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Občasník obyvateľov obce a okolia

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi na konci svojho volebného obdobia 2006 - 2010, aby
som zhodnotil prácu, ktorú sme vykonávali spolu s obecným
zastupiteľstvom.
Človek mieni, život mení i tak prebiehalo naše štvorročné volebné
obdobie. Všetko čo sme si naplánovali a chceli urobiť záležalo od
finančných prostriedkov. V roku 2006 sme skolaudovali II. časť
tlakovej kanalizácie, na ktorú je v súčasnosti napojených 343 domov, náklady na vybudovanie kanalizácie boli 1.261.368€ (t.j.
38 mil. Sk), ktoré boli použité len z prostriedkov obec a z toho bol
úver vo výške 99.581€ (3. mil.Sk) z Dexia banky. Súčasne s dokončovaním kanalizácie prebiehala i rekonštrukcia chodníkov po
celej obci, a tá bola ukončená v roku 2007. Celkové náklady na túto rekonštrukciu predstavovali čiastku 424.882,20€, z toho obec
získala nenávratný finančný príspevok vo výške 283.044,51€, ďalej boli použité finančné zdroje z obecného rozpočtu 75.449,69€
a úverový zdroj vo výške 66.388€ (2 mil.Sk). Pri tejto rekonštrukcii bola zakrytá i časť priekop a to od kultúrneho domu po hlavnej ceste smerom na Letničie (Horný koniec).
V priebehu roku 2007 - 2008 prebiehala oprava kultúrneho domu
(výmena okien, vstupná hala, oprava kuchyne). Bol vypracovaný
Územný plán obce a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na ktorý obec získala finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v celkovej výške 15.933€
(480 tis.Sk).
V roku 2009 sme podali viacero projektov:
Revitalizácia obce s ktorou súvisel i výkup pozemkov v okolí kostola, výkup rod. domu od rod. Meštánkovej, výkup pozemkov
v strede obce. Celkové náklady na realizáciu tohto projektu predstavovali 398.366€, no tento projekt nebol úspešný, ale o finančné
prostriedky na jeho realizáciu sa chceme uchádzať i v roku 2011.
Nákup zametacieho stroja - projekt nebol schválený.
Projekt vybudovania Zberného dvora odpadov, ktorého súčasťou
bolo i zakúpenie nového traktora a prívesu. Celkové náklady na realizáciu projektu by predstavovali čiastku 365.133€. Tento projekt nebol úspešný, no v roku 2010 bol opätovne podaný.
Jeden z veľkých projektov, ktoré sa v roku 2009 podarilo realizovať a získať naň finančné prostriedky bola Rekonštrukcia
Základnej školy s materskou školou, výmena okien, zateplenie budov, zhotovenie novej fasády a vybudovanie prepojovacej chodby.
Celkové náklady na rekonštrukciu boli 369.947,50€, z toho bol
príspevok z fondov Európskej únie vo výške 351.450,12€, spolufinancovanie obce predstavovalo čiastku 18.497,38€.
V letných mesiacoch bola podaná žiadosť na Úrad vlády na vý-
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stavbu viacúčelového ihriska pri ZŠ s MŠ. S výstavbou ihriska sa
začalo v mesiaci december 2009 a dokončené bolo v máji 2010.
V novembri 2009 sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie
na výstavbu 16 b.j. Jednalo sa o mezonetové byty. V januári 2010
bola podaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB
vo výške 1.142.566,70€, pre nedostatok finančných prostriedkov
vo fonde táto žiadosť nebola odsúhlasená.

V mesiaci január 2010 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo výkup
pozemkov pod nové futbalové ihrisko za základnou školou. Väčšiu
časť pozemkov sa podarilo vykúpiť v celkovej hodnote 27.465€,
niektorí občania požiadali o výmenu pozemku, a niektorí občania
nesúhlasili ani s odkúpením ani s výmenou.
Taktiež sa začalo s prípravou rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Boli vypracované projekty na realizáciu, čakalo sa na schválenie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaný
Európskou úniou. Celkové finančné prostriedky predstavovali sumu 251.178,40€, z toho je 238.619,48€ nenávratný finančný príspevok, a čiastka vo výške 12.558,92€ je z rozpočtu obce.
Pri príležitosti 120. výročia vzniku Hasičského zboru bola zrekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice a to: vybudovanie WC,
zavedenie plynu, zhotovenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky,
výmena strešnej krytiny, nová fasáda.
Popri týchto investičných akciách obec finančne zabezpečuje chod
kultúrnych a športových organizácií. Napríklad, v tomto roku sa za
nemalé náklady opäť zrekonštruovali kabíny na ihrisku TJ Štefanov. Počas celej sezóny obec zabezpečuje údržbu ihriska - kosenie,
valcovanie, aj úhrady faktúr za všetky energie. Z iniciatívy bývalých hráčov, obec zaregistrovala na MV SR nový ŠFK Štefanov.
Tento žiaľ nenašiel dostatok hráčov, ktorí by zostavili mužstvo
dospelých. Klub zatiaľ pracuje len s prípravkou a žiakmi.
V obci sa podarilo zaviesť tradíciu obecnej fašiangovej zabíjačky
a to vo fašiangový pondelok, ktorá sa z roka na rok stretá s väčším
záujmom u občanov.
Chcem sa poďakovať občanom, ktorí sa zapojili do triedenia odpadu v našej obci, no nedá mi nepripomenúť, že sa nájdu i občania,
ktorí odpad vozia mimo obec a vytvárajú divoké skládky.
V každom roku od jari do neskorej jesene prebieha vykášanie
a údržba verejných priestranstiev a cintorína pracovníkmi obecného úradu, ale i pracovníkmi vykonávajúcimi menšie obecné služby. Za túto prácu im vyslovujem poďakovanie.
Ani v tomto volebnom období sme nezabudli na najstarších spoluobčanov našej obce tým, že ku koncu každého roka dostanú malú
finančnú pozornosť a odo mňa osobné poďakovanie. Klub Jednoty
dôchodcov dostáva malú finančnú výpomoc na ich činnosť. Ďakujem im za hojné navštevovanie rôznych spoločenských akcií konaných v obci.
(pokračovanie na str. 2)
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(dokončenie zo str. 1)
V tomto volebnom období sme otvorili Klub pri obecnom úrade,
ktorý v prevažnej miere využívajú deti a to či na spevácky krúžok,
šachový krúžok, tvorivé dielne, k dispozícii majú i počítače.
Dvakrát do týždňa sa tu stretávajú ženy na cvičenie Pilates pod vedením p. Ing. Wallnerovej.
Vyslovujem poďakovanie všetkým organizáciám, ktoré prispievajú
rôznymi akciami k spestreniu kultúrneho života v obci, a reprezentácii obce.
Na záver mi dovoľte poďakovať obecnému zastupiteľstvu v zložení: p. Marián Andel, p. František Belica, p. Vladimír Čech, p.
Marta Čechová, p. František Chudý, p. Marek Okasa, p. Lívia
Včelková, p. Zdenka Vrbová, p. Alojz Vyrúbal za dobrú spoluprácu, podnetné návrhy a rozvážne riešenia pri neľahkých rozhodnutiach, ktoré musí obec plniť.
Taktiež mi dovoľte poďakovať všetkým zamestnancom obce.
Rudolf Polák, starosta obce

