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Občasník obyvateľov obce a okolia

Vážení spoluobčania,

príchod najkrajších sviatkov v roku nám už niekoľko
mesiacov vopred oznamujú
vianočné reklamy v televízii,
výzdoba na uliciach, v obchodoch a v posledných týždňoch
vianočné koledy znejúce z našich rádií. Tá skutočne vianočná nálada však do našich domácností prichádza až na
Štedrý večer, kedy kuchyňa rozvoniava dobrotami, ktoré
pripravujeme na slávnostnú večeru, zažíname svetielka
na vianočnom stromčeku a deti už netrpezlivo očakávajú
príchod malého Ježiška.
Je tu čas, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď
si sadáme k štedrovečernému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Tíško znejú
koledy, tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia, čas
radosti, zázrakov a prianí nám nežne klope na dvere. Sú
tu Vianoce.
Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody
a harmónie, obdobie, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa
pre každú rodinu. Aj keď tento rok nás možno nebudú
môcť navštíviť rodinní príslušníci a blízki z dôvodu šíriaceho sa ochorenia, nenechajme si zobrať krásu a hlavne
podstatu sviatkov, lebo Vianoce sú o rodine.
V tento vianočný 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, na ktorom sa podávajú dobroty z maminej kuchyne, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod
ním čakajú.
Aj keď si to mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to
cíti – očisťuje nás očakávanie príchodu najkrajšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si rok čo rok pripomíname.
Myslíme na zraniteľné dieťa v jasliach, ktorého údel je
nám tak dôverne známy a nikdy nás neprestane dojímať.
Doprajme pokoj našej duši i srdcu, objavme samých seba
a vtedy objavíme v našom okolí aj iných ľudí. A možno
sa ten kúsok sveta, v ktorom žijeme, stane lepším kúskom
aj pre ostatných.
Vianoce nás presvietia celých svojou prostou nádherou
a aj tí, čo tu už nie sú, sú vlastne s nami. Spomíname
ŠTEFANOVinky

December 2020

a vieme, že už nikdy nezasadnú s nami za jeden stôl i keď
by sme si to priali nadovšetko na svete. Preto zapaľujeme
sviečky a mnohí z nás pridávajú aj modlitby za svojich
blízkych, za tých, ktorí sa už nemôžu tešiť s nami a nesmierne nám chýbajú, za dary, ktoré sa nám dostávajú. Za
všetky deti bez rodín, všetkých bez domova, bezbranných ľudí v krajinách, kde ani dnešná noc nebude tichou
a pokojnou.
Za všetkých týchto ľudí na celom svete by som chcel poďakovať vám, ktorí ste takýchto ľudí či rodiny podporili
a na prvé miesto v rebríčku hodnôt ste postavili to najcennejšie čo človek má – život.
Vychutnajme si teda Vianoce so všetkým, čo k nim patrí.
V dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
V mene celého obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obce, ale aj osobne Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní, aby boli naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Chcem zaželať
starším a osamelo žijúcim občanom vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Všetkým želám veľa zdravia, životnej iskry, lásky
a potešenia z ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa
zachová aj po celý budúci rok.
		      František Chudý, starosta obce         
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Sviatky nielen doma
Dnes nám z neba zostúpil pravý pokoj. Dnes nám svitol
dávno pripravovaný deň novej spásy, deň večnej blaženosti - takto znie úvodný spev z vianočnej svätej omše.

Milí farníci, opäť je tu milostivý čas, kedy slávime narodenie Božieho Syna - Ježiša Krista v Betleheme. Celá
Európa a svet si pripomína veľký Boží zázrak. V každom
dome a okne svieti svetlo na oslavu narodenia Božieho
Syna. Ani nie je rodina, kde by nevedeli o narodení Božieho dieťaťa. Ako píše sv. Bernard z Clairvaux „Táto
zvesť ma rozochvieva a súri ma ako vždy, aby som vám
oznámil túto radosť“. Vykročme všetci na cestu, aby sme
videli a velebili Božieho Syna - Ježiša Krista. Všetci ho
potrebujeme. Stretneme sa s ním okrajovo na vlnách rádia
či televízie, ale ako veriacim to nestačí. Najkrajším a najistejším spôsobom ho stretneme vo svätej omši. To je pre
nás kresťanov katolíkov najcennejší dar. Tu ho môžeme
spoločne všetci prijať a nadovšetko osláviť. Rodinné oslavy by nemali prevýšiť Božiu oslavu.
„Láska volá ma na cestu, k Betlehemu chcem ísť mestu, by
som sa ta dostavil, Ježiška dnes pozdravil“ - znejú slová
vianočnej koledy a hovoria nám, že nijaká cesta, ktorá nevedie k Božiemu dieťatku, nie je hodná námahy. „Dnes sa
narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení, všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať. Nech
jasá svätý, lebo sa blíži k palme víťazstva; nech sa teší
hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie; nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu. Keď nadišla plnosť
času, Boží Syn si vzal ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom“ - takto to vyjadril za príležitosti sviatku narodenia
Ježiša Krista svätý pápež Lev Veľký vo vianočnej kázni.
Spomínam toho pápeža, lebo bol z historického hľadiska
veľkým kazateľom. Hlásal slabým i mocným tohto sveta.
A nie nadarmo. Podľa tradície pápež Lev Veľký roku 452
zabránil zničeniu mesta Ríma, keď sa vybral bez zbraní
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za vodcom Hunov Attilom, ktorý chcel zničiť Rím. Našiel
ho pri brehoch rieky Pád pri Mantove. Presvedčil ho, aby
ušetril Rím od zničenia. Na počudovanie všetkých Attila
vtedy vyhovel pápežovi, nechal mesto na pokoji a odtiahol preč. O niekoľko rokov neskôr (r. 455) zase ohrozoval
mesto Rím kmeň Vandalov. Pápež znova žiadal o mier. Nepodarilo sa mu však celkom uprosiť ich kráľa Gensericha.
Dosiahol aspoň toľko, že pri štrnásťdennom drancovaní
Ríma ušetria životy obyvateľov. Takto v krátkosti by sme
mohli predstaviť muža veľkej viery pre spoločné dobro na
zemi pre nebo.
Práve aj my počas týchto dní pozeráme na zem, aby sme
videli nebo. V týchto dňoch Narodenia Pána spievame s
veľkou radosťou, pretože je medzi nami láska až do konca
vekov. Táto láska medzi ľuďmi je prítomnosť Dieťatka,
Ježiša. Svet už sa nemusí umárať len v ťažkostiach, ani
právnických prechmatoch či opatreniach. Všetko pominie, ale Božie dieťa nám ostane. Tak, ako ostalo našim
predkom, ostane aj nám. Tí, čo ho hľadajú, vedia kde ho
nájdu. Na kostolnej veži v jej dolnej časti trupu je kríž a v
ňom rok 1697, čo je rok jej postavenia. Stojí ako najstaršia
stavba tejto obce na znamenie, že nič nie je vzácnejšie ako
byť v tieni Božieho Syna. Lásku potrebuje každý človek,
aj ten, ktorý sa domnieva, že má hojnosť všetkého.
Keď sa pôjdeme pokloniť Dieťatku na polnočnú svätú
omšu, alebo rozjímať o tajomstve Vtelenia, poďakujme
sa Bohu, že sa k nám znížil, aby sme mu mohli rozumieť
a milovať ho. Dajme si predsavzatie stať sa lepšími pred
Bohom a mnohé veci sa v okolí zmenia. Všetkým vyprosujem pokojné a milostiplné vianočné sviatky nielen
doma.
				
Marián Meňuš, farár
Kostol pri 50% obsadenosti má 205 miest na sedenie.
Sv. omše v nedeľu sú tri (7.30, 9.00, 10.30).
Počas vianočných sviatkov bude sv. omša na
Štedrý deň o 22.00 a tiež aj o polnoci o 0.00 hod.
Na Božie narodenie (25.12.), na sviatok sv. Štefana (26.12.)
a v nedeľu na sviatok Sv. rodiny budú
tri sv. omše (7.30, 9.00, 10.30).
Živý Betlehem bude od 17.00 - 17.30 hod. pred kostolom.

eRko tábor 2020
Aj tento rok sa už tradične konal letný eRko tábor a to
v termíne 20.7.-25.7.2020. Pôvodne sme plánovali pobytový tábor v obci Chrenovec-Brusno, ale pre bezpečnosť
detí v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 sme
usporiadali tábor v našej obci ako denný tábor. Celkovo
sa tábora zúčastnilo 37 detí a 13 vedúcich. Témou tábora
bolo Kráľovstvo SINAJ. Príbeh, ktorý nás táborom sprevádzal, sa začínal listom od kráľa tohto kráľovstva, ktorý bol
v obliehaní neznámeho nepriateľa. Tento záhadný nepriateľ
dobyl už takmer celé územie a kráľ v liste prosil deti, aby
mu pomohli kráľovstvo dobyť späť svojou aktivitou, nasadením, ako aj dobrými skutkami. Deti počas tábora plnili
rôzne úlohy, za ktoré mohli postupne získavať naspäť miesta v kráľovstve. Okrem rôznych zábavno-súťažných úloh
v podobe Stredovekej hry, Živého kalčeta, Vodných hier,
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Rozpočet Obce Štefanov na rok 2021

Stopovačiek či iných hier sme s deťmi absolvovali aj výlety
na mnohé miesta. Navštívili sme hrad Beckov, kde bola pre
deti pripravená špeciálna detská prehliadka hradu a to aj
napriek nepriaznivému upršanému počasiu. Ďalej nás čakal
výlet na MINIfarmu pri Novom Meste nad Váhom, kde si
deti mohli zvieratká nielen pohladkať, ale s nimi pobudnúť
aj istý čas vo výbehu. Rovnako zaujímavá bola aj mini-túra po našich „kopcoch“ za dedinou. V sobotu sme mali
opekačku, na ktorú sme pozývali aj rodičov. Tábor sme zakončili v nedeľu 26.7.2020 slávnostnou svätou omšou vo
farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, na ktorej deti
niesli
aj obetné dary.
			
Mgr. Gabriela Klimešová

Rozpis vývozu odpadov pre rok 2021
KOMUNÁLNEHO SEPAROVANÉHO
Dátum vývozu

Dátum vývozu

07.1.2021
21.1.2021
11.2.2021
25.2.2021
11.3.2021
25.3.2021
08.4.2021
22.4.2021
06.5.2021
20.5.2021
03.6.2021
17.6.2021
01.7.2021
15.7.2021
29.7.2021
12.8.2021
26.8.2021
09.9.2021
23.9.2021
07.10.2021
21.10.2021
04.11.2021
18.11.2021
02.12.2021
16.12.2021
30.12.2021

22.1.2021
19.2.2021
19.3.2021
30.4.2021
28.5.2021
25.6.2021
23.7.2021
27.8.2021
24.9.2021
29.10.2021
26.11.2021
13.12.2021
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Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku
veľa sily,
by ste zdraví
dlho žili.
Redakcia

Bežné príjmy sa skladajú z nasledovných položiek:
Podielové dane, dane z nehnuteľností
a poplatok za TKO
623 400 €
Nájomné za priestory - bytové a nebytové 57 000 €
Poplatky
23 830 €
Dotácie
526 000 €
Bežné príjmy spolu:                                 1 230 230 €
Kapitálové príjmy:
15 000 €
Príjmy finančné operácie:
170 000 €
PRÍJMY SPOLU:                                     1 415 230 €
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ
274 900 €
Civilná ochrana
5 000 €
Ochrana pred požiarmi
7 000 €
Nájomné byty
10 000 €
Pozemné komunikácie
15 000 €
Odpadové hospodárstvo
75 000 €
Kanalizácia, ČOV
15 000 €
Verejná zeleň
10 000 €
Verejné osvetlenie
15 000 €
SKAND
1 200 €
Zdravotné stredisko
1 500 €
TJ, Šport
11 000 €
Kultúrny dom
10 000 €
Miestny rozhlas
1 000 €
Cintorín a Dom smútku
12 000 €
Opatrovateľky
11 900 €
Splácanie úrokov
13 500 €
Základná škola
520 000 €
Materská škola
173 600 €
Bežné výdavky spolu:
1 182 600 €
Kapitálové výdavky:
156 300 €
Výdavky finančné operácie:
73 900 €
VÝDAVKY SPOLU                                1 412 800 €
Podrobný rozpis jednotlivých položiek rozpočtu obce je
uverejnený na internetovej stránke www. stefanovobec.sk
Obecný úrad Štefanov oznamuje občanom - daňovníkom, u ktorých v priebehu roka 2020 nastala zmena:
kúpa, predaj nehnuteľnosti (pozemky, stavby), aby
najneskôr do 31.1.2021 podali nové daňové priznanie
na daň z nehnuteľnosti na rok 2021.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za
psa začne obec vyberať od 15.1.2021. Výška poplatku
za KO je 20,00 € na osobu a rok a výška poplatku za
psa je 4 € na rok. Poplatky sú splatné do 31.3.2021.
ŠTEFANOVinky. Obecné noviny pre obyvateľov obce a okolia vychádzajú 3x ročne. Vydáva Obecný úrad v Štefanove IČO 00 310 077.
Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR, pod číslom EV 5758/19,
ISSN 1339-7133. Náklad 450 kusov. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Luna Moravský Sv. Ján. Adresa redakcie: OcÚ Štefanov 347,
tel: 034 6537129, e-mail: matrika@stefanovobec.sk, www.stefanovobec.sk.
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Zberné miesto na dočasné uloženie odpadu
Ako sa vám už iste dostalo do pozornosti od 24.10.2020 sme v našej obci
otvorili zberné miesto, ktoré slúži na
ukladanie separovaných odpadov.
Zberné miesto sa nachádza pri Poľnohospodárskom družstve smerom k
bývalej poľovníckej chate. Otvorené
je počas zimných mesiacov v stredu
od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu od
10.00 hod do 12.00 hod. Mimo otváracích hodín je do areálu zákaz vstupu. Do areálu občania vstupujú len za
účelom odovzdávania odpadov. Občania Štefanova môžu odpad okrem
drobného stavebného odpadu priviezť
bez poplatku. Areál je oplotený a je
napojený na kamerový systém.
Sú tu zberné kontajnery na tieto druhy
odpadov:
1. Staré šatstvo a obuv. Tieto komodity musia byť zabalené a zviazané vo
vreciach.
2. Veľkoobjemový odpad ako sedačky, postele a ostatný nábytok, matrace, koberce, linoleum, umývadlá, WC
misy, odpad z tvrdeného plastu napr.
záhradný nábytok, staré hračky, kočíky, žalúzie a ďalší veľkoobjemový
odpad.

3. Elektroodpad – chladničky, mrazničky, mikrovlnky, práčky, sušičky,
umývačky riadu, televízory, monitory,
výpočtová technika, rádia, vysávače,
káble od elektrospotrebičov, svietidlá,
kosačky a ďalší elektroodpad. Je potrebné, aby elektrospotrebiče boli nerozobrané.
4. Staré železo, plechy a farebné kovy.
5. Pneumatiky z osobných automobilov, motocyklov a bicyklov. Pneumatiky musia byť bez diskov a v primeranom množstve.
6. Nachádza sa tu i zberné miesto na
drobný záhradný odpad ako lístie či
pokosenú trávu, ak ju nemá občan
ako skompostovať na vlastnom kompostovisku.
7. Drevený odpad ako nábytky, dvere, drevotriesku a iný drevený odpad.
Do areálu je možné priviezť aj konáre
stromov a kríkov. Konáre a kríky nesmú byť zmiešané s trávou a lístím,
nakoľko haluzovina sa ďalej spracúva
drvením.
8. Na zbernom mieste vám odoberú
i menšie množstvo drobného stavebného odpadu, no tento odpad bude
spoplatnený v zmysle platného VZN

a bude potrebné zaplatiť poplatok na
obecnom úrade pred uskutočnením
vývozu odpadu. Na zbernom mieste sa
občan preukáže dokladom o zaplatení
za tento odpad. Toto pravidlo bude
platiť od 2.1.2021. Na zberné miesto
bude možné doviezť len stavebný odpad v malom množstve - max. 1 vozík za osobný automobil. Pre väčšie
množstvo odpadu je potebné si objednať kontajner na odvoz takéhoto odpadu.
Jarmila Klimešová

Kadúbek

Aké zmeny boli vykonané v rámci
projektu?
Na celom areáli sa podpísal zub času
a nebol nijako inak využívaný. Zásadnou zmenou bolo vybudovanie
jazierka, ktoré je napájané stálym
prítokom kadúbkovej vody. Vzniká
tu esteticky upravený svet mokrade
s charakteristickou železitou vodou.
Ďalším zaujímavým prvkom je dažďová skalