárnej vedy Ondrej Herec i zástupkyne kniníc z Hlohovca. Spomienkovú as! programu uzatváralo vystúpenie tefanov-

Krst knihy.

lániho a F. Chudého. Krstná mama knihy Lívia Kluková zaelala knihe vea dobrch itateov, popriala jej aby írila i naalej to najvzácnejie – lásku a priatestvo. Sú knihy znelé
a neznelé. Na neznelé zabudneme a tie znelé zanechajú stopu
a znejú dlho v naej mysli. Nielen táto kniha bude znie! dlho
v naej mysli, ale aj spomienka na pekné jesenné popoludnie,
za ktoré patrí poakovanie spisovateke Nate Sabovej, tefanovanom, ktorí pomohli toto podujatie zorganizova! i vetkm hos!om, ktorí sa ho zúastnili.
Mgr. Zuzana Burdová
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Vá ení spoluobania,

dovote mi v krátkosti zhodnoti! rok 2013, o vetko sme
urobili v naej obci, a plány ktoré máme na blíiaci sa rok
2014.
V roku 2013 obec uskutonila zateplenie kultúrneho domu
a novú fasádu na kultúrnom dome, alej boli vymenené okná
v pivniciach, dvere z bonej strany a dvere na javisko. Celkové náklady na túto rekontrukciu predstavovali iastku
29 680 EUR. alej sa uskutonila oprava múru pri cintoríne
- fasáda a oplechovanie múrov, dokonili sme podhady na
dome smútku v celkovej iastke 3 400 EUR. V mesiaci jún –
august 2013 prebehla rekontrukcia jednej asti zdravotného
strediska - ambulancia MUDr. Ovoldíkovej. Boli vymenené
okná, poloená dlaba v miestnostiach, vybudované nové
WC pre pacientov. Náklady tvorili iastku 6 402 EUR.
V mesiaci október bol dokonen a skolaudovan Nájomn
dom 16 b.j. Nájomníkmi tohto domu sú obania z naej obce
i z okolitch obcí. V nájomnom dome je 14 dvojizbovch bytov a 2 jednoizbové byty. Na túto stavbu obec získala nenávratnú dotáciu vo vke 195 230 EUR a úver vo vke
455 552,16 EUR, ktor je splatn do 30 rokov s 1%-tnm
úrokom, úver je splácan z nájomného.
V priebehu roka bol zbúran dom . 348 a vybudovan chodník v celkovej dke 25 bm.
V mesiaci september boli oslovení vlastníci pozemkov v lokalite Klíny na odpredaj alebo zámenu ponohospodárskej
pôdy, za úelom investinej bytovej vstavby. Kúpne zmluvy

Zaiatok adventu

V prvú adventnú nedeu usporiadala Jednota dôchodcov tefanov v Dome kultúry
predvianonú vstavu. lenovia jednoty
dôchodcov tu prezentovali produkty zo svojich záhrad, najmä
nádherné jablká a zeleninu. Vystavené boli aj vianoné dekoratívne predmety, adventné vence, svietniky a betlehemy,
perníky, vrobky z vosku a med. Svoje vrobky vystavili aj
iaci základnej koly. Dôchodcovia spolu s obyvatemi obce
strávili príjemné a milé popoludnie pri ochutnávke vína, pri
zákuskoch, kapustnici a pri varenom víne.

Po vstave tak môu smelo vstúpi! do vianonch príprav
v rodinnom kruhu, aby sa znovu stretli na rozlúke so starm
rokom na konci decembra.
Ing. Viera Wallnerová

a zámenné zmluvy na tieto pozemky sa budú realizova! od januára 2014 do konca marca 2014. V mesiaci december prebehlo územné konanie k prekládke elektrickch stpov 22 kV
za základnou kolou na pozemkoch, kde sa pripravuje vstavba nového futbalového ihriska, ktoré bude slúi! i pre potreby základnej koly a irokú verejnos!.
V priebehu roka sa prevádzalo kosenie priestranstiev v obci
a istenie priekop.
Touto cestou chcem poakova! vetkm spoluobanom, poslancom obecného zastupitestva a zamestnancom obce za
spoluprácu. elám Vám !astné a poehnané vianoné sviatky a !astn nov rok 2014.
Rudolf Polák, starosta obce

Vianoce, Vianoce prichádzajú...

Je to krásna as! roka, plná romantickch chví. Dnes nejedna
ena vyhlási, e peenie voavch sladkostí je preitok a vetko sa dá kúpi!. Vianoné sladkosti u piekli nae mamy a staré
babky. Bolo to vône a radosti z peenia! Po celom dome rozvoniavala vanilka a korica. Pieklo sa z lístkového cesta, snehové peivo, medovníky, orechové záviny a tedroveern
kolá. A tak Vám nae milé gazdinky ponúkam recept na tedroveern kolá a prajem Vám, aby vaej rodine chutil.

tedroveern kolá

600g hrubej múky, 120g masla, 100g cukru, 0,3l mlieka,
3 tky, 30g drodia, citrónová kôra, so, 20g masla
na potretie, tuk na potretie plechu.
Náplne
Slivková- 200 g slivkového lekváru a citrónová kôra.
Orechová – 180g mletch orechov, 30g strúhanky,
80g cukru, vanilkov cukor a citrónová kôra.
Maková- 20g mletého maku, 120g cukru, 100g masla,
0,2l mlieka, vanilkov cukor, citrónová kôra.
Tvarohová – 300g tvarohu, 80g cukru, 80g masla,
20 hrozienok, 2 tky, vanilkov cukor, citrónová kôra
a sneh z 2 bielok. Orechovú a makovú plnku varíme
a tvarohovú a lekvárovú iba premieame.
Z múky, soli, drodia a ostatnch prísad vypracujeme polotuhé
cesto a necháme vykysnú!. Rozdelíme ho na 5 rovnakch astí
a 4 z nich rozvakáme na pomúenej doske na pláty. Prv poloíme na plech potret tukom a natrieme slivkovou plnkou, poloíme druh plát a potrieme ho orechovou plnkou, poloíme tretí plát a natrieme ho makovou plnkou, poloíme tvrt plát
a natrieme tvarohovú plnku. Z piatej asti cesta uúame tenké
valeky a na povrch koláa vytvoríme z nich mrieku. Kolá po
povrchu potrieme maslom a upeieme. Vydrí aj niekoko dní.
Dobrú chu Vám praje Jozefka Tomová.
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Lútitesk kútik

Hovorí jeden snehuliak druhému:
- Poúval som poasie. Blíi sa k nám studená vlna. Zajtra nám ...
(tajnika má 22 písmen.)

tefanovinky

Pozvánky na pripravované akcie
eRko – kres!anské spoloenstvo detí v tefanove
pozva vetky deti na koledovanie Dobrej noviny.
Koledovanie sa uskutoní v nedeu 29. decembra
2013 a rodiny sa na koledovanie môu zapísa!
v kostole.
Detsk spevácky zbor naej farnosti i v tomto roku pripravil vianon koncert spojen s jaslikovou pobonos!ou, na ktorú Vás srdene pozva
v podveer 25. 12. 2013 do kostola sv. Kataríny
v tefanove.
Dobrovon hasisk zbor tefanov Vás srdene pozva na V. Reprezentan ples, ktor sa uskutoní
25. 1. 2014 v Kultúrnom dome tefanov. Pre vetkch je pripravené bohaté oberstvenie a o zábavu sa
postará skupina RAVI BAND. Cena vstupenky je nezmenená - 15 eur/ osobu a zakúpi! si ich môete
u Michala Lukáa, Jána Chudého a Simony Jakuboviovej.

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

Vylútenú osemsmerovku vystrihni, dopl osobnmi údajmi a vho
do pripravenej schránky na OcÚ v tefanove. Zo správnych rieení
vylosujeme troch vhercov, ktorch mená uverejníme v budúcom ísle tefanoviniek.

Vhercovia sudoku z predchádzajúceho ísla:
1. miesto – Marián Harno – finanná vhra 10 EUR
2. miesto- Juliana Ondráová – finanná vhra 5 EUR
3. miesto – ubica elústková – vecná vhra
Vhercovia si svoje vhry môu prevzia! na OcÚ v tefanove
do 23. 12. 2013.

Majme v úcte ediny

Tak ako kad svetl de vystrieda tmavá noc, ktorá ukladá nae unavené
telá k odpoinku, uplynie neúprosne as slnenej mladosti pln energie
a príde as dozrievania plodov – as zrelosti. ím je lovek starí, tm
viac sa nad tmto neustálym kolobehom ivota zama. Mono práve preto sú starí udia zádumivejí, rozvánejí a ovea viac si váia kad preit de. Mono práve preto je typick jesenn mesiac október „Mesiacom
úcty k starím“. Mesiacom úcty ku vetkm tm, ktorí u od ivota neoakávajú kariéru a úspech, ale pochopenie, toleranciu a teplé udské slovo.
Denne sa s nimi stretávame a málokedy si uvedomujeme, e as tak neúprosne letí. U o pár rokov budeme na ich mieste i my, odkázaní na pomoc
tch druhch, s jedinou túbou dôstojne prei! svoju starobu. Ke ruky a
nohy po !akej práci vypovedia svoju poslunos!, opotrebovaná myse sa
zastrie ahkm závojom a svetlé chvíky !astia budeme preíva! len pri
stretnutiach so svojimi najbliími. Vetci by sme chceli, aby ich bolo o
najviac, aby nás nae deti a vnúatá milovali a prejavovali nám svoju náklonnos!. Ve sme sa cel ivot toili len okolo nich, aby im ni nechbalo a aby boli !astné. Doprajme preto aj my naim najstarím o najviac
!astnch chví, preitch v naej blízkosti a to nielen v mesiaci októbri.

Poovné zdruenie tefanov Vás srdene pozva
na XXII. Reprezentan ples, ktor sa uskutoní
1. 2. 2014 v Kultúrnom dome tefanov.
Pre vetkch je pripravená bohatá tombola, chutné oberstvenie a ochutnávkov kútik. O zábavu
sa postará dychová hudba Popuané a cimbalová
muzika. Cena vstupenky je 20 eur/osobu. Vstupenky budú v predpredaji od 6. 1. 2014 a môete
si ich zakúpi! u Mariána Klenu . d. 514. íslo tel.:
0907 270 877.
Teíme sa na vau úas!.
Rodiovské zdruenie pri Z s M tefanov pozva vetky deti na makarn ples, ktor sa uskutoní 16. februára 2014 v Kultúrnom dome tefanov.
Farská rada tefanov Vás vetkch srdene pozva na IV. Farsk ples, ktor sa bude kona! 28. 2.
2014 v Kultúrnom dome tefanov. Bliie informácie o predpredaji vstupeniek budú vas oznámené.
Starosta obce tefanov a poslanci obecného zastupitestva Vás srdene pozvajú na Obecnú zabíjaku, ktorá sa uskutoní 3. marca 2014 pri kultúrnom dome. Po obede sa uskutoní ochutnávka
pripravench vrobkov. Na poúvanie i do tanca
hrá Pavol Burda.
Dobrovon hasisk zbor Vás pozva na Faiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy, ktorá
sa bude kona! 4. marca 2014 v KD tefanov.
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Diane z futbalovch ihrísk
v sezóne 2012/2013

S odstupom asu by som rád nieo napísal o futbalovom dianí v tefanove.
V tomto roku nae drustvá odohrali - FK dospelí druhú sezónu a iaci u tretiu. Vsledky boli vemi rozkolísané a stále to nenaznaovalo nejak vrazn progres. Sezóna 2012/2013 skonila pre jednotlivé mustvá nasledovne: TJ Drustevník tefanov - v III. triede skonil na
9. mieste, FK tefanov – dospelí - v III. triede skonil na 7. mieste a
iaci na 5. mieste. Po ukonenej jesennej asti sezóny sme zorganizovali niekoko akcií mimo futbalovú ligu. Da 29. 12. 2012 sme usporiadali pravideln zimn turnaj na umelom ihrisku pri Z pod názvom
DADE CUP. Zúastnilo sa ho 10 mustiev – elisti, uvakári, Starí páni, Spartak, Hyeny, FC Letniie, Helt, Wizards, Modrá lagúna a FC
Búre. Ví!azom sa stali Wizards (Senica), na 2. mieste skonili Hyeny a
bronz si odniesol Spartak (Borsk Mikulá). Pripravili sme aj niekoko
spoloenskch podujatí – tefánsku zábavu, Vekononú a nedávno aj
Hodovú zábavu. V!aok z tchto akcií smeroval na podporu innosti
futbalového klubu. Vlete sa nám podaril zorganizova!turnaj na umelom
ihrisku, ktor sa konal 7. 7. 2013. Tentoraz vyhrali Hyeny, druh bol
Spartak (Borsk Mikulá) a na tre!om mieste skonili rotári (Borsk
Mikulá). No aby sa nehralo len na umelom ihrisku, tak sme 20. 7. 2013
usporiadali DADE CUP na naom futbalovom ihrisku. Tento rok sme
mali vemi kvalitnú úas!s mustvami: TJ Drustevník Smolinské, TJ
Spartak Stráe, TJ Sobotite. Prv zápas s TJ Spartak Stráe sme prehrali
1:2 a v zápase o 3. miesto sme prehrali so Smolinskm 0:2. Zaslúenm ví!azom sa stali futbalisti s TJ Spartak Stráe, ktorí vo finále porazili TJ Sobotite. I kenae mustvo skonilo na poslednom mieste , bola to vemi uitoná skúsenos!, zahra!si s mustvami z vyej triedy. Cez
prestávku tohto turnaja si zahrali pekn zápas nai iaci so svojimi rovesníkmi z Unína. Pred finálovm zápasom tohto turnaja prebehla sú!a o kráa strelcov. Vyraovacím spôsobom nakoniec spomedzi tridsiatich zúastnench vyhral ubomír elústka. V rámci letnej prípravy
sme odohrali ete alie tri zápasy. Doma sme prehrali s TJ Unín 0:1,
v Rovensku to bola opä!prehra 3:2 a na súperovej pôde v Smrdákoch
nai chlapci vyhrali 1:0.
Poas leta sme sa usilovne pripravovali na jesennú as!sezóny a do náho tímu pribudli i nové posily, ubomír elústka (domáci hrá), Pavol

ebesta (prestup K Petrova Ves), Jozef Hrica (prestup TJ Drustevník
Letniie), Miroslav Drápal (hos!ovanie TJ Sokol Borsk Mikulá)
a Miroslav Oveka (hos!ovanie TJ Baník Brodské), ktor sa stal silnou
podporou pri tréningoch a prípravách na zápasy. Ná tím tvoria domáci
hrái (okrem jednej vnimky), na o sme vemi hrdí a fanúikovia to vedia oceni!. Priebeh jesennej asti bol vemi zaujímav a bolo pozna!, e
posily vniesli do mladého, ambiciózneho drustva svoje skúsenosti.
Z celej série zápasov sme ani jeden neprehrali. Neviem i si niekto pamätá takto priebeh sezóny! Poet gólov, ktoré rozvlnili súperovu sie!
bol 46 a ná brankár vyberal loptu zo svojej siete len 10krát. Najlepími
strelcami sa stali Dalibor Klena strelil 12 gólov, ubomír elústka trafil do súperovej brány 10krát a Mgr. Marián Meu strelil súperom
8 gólov. Konene nai hrái i organizan tím mali ten super pocit , ke
si po kadom zápase v kabínach vypoujete „tefanov je naa hviezda,
tefanov je najlepí!“ a poty gólov boli ako keby sa hral hokej.
Naalej pracujeme na posilnení náho kádra. S prípravou na jarnú as!
sezóny nebudeme otáa!, zaíname po 10. januári. Dúfame, e prípravné zápasy budú pre futbalovch fanúikov vekm lákadlom. Mená klubov s ktormi budeme hra!sa dozviete v správnom ase.
Nai najmení hrái v rámci prípravky podporujú TJ Drustevník Letniie. Momentálne tam máme es!futbalistov.
Po nejasnostiach sa klub TJ Drustevník tefanov na sezónu 2013/2014
neprihlásil a urobil si jednoronú prestávku.
Cieom FK tefanov je postúpi!do vyej triedy, kam zaslúene po vbornom vkone z jesennej asti patrí. Chceli by sme naalej hra!pekn
futbal pre naich fanúikov, ktorm zárove akujeme za aktívnu podporu nielen na domácich zápasoch, ale hlavne na zápasoch odohranch na ihriskách súperov. Ako sa hovorí, dobr fanúik, je v skutonosti ten dvanásty hrá na ihrisku.
Chcem sa poakova!vetkm, ktorí pomáhajú pri prípravách zápasov
ako usporiadatelia, alebo pomáhajú klubu materiálne. Samozrejme by
sme sa chceli poakova!zodpovednému prístupu väiny hráov a veríme, e tento trend budú nasledova! i v budúcnosti. Chceme sa poakova!Obci tefanov a vetkm sponzorom, ktorí tie nemalou mierou
prispievajú k skvalitneniu náho futbalu.
Najbliie by sme Vás radi pozvali na pravideln zimn turnaj, ktor sa
tento rok bude kona!29. 12. 2013 so zaiatkom o 9.00 hod. Zúastní sa
ho 8 mustiev so tefanova a okolia. Dúfame, e prídete povzbudi!
svojich favoritov.
Ing. Ladislav Buek, predseda FK

tatistické okienko
Najstarí obania naej obce
Juraka Frantiek 94 rokov
Andel Ladislav 93 rokov
Hricová Júlia 92 rokov

roník
roník
roník
roník
roník
roník
roník
roník
roník
roník

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 -

Rozpis vvozu komunálneho
odpadu na rok 2014
Reháková Mária 90 rokov
Martinkovi Ignác 90 rokov
Kudolániová Albeta 90 rokov

6 obanov z toho 3 eny a 3 mui
0 obanov
4 obania z toho 3 eny a 1 mu
7 obanov z toho 3 eny a 4 mui
4 obania z toho 2 eny a 2 mui
3 obania z toho 2 eny a 1 mu
5 obanov z toho 4 eny a 1 mu
2 obania z toho 2 eny
4 obania z toho 3 eny a 1 mu
5 obanov z toho 5 ien

V roku 2013 sa do obce pris!ahovalo 12 obanov a ods!ahovalo 13 obanov.
K 6.12. 2013 mala obec tefanov 1674 obyvateov z toho 834 ien a 840 muov.

02.
16.
30.
13.
27.
13.
10.
24.
08.
22.
05.
19.
03.

1. 2014
1. 2014
1. 2014
2. 2014
2. 2014
3. 2014
4. 2014
4. 2014
5. 2014
5. 2014
6. 2014
6. 2014
7. 2014

17. 07. 2014
31. 07. 2014
14. 08. 2014
28. 08. 2014
11. 09. 2014
25. 09. 2014
09. 10. 2014
23. 10. 2014
06. 11. 2014
20. 11. 2014
04. 12. 2014
18. 12. 2014

Zber plastov sa uskutoní vdy
v prvú stredu v mesiaci.
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FK tefanov- dru stvo iaci.

FK tefanov- mu stvo dospelí.

Putovali sme do Poska i do a tína.

16 nájomníkov na lo nové b vanie v bytovke pri ihrisku.

Na decembrovom eRko stretku deti tvorili a pri iel i sv. Mikulá .