Ľudové misie
Predstav si teraz pred sebou loď. Je noc. Loď sa potápa. Za niekoľko okamihov klesne na dno. Kapitán lode a posádka, ktorí
o tom vedia, vyberú sa medzi nič netušiacich cestujúcich.
Kapitán nariadi, aby im čašníci nosili na stoly jedlo, aké si len zaželajú a aby lodná kapela hrala do tanca zadarmo až do ochripenia. Cestujúci sú nadšení. Velebia kapitána a posádku! Dokonca
aj cestujúci tretej triedy sa teraz cítia ako milionári v prvej triede. Kým sa zabávajú, kapitán s posádkou potichu a ničím nerušení kráčajú prázdnou palubou. Kapitán cestou stretne ženu namáhajúcu sa s ťažkým kufrom - pomôže jej odniesť kufor do kajuty, potom sa však vráti späť na palubu k svojej posádke.
Dole v bare počuť hlučnú zábavu - cestujúci prevolávajú na slávu kapitánovi, ktorý sa o nich tak skvele stará! Zatiaľ hore v tme
kapitán a posádka lode nastúpia do člnov a opustia potápajúcu sa
loď. Z diaľky neskôr sledujú, ako sa loď položí nabok a nakoniec
za zúfalého vreskotu ľudí zmizne v ľadovom oceáne spolu s tisíckami bezmocných obetí… Cynické, však? Žiaden kapitán lode by sa takto nesprával. Čo na tom, že zadarmo rozdával jedlo
a nápoje a zadarmo poskytol hudbu a zábavu, čo na tom?! Jeho
povinnosťou bolo predsa zachrániť životy cestujúcich!
Ale čo keby kapitán povedal: My sme predsa nikoho neodmietali! Mohli za nami pokojne prísť. Keby chceli, mohli plávať s nami… Nakoniec, ako sme ich mohli rušiť pri zábave? Mali takú
skvelú náladu, nechceli sme im to pokaziť! Koniec - koncov si za
tú zábavu zaplatili, tak sme nemali právo ich teraz nútiť, aby to
nechali … !
Myslím, že tento kapitán by skončil vo väzení. Kde skončíš ty?
Prečo? Aj ty si zodpovedný...
Možno si povieš: „Veď nikomu nič zlé nerobím a ak môžem, pomôžem - aj susedom, keď niečo potrebujú, aj keď treba niečo
urobiť, upratať…“ - ale neurobil to isté aj kapitán lode z úvodného príbehu? A predsa ste ho odsúdili! Načo je ľuďom to, že im pomôžeš opraviť plot, či odniesť nákupnú tašku, keď ich nakoniec
necháš zahynúť vo večnej smrti? Možno si povieš: „Nepočúvajú
ma! Oni sa o to nestarajú. Čo môžem?“ Ale nehovoril niečo
podobné aj kapitán? A odsúdil si ho, lebo si videl, že to nie je
dôvod nechať tých druhých zomrieť.
Kapitán, ktorý zanechá svoju povinnosť a nezachráni cestujúcich,
ktorí sú mu zverení, nie je hoden volať sa kapitánom.
Ako vraví sv. Ján Zlatoústy: „Nič nie je zbytočnejšie ako kresťan,
ktorý sa nestará o spásu druhých…“
Možno práve od teba závisí množstvo životov duší, ktorým to
tvoje slovo, tvoj skutok či modlitba bude chýbať natoľko, že ich
nezachrániš a oni sa potopia..
Na Ježiša sa môžeš spoľahnúť kedykoľvek, v akejkoľvek streľbe
hriechu sa ocitneš. On za tebou príde. Pred 2000 rokmi prišiel na
bojové pole hriechu, aby ťa zachránil a priviedol späť k Otcovi.
A popri tvojej záchrane zomrel namiesto teba. Teraz je rad na te-

Štefanovinky

Darcovia v Ženeve
Už po 17 krát mnohonásobní darcovia krvi z Územného spolku SČK Sencia cestovali do sídla Medzinárodného výboru
Červeného kríža do Ženevy. Slávnostný akt oceňovania mnohonásobných darcov krvi sa uskutočnil na mimoriadne vzácnom mieste v pamätnej sieni Henryho Dunanta. Oceňovanie
darcov krvi sa konalo za účasti predsedníčky ÚzS SČK
Senica PhDr. Emílie Potúčkovej, riaditeľky ÚzS SČK Senica
Veroniky Kopúnkovej a už tradične za účasti pracovníka
Medzinárodného výboru Červeného kríža (MV ČK) historika
PhDr. Jozefa Palkoviča, rodáka z Bratislavy. V tomto roku si
Diamantovú plaketu Dr. Jánskeho za 80 násobné darcovstvo
krvi prevzal pán Vladimír Cvečka a Zlatú plaketu Dr.
Jánskeho za 40 násobné darovanie krvi si zo Ženevy priviezol i pán Imrich Macek.
Blahoželáme a ďakujeme
be, aby si sa stal druhým Kristom pre iných okolo seba, aby si nastavoval svoj život za záchranu iných okolo teba.
Misie sú časom duchovnej obnovy pre celú farnosť. Čas, kedy
nehodnotím blížneho, ale seba. Je to odvážny pohľad do svojho
vnútra. Misie budú viesť traja pátri misionári - verbisti.
Všetkých srdečne pozývam na Ľudové misie, ktoré sa budú konať v dňoch od 7.-14. novembra 2010.
Mgr. Marián Meňuš, farár

Mariánska púť do Čenstochovej
Naša púť do Čenstochovej, ktorú zorganizoval výbor Jednoty
dôchodcov Štefanov, sa začala s oneskorením a nervozitou.
Napriek nepríjemnostiam sme v skorých ranných hodinách vstúpili do pevnosti na Jasnej Hore. Zabudli sme na ťažkosti, ktoré
nás sprevádzali nocou, a plní očakávania a pokory sme vošli do
baziliky, aby sme deň začali svätou omšou. Už skoro ráno bola
Kaplnka Zázračného obrazu naplnená pútnikmi. Všetci mali jeden cieľ: uvidieť Zázračný obraz, na ktorom sa v zlatej nádhere
skvie Najsvätejšia Mária Panna, Kráľovná Poľska, pokloniť sa jej,
odovzdať jej svoje prosby, trápenia ale i sny a túžby. Počas prehliadky pevnosti a kláštora sme si pripomenuli dejiny Poľska,
kresťanstva a katolíckej cirkvi v Poľsku i v Európe. Na hradbách
pevnosti sme vykonali pobožnosť Krížovej cesty, mali sme čas

uvedomiť si majestátnosť Jasnej Hory týčiacej sa nad moderným
mestom. V pamäti nám zostanú spomienky na kaplnku Pavla
Prvého pustovníka, sv. Antonína, Klenotnicu, barokové sochy
a na nádhernú veľkú sochu Jána Pavla II. Verím, že na vydarenej
púti sme všetci načerpali dostatok sily do všedných dní.
Text a foto: Ing. Viera Wallnerová
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120 rokov DHZ Štefanov
Štefanovský dobrovoľný hasičský zbor v tomto roku oslávil 120.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti nahliadnime do pamätných kníh aby sme si pripomenuli, aký bol zrod hasičstva
v Štefanove.
Prvá písomná zmienka o požiari na území Štefanova je z roku
1585, kedy vyhorela takmer celá dedina. Celé stáročia ľud bezmocne bojoval s ohňom. Príčiny skazy boli rôzne, blesk, nedbanlivosť a viackrát i zámer zničiť vybudované majetky. O
akejkoľvek protipožiarnej ochrane až do roku 1785 história mlčí.
V tomto roku za vlády Jozefa II. bol vydaný patent pod názvom
Protipožiarny poriadok, ktorý zakazoval stavať drevené komíny
a stanovil povinnosť murovaných komínov, nariaďoval povinnosť
poučovať ženy ako variť, určoval povinnosť obci v ktorej nie je
ponocný zriadiť nočnú protipožiarnu stráž. S tým súviselo i prvé
obecné protipožiarne nariadenia zo začiatku 19 storočia, ktoré
prikazovalo, aby boli v domoch bohatších sedliakov umiestnené
sudy s vodou, háky, palice s omotanou handrou na konci a vedrá
na vodu.
Úsilie o založenie dobrovoľného hasičského zboru sa začalo v roku 1882 po veľkom požiari, keď vyhorel stred obec. Pod vedením
učiteľa Františka Jakubécyho, notára Pavla Venturu a kňaza
Pavla Príhodu sa vytvorila 21 členná skupina hasičov, ktorá fungovala len formálne, nemala žiadne hasičské skladište, ani hasičskú výstroj a na založenie hasičského spolku nespĺňala podmienku 25 členov. Z podnetu richtára Karola Krokoviča st. a podrichtára Gabriela Macka st., obec v roku 1888 zakúpila od firmy
Knaust z Viedne prvú obecnú striekačku. K založeniu
Hasičského spolku v Štefanove prišlo ešte o dva roky neskôr
v roku 1890. Jeho prvým predsedom bol K. Krokovič st. a veliteľom spolku bol P. Ventura. Prvé materiálne vybavenie spolku
bola už spomínaná striekačka, ku ktorej v roku 1890 pribudla
ďalšia štvorkolesová riečna striekačka a stroj na namotávanie hadíc. Obec zakúpila 2 lampáše, 60 m hadíc a postupne do roku
1892 hasičov vyzbrojila sekerami, opaskami, koženými prilbicami a vedrami. Na mieste terajšej hasičskej zbrojnice si hasiči
svojpomocne postavili drevené hasičské skladište. V roku 1900
obec hasičom zakúpila i cvičné rovnošaty, 1 cievku, 1 voz so sudom na vodu, 5 kusom dlhých železných hákov a 2 trúbky signálky. Obdobie rokov 1892-1912, keď v obci vyčíňala podpaľačka M. Púčková, dobre preverilo akcieschopnosť hasičského zboru a hasiči zachránili nemalé majetky. Vplyvom I. svetovej vojny v roku 1916 hasičský spolok zanikol. Starostlivosťou o akcieschopnosť hasičskej techniky bol poverený Štefan Chudý.
Viaceré požiare okolo roku 1921 zapríčinili, že sa opäť začalo
uvažovať o obnovení činnosti spolku . V roku 1922 vznikla malá
organizácia a do roku 1931 fungovala len sporadicky. V roku
1933 na mieste starého skladišťa, obec postavila nové murované
skladište so strážnicou a v roku 1936 prikúpila prvú motorovú
striekačku od firmy Hrček a Neugebauer z Brna. Hasiči pri skladišti postavili aj stožiar na sušenie hadíc. V tomto období až do
roku 1951 vyvíjal hasičský spolok mimoriadne bohatú činnosť.
Iba v roku 1941, keď sa hasičský zbor nechcel podriadiť politickému nátlaku, bola jeho činnosť na jeden rok prerušená. Zbor
okrem hasičskej činnosti vykonával i preventívnu činnosť. V letných mesiacoch zabezpečoval denné a nočné protipožiarne
hliadky, kontroloval hospodárske objekty, ale podieľal sa i na
kultúrnom dianí v obci. Organizoval fašiangové zábavy, chodenie herivaškov, sprevádzal cirkevné procesie a mal i svoju dychovú hudbu. V roku 1949 po otvorení nového závodu na ťažbu
nafty, sa DHZ rozšíril o ďalších 18 členov, ktorí boli zároveň
zamestnancami uvedeného závodu. V šesťdesiatych rokoch sa
hasičstvo začalo uberať aj iným smerom. Hasiči boli školení nielen na klasické hasenie požiarov, no zúčastňovali sa rôznych
branno-bezpečnostných cvičení a začalo sa i s organizovaním hasičských súťaží. Postupne sa zbor rozšíril o niekoľko desiatok čle-
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nov, v roku 1981 do hasičského zboru po prvýkrát vstúpili i ženy a postupne až do dnešnej doby sa tvoria mužské, ženské i dorastenecké družstvá. V roku 2010 má organizácia DHZ 68 členov
a 20 mladých hasičov. Celá organizácia funguje pod vedením výkonného výboru ktorého členmi sú: Predseda - Henrich Macek,
čestný predseda - Anton Cvečka, veliteľ- Ján Chudý, tajomníkMarta Hurbanisová, preventivár - Gabriel Tomašovič, strojníkĽubomír Lietava, referent pre mládež- Marek Okasa, pokladníkKatarína Lietavová a členovia výboru - Martin Okasa a Michal
Lukáč.
Oslavy 120. výročia založenia DHZ v Štefanove prebehli v sobotu 9. októbra. Pozvanie na slávnosť prijal prezident DPO SR
JUDr. Jozef Minárik, zástupcovia OV DPO okresov Skalica
a Senica, členovia DHZ Kúty, Moravský Sv. Ján, Sekule,
Smolinské, Borský Sv. Jur, Závod, starosta obce Rudolf Polák,
poslanci obecného zastupiteľstva a všetci členovia DHZ.
Slávnostný sprievod na čele s DH Štefanovjanka sa presunul
z kultúrneho domu do kostola a členovia výboru DHZ pokračovali v sprievode na cintorín, aby si tu uctili pamiatku všetkých
nežijúcich členov DHZ. Počas slávnostnej sv. omše kňaz požehnal prvú Štefanovskú hasičskú zástavu. Z kostola sa slávnostný sprievod presunul k hasičskej zbrojnici, aby tu položili kyticu
kvetov k pamätníku sv. Floriána. Po príchode do kultúrneho domu oslava pokračovala slávnostnou schôdzou, kde bola zhodnotená činnosť DHZ a ocenení niektorí členovia DHZ.
Za zásluhy si prevzali vyznamenanie Katarína Lietavová
a Oľga Hyžová.
Ocenenie za príkladnú prácu dostali: Marek Okasa, Anton
Kadlíček, Gabriel Tomašovič, Anton Ročák, Štefan Okasa,
Peter Polák, Štefan Chudý, Viliam Toman, Pavol Novomeský,
Ľubomír Lietava, Ján Chudý, Michal Lukáč, Pavol Vizváry,
Henrich Macek.
Za vernosť prevzali ocenenie: za 30 rokov členstva v DHZ Ján
Chudý, za 50 rokov členstva v DHZ Jozef Beňa, za 70 rokov
v DHZ Anton Cvečka.
Za sponzorovanie činnosti DHZ prevzali pamätnú sekerku:
Rudolf Polák, Rastislav Chudý, Peter Morvay, Jarolím
Ovečka, Ing. Jozef Hílek ml., František Belica ml., Ing. Ján
Dubiš.
Po ukončení slávnostnej členskej schôdze celá oslava pokračovala spoločnou večerou a voľnou zábavou až do ranných hodín.
Dovoľte mi, aby som poďakovala všetkým, ktorí finančne prispeli na zakúpenie našej zástavy. Srdečná vďaka.
Text: Katarína Lietavová
Počas 120 rokov existencie DHZ v Štefanove sa v členskej
základni vystriedalo množstvo schopných ľudí, ktorí svojou
obetavosťou a zanietenosťou pre hasičstvo napomohli k jeho
rozvoju i k rozvoju celej obce. Nie je možné vymenovať
všetkých a tak mi dovoľte, aby som menovite spomenula aspoň tých, ktorí boli a sú na popredných vedúcich miestach.
Vo funkcii predsedu:
Karol Krokovič st., Jozef Krokovič, Vavrinec Gozora,
Ferdinand Vrba, František Prstek, Michal Hrica, Štefan
Macek, Alojz Chudý, František Polák, Jaroslav Sklala,
Polikarp Klena, Severín Khúla, Štefan Šebesta, Lambert
Ovečka, Štefan Križánek, Štefan Polák st., Jozef Tomša,
Anton Cvečka a Henrich Macek.
Veliteľmi boli:
Pavol Ventura, Štefan Chudý st., Frolián Štefan, Rudolf
Maštrla, Rudolf Šebesta, Anton Fajnor, Severín Khúla, Ľudovít Chudý, Karol Krokovič, Gabriel Lukáč , František
Cvečka, Štefan Polák ml, Ján Malík, Štefan Polák ml,
Alexander Komorný, František Pavlačka, Ladislav
Krokovič, Ignác Cintula, Ján Chudý.
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50. výročie otvorenia novej školy v Štefanove
zmazateľnú stopu. Budovali základy školy
mravčou usilovnosťou, krok za krokom.
Pozvanie na našu slávnosť prijali bývalí riaditelia, pedagógovia, bývalí zamestnanci, priatelia školy, bývalí prví absolventi,
bývalí prví prváci, ktorí v školskom roku 1960/1961 nastúpili
do novej školy. Medzi nimi bol i náš pán starosta R.
Polák, ktorý so svojím spolužiakom Ing. J. Cvečkom
1. tr. šk. r. 1960/1961
pasovali našich nových žiačikov - prváčikov.
1. tr. šk. r. 2010/2011
Bývalý pán riaditeľ Ostrovský, pôsobiaci vo svojej
funkcii od roku 1959 do roku 1991, poprial škole
veľa úspechov, síl zvládať náročné úlohy a vyzval
našich prváčikov, aby si o päťdesiat rokov takto
uctili 100. výročie školy. Formou krátkej prezentácie fotografií z histórie i súčasnosti školy sme si
spomenuli i na tých, ktorí už nie sú medzi nami a
uvedomili si premenu, ktorou škola prešla a stáva sa
nielen vzdelávacím, ale i kultúrno - športovým centrom obce. Zároveň týmto dňom začala škola
používať svoje vlastné logo.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí svojím
zodpovedným prístupom formovali a formujú osobHorný rad zľava: J. Cvečka , E. Klenová, M. Poláková, H. Kubincová (Če- nosti žiakov, rodičom, ktorí zodpovedne vychováchová), riaditeľ M. Ostrovský , starosta R. Polák, M. Habová (Cintulová), vajú svoje deti i tým, ktorí pomáhali a pomáhajú
škole formou odbornej i finančnej výpomoci.
H. Bednárová (Cvečková), J. Jankovič, M. Šebestová, uč. A. Cvečková.
Dolný rad zľava: O. Jankovič, M. Hrnčirík, P. Hrnčirík, L. Čelústka, Verím, že i v súčasnej neľahkej dobe sa bude naša
V. Pechová, P. Perniš, M. Müller, M. Balážová, L. Chovančíková, V. Ilčíková, škola ďalej rozvíjať, aby mohla plniť svoje poslanie.
Text a foto: Mgr. Zuzana Burdová
M. Daniel, E. Butaš, S. Púček, M. Cintula.
2. september v Základnej škole s materskou školou Štefanov bol
slávnostný nielen tým, že sme zahájili nový školský rok, ale že
budova školy, ktorá minulý školský rok prešla rozsiahlou rekonštrukciou, oslávila päťdesiat rokov svojej existencie.

50 rokov existencie našej planéty neznamená nič.
50 rokov existencie človeka znamená, že väčšiu časť
života má už za sebou.
50 rokov existencie školy znamená, že prah školy
prekročilo niekoľko tisíc žiakov. Tých päť generácií
žiakov našej školy, to je história, ktorá je zapísaná
v kronike života, v kronike školy i obce. Pri listovaní
v školskej kronike sa mi pred očami rozvíjali príbehy
zo života žiakov, pedagógov i ostatných pracovníkov
školy. Príbehy, ktoré poznačili život každého z nás.
Mnohým z nás pri slove história nabehnú zimomriavky, mnohým z nás zažiaria oči, ale všetci vieme, že
bez histórie niet budúcnosti.
Čas nemožno zastaviť, plynie príliš rýchlo. Treba však
občas spomaliť i v dnešnom hektickom svete, poobhliadnuť sa, vzdať úctu predchodcom, osobnostiam,
pedagógom, ktorí zanechali vo svojich žiakoch ne-

Exkurzia do Kuchyne
Pondelok 11.10. 2010 o 8:00 hodine sme vyrazili autobusom
spred školy na exkurziu do Kuchyne. Keď sme prišli, ujal sa nás
sprievodca, ktorý nás informoval o letisku. Priestor bol obrovský a všade boli budovy, stíhačky a lietadlá. Sprievodca nás
zaviedol do budovy,
kde boli vystavené
pištole, granát, zásahové a záchranárske
vesty, prilby a ďalšie
veci. Vojaci nám
všetko poukazovali.
Vesty a vaky, čo tam
boli, sme si mohli aj

vyskúšať. Potom nás zaviedli k pomníkom letcov a vojakov, ktorí tragicky zahynuli. Neustále nám ochotne odpovedali na naše
otázky. Potom sme navštívili letiskových hasičov, ktorí strážia
celý vojenský priestor. Budova bola obrovská a vybavená rôznymi prístrojmi a záchranárskymi vecami a autami. Rovno od nich
sme sa vybrali do meteorologickej stanice. Nešli sme síce dovnútra, ale do meteorologickej záhradky, kde bolo veľa prístrojov.
Nakoniec sme sa konečne vybrali k lietadlám, pri ktorých sme sa
fotili a dokonca sme sa išli pozrieť aj do lietadla. Lietadlo bolo
oveľa staršie a menšie ako tie dnešné. V kabíne malo mnoho tlačidiel. Všade okolo bolo veľa hangárov a veľký priestor pre lietadlá. Jazdili tam malé autíčka - ťahače. Celá exkurzia bola fantastická a zaujímavá. Všetkým sa nám tam páčilo. Keď sme sa
rozlúčili, nasadli sme do autobusu a šli sme domov. Bola to pekná a poučná exkurzia.
Tatiana Dvorská, žiačka 6.triedy
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Májové kultúrne udalosti v skratke
Máj je najkrajší mesiac v roku a ten tohtoročný sme privítali už
v podvečer 30. apríla posedením pri hudbe v areály KD. Druhá
májová nedeľa patrí už viac ako 100 rokov sviatku Dňa matiek.
Pre Štefanovské mamky a babky pripravili pekné kultúrne podujatie deti z materskej aj základnej školy a svojim blahoželaním
ich pozdravil i pán starosta.
O tom, že v našej základnej škole vyrastajú i nové herecké talenty, sme sa mohli presvedčiť v piatok 14. mája. Pod režijným
vedením pani učiteľky Terézie Riškovej deti naštudovali divadelné muzikálové predstavenie na motívy rozprávky P.
Dobšinského „Miško drotár a vymenená princezná“. Jemne humorne ladený rozprávkový príbeh doplnený pesničkami z pera
MUDr. Juraja Rišku potešil oči i uši Štefanovského obecenstva.
Pre veľký úspech malo toto predstavenie i reprízu a deti s ním
zožali úspech aj na divadelných doskách Domu kultúry Senica.

Športovali deti i dospelí
Čas prázdninových mesiacov a letného leňošenia našich detí je
nenávratne preč. Každoročne nám však na ne zostanú milé spomienky. Tohtoročné letné prázdniny sme odštartovali 3. júla súťažným popoludním. Trať v areáli „Na Mariške", je svojou členitosťou priam predurčená na súťaženie a zdolávanie prekážok.

vyššej kategórii vybojovali Patrik a Erik Burda a Peter
Petráň. Všetky zúčastnené deti dostali sladkú odmenu a lístok
na občerstvenie v bufete.
Po vyhodnotení súťaže sa deti i dospelí naplno venovali futbalovému turnaju, ktorý v tento deň prebiehala na školskom dvore.
Jeho usporiadateľom bol ŠFK Štefanov. Na ihrisko si svoje sily
prišli zmerať futbalové mužstvá: Starí páni Štefanov, Žuvačkári
Štefanov, Hyeny Štefanov, Ultras Búre, Kaliči Štefanov,
Vuvuzeláci Oreské, Bistro Štefanov a Bufeťáci Štefanov. Hralo
sa v dvoch skupinách systémom „každý s každým“ a družstvá
umiestnené na 1. a 2. mieste vo svojej skupine hrali medzi sebou
o celkové prvenstvo. Za veľkej podpory publika sa do finále prebojovali tri Štefanovské a jedno Búranské družtvo. Víťazom turnaja sa stali hráči Hyeny Štefanov, ktorí vo finále zdolali mužstvo Starých pánov Štefanov. Z boja o 3. a 4. miesto vyšli víťazne hráči Ultras Búre, ktorí v súboji zdolali družstvo Žuvačkárov Štefanov.
Organizátori touto cestou ďakujú všetkým zúčastneným mužstvám za predvedené výkony i všetkým, ktorí sa postarali o výborné občerstvenie, alebo inak prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Výťažok z tejto akcie putoval na podporu novo vzniknutého žiackeho družstva ŠFK Štefanov.

Malí i veľkí súťažiaci tu zdolávali prekážkové dráhy, za pomoci
palice posúvali do cieľa loptičku, hlávky si potrápili pri zostavovaní obrázkov a na otestovanie orientácie bola určená disciplína
labyrint. Na kopec „Mariška“ vynášali loptičku za pomoci dvoch
tenisových rakiet, o kúsok ďalej triafali šišky do terčov a pri
Ranči za Cárkem nôtili pesničky. Kto neuspel na trati, mohol si
nazbierať prémiové body pod kostolom a poslednú disciplínu absolvovali účastníci pri hostinci Haba. Vyhodnotenie celej súťaže
bolo na školskom dvore. Vecné ceny za najlepšie dosiahnuté výsledky si prevzali v kategórie mladších detí Samuel Ondrčka,
Benedikt Vrba a Antónia Morvayová. Najlepšie miesta vo
Počas letných prázdnin neleňošili ani deti ktoré navštevovali
klub pri obecnom úrade. Konali sa tu pre ne rôzne prázdninové
akcie ako, týždeň hier pod názvom „Vypni telku, zapni seba“,
vodné hry, tvorivé dielne a dni hier. Keď ich vrtké, nepriaznivé
počasie donútilo vzdať sa hier vonku, v klube si krátili voľný čas
tvorením z farebného papiera, vlny, drôtikov či iných materiálov,
alebo hrali rôzne spoločenské hry. Svoje čaro mali i opekačky
a turnaje vo vybíjanej. Počas letného obdobia bolo dobre využité i nové multifunkčné ihrisko. Dospievajúca mládež, ale i dospelí športoví nadšenci si sem chodili počas celého leta zašportovať.
Text a foto: Vladimír Čech
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Dve súťaže v jednom štvrťroku
Dobrovoľný hasičský zbor sa rozmáha nielen svojou členskou
základňou no i aktivitami. Štefanovskí hasiči sa zúčastňujú nespočetného množstva súťaží a počas letného obdobia zorganizovali hneď dvoje veľké preteky. 17. 7. 2010 to bola hasičskú súťaž O pohár starostu obce Štefanov 2010. Súťaže sa zúčastnilo 21
mužských a 9 ženských družstiev. Najvyššie trofeje si odniesli za
prvé miesto v kategórii muži DHZ
Topolecká, druhí boli muži
z Kútov a tretie miesto patrilo
Moravskému Sv. Jánu. V kategórii
žien bolo najúspešnejšie družstvo
zo Sobotišťa, druhé skončili
Seničanky a bronzové miesto obsadili ženy z Koválova . Naše dve
mužské družstvá obsadili 14 a 17
miesto a ženy skončili na peknej
štvrtej priečke.
V sobotu 25. septembra 2010 sa
konala na našom futbalovom ihrisku druhá súťaž o Putovný
Slovácko - Záhorácky pohár okresov Hodonín, Skalica a Senica.
Súťaže sa zúčastnilo 13 čisto ženských družstiev, z okresu Hodonín

obce Velká nad Veličkou, Kuželov, Hrubá Vrbka a Hovorany,
z okresu Skalica obce Petrova Ves, Kopčany, Unín a z okresu
Senica mesto Senica, obce Koválov, Sobotište, Kúty, Moravský
Svätý Ján a Štefanov. Aj keď počasie družstvám ani divákom neprialo, šťastie pri našich dievčatách stálo. Odniesli si zo súťaže
pohár so štítkom „III. miesto“, vďaka času 20,92s. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo z Ková-lova s časom
20,10s, druhé miesto obsadili
dievčatá zo Senice s časom
20,70s Poradie ostatných
družstiev bolo nasledujúce:
Sobotište, Kúty, Moravský
Svätý Ján, Velká nad
Veličkou, Hrubá Vrbka,
Kuželov, Unín, Kopčany,
Perova Ves a Hovorany.
Pozornému neunikne, že
okresu Senica iné družstvá
karty nezamiešali. Prvých
šesť pozícii si pekne bratsky
/či sestersky/ rozdelili.
Družstvo ženy Štefanov v útoku.
Text a foto:
Renáta Müllerová

Čo vydali naše záhrady

Lúštiteľský kútik
Pýta sa pani učiteľka v škole:
- Prečo sa korytnačka dožíva takého vysokého veku?
- Lebo chodí tak pomaly, že keby žila iba krátko ...
(Tajnička má 21 písmen.)

Výhercovia sudoku z predchádzajúceho čísla:
1. miesto Martin Haba - finančná výhra 10€
2. miesto Ľubica Čelústková - finančná výhra 5€
3. miesto Natália Ondrášová - vecná výhra
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade
do 12. novembra 2010.



Vylúštenú osemsmerovku vystrihni, doplň osobnými údajmi
a vhoď do pripravenej schránky na Obecnom úrade v Štefanove
do 30. 11. 2010. Zo správnych riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.

Adresa...................................................................

Z množstva dopestovaných plodín vyberáme plod africkej
uhorky.
Meno a priezvisko.................................................

Chladný vietor a sychravé počasie nám naznačuje, že sa
neodkladne blíži zimné obdobie. Zo stromov mizne lístie, a to čo sa podarilo v záhrade dopestovať je treba starostlivo uskladniť. O tohtoročnej úrode i ďalších témach
debatovali návštevníci výstavy ovocia a zeleniny, ktorá
sa konala 3. októbra v kultúrnom dome. O jej zorganizovanie sa postarali členovia Jednoty dôchodcov Štefanov. Na
výstave sme mohli obdivovať odrody sliviek, hrušiek, orechov,
cesnaku i cibule, ale ja rôzne netradičné plodiny. Na stoloch nechýbali viaceré druhy rajčín, papriky, fazule i bôbu. Najlepšie sa
v tomto roku darilo koreňovej zelenine. Aj napriek tohtoročnej
zlej úrode hrozna či jabĺk, sa viacerým pestovateľom podarili vypestovať ukážkové exempláre týchto plodov. Zeleninové zátišie
z kapusty karfiolu a brokolice bolo ozdobené rôznymi tekvicami.
Výstavu ovocia a zeleniny organizátori doplnili o ukážky ručne
vyšívaných obrusov a krásnych vyšívaných obrazov. Svoje výrobky z tekvíc na výstavu zapožičali aj deti z materskej a základnej školy i tie, čo si prišli vyrábať z tekvíc do klubu pri
obecnom úrade.
(JK)

Štefanovinky

7

Ako sme hlasovali vo voľbách
a referende
Voľby do NR SR konané 12. 6. 2010
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
1281
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
592
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:
1
Počet platných odovzdaných hlasov:
587
Percento účasti: 46,21 %
Poradie strán podľa počtu platných hlasov:
SMER - sociálna demokracia
223
Kresťanskodemokratické hnutie
118
Sloboda a solidarita
84
SDKÚ - DS
63
ĽS - HZDS
33
Slovenská národná strana
20
Strana demokratickej ľavice
14
NOVÁ DEMOKRACIA
11
Komunistická strana Slovenska
6
Paliho Kapurkova, veselá politická strana
4
MOST - HÍD
4
Ľudová strana Naše Slovensko
3
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
2
Únia - Strana pre Slovensko
1
Združenie robotníkov Slovenska
1
Ostatné politické strany v našej obci nezískali ani jeden hlas.

Dňa 27. 11. 2010 sa budú konať voľby do samosprávy obcí.
Predstavujeme vám kandidátov, ktorý sa v týchto voľbách
budú uchádzať o vaše volebné hlasy
Kandidáti pre voľbu starostu obce:
1. Peter Beňa, Ing., 35 r., technik kvality
2. Rudolf Polák, 57 r., technik
Kandidáti pre voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva:
1. Marián Andel, 46 r.,
2. Peter Beňa, Ing., 35 r.
3. Ladislav Buček, Ing., 41 r.
4. Jozef Cvečka, 49 r.
5. Marta Čechová, 55 r.
6. Patrik Černý, 34 r.
7. Jozef Hrica, 59 r.
8. Štefan Chudý, 43 r.
9. Peter Kozolka, Mgr. 68. r.
10. Melánia Kudolániová, Mgr. 33. r.
11. Henrich Macek, 31 r.
12. Marek Okasa, 28 r.

Referendum konané dňa 18. 9. 2010
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamu hlasovania:
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlas. lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

1260
231
231
229
2

Percento účasti: 18,3 %



Spoločenská rubrika 

Narodili sa
Filip Danihel
Lucia Bukayová
Jakub Zatočil
Viktória Klenová
Lucia Baránková
Charlize Janžová
Linda Ondrášová
Karin Danielová
Dávid Šarkőzy
Denis Polák
Diana Vaššová
Klaudia Mihoková
Lukáš Škoda

Blahoželáme jubilantom
5. 1. 2010
10. 1. 2010
8. 2. 2010
3. 3. 2010
21. 3. 2010
17. 3. 2010
12. 4. 2010
9. 4. 2010
21. 4. 2010
1. 7. 2010
6. 8. 2010
25. 9. 2010
26. 9. 2010

Tento rok oslávili 90 rokov:
Filoména Piváková
Mária Junošová
Ladislav Andel
Mária Poláková

Najstarší občania v obci :
František Juračka vek 91 rokov
Anna Polláková vek 91 rokov

13. Mária Plančárová, 37 r.
14. Martin Polák, 31 r.
15. Helena Rišková, 43 r.
16. Eva Skalová, 51 r.
17. Anna Strážovská, 48 r.
18. Daniel Šinka, 58 r.
19. Jozef Šuster, 46 r.
20. Florián Tomašovič, 68 r.
21. Lívia Včelková, 39 r.
22. Zdenka Vrbová, 34 r.
23. Alojz Vyrúbal, 66 r.

Úcta našim seniorom
Keď sa pominú letné dni a prichádza chladný október, len tíško hľadíme okolo seba, ako príroda vyzlieka svoj pestrofarebný šat a očakáva príchod zimy. Tak nejako je to i v ľudskom živote. Človeku sa míňa rôčik za rokom, až nastane jeseň života. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Napokon vďačíme im
za život i za ich vekom nadobudnuté skúsenosti, o ktoré sa
s nami radi podelia, ak o ne stojíme.
Aj v tomto roku, v rámci Mesiaca úcty k starším boli pre našich starších občanov pripravené dve akcie. Klub jednoty
dôchodcov v Štefanove pozval svojich členov, ale i nečlenov
na oslavu tohto sviatku na Mlyn do Radošoviec. Pri spomienkach, speve i tanci seniori zabudli na všedné starosti
a bolesti. V podobnom duchu sa niesla oslava, ktorá bola
v nedeľu 24. októbra. Do Kultúrneho domu Štefanov prišli
našich starších občanov spevom a hudbou potešiť Heligónkari
zo Senice. Pri dobrom vínku a skvelej nálade znel spev ľudových piesní až do večerných hodín.
Navždy nás opustili
Ladislav Khúla
Štefan Cintula
Alojzia Wolfová
Jolana Skalová
Gabriel Martinkovič
Genoveva Ovečková
František Pavlačka
Ignác Hyža
Ladislav Chudý
Emília Kudolániová
Mária Martinkovičová
Filip Polák
Emília Vizváryová
Viliam Vrba
Terézia Cvečková
Jozefa Možná
Anna Skalová
Rudolf Veselý

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

3. 2. 2010 vo veku 80 rokov
12. 3. 2010 vo veku 81 rokov
6. 4. 2010 vo veku 73 rokov
21. 4. 2010 vo veku 87 rokov
6. 5. 2010 vo veku 85 rokov
2. 6. 2010 vo veku 78 rokov
7. 6. 2010 vo veku 66 rokov
13. 6. 2010 vo veku 96 rokov
18. 6. 2010 vo veku 82 rokov
20. 6. 2010 vo veku 64 rokov
27. 6. 2010 vo veku 87 rokov
2. 7. 2010 vo veku 82 rokov
5. 7. 2010 vo veku 63 rokov
25. 7. 2010 vo veku 53 rokov
24. 8. 2010 vo veku 76 rokov
24. 8. 2010 vo veku 81 rokov
12. 9. 2010 vo veku 85 rokov
10. 10. 2010 vo veku 70 rokov

30.1.2010
5.6.2010
7.8.2010
25.9.2010
23.10.2010
23.10.2010

Oslava 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

Štefanovský pútnici v Lurdoch.

Letný eRko tábor v Modre Harmónii.

Deti z ZŠ s MŠ Štefanov
na exkurzii na letisku

Oslava sviatku seniorov.

Vďakyvzdanie za tohtoročnú úrodu.
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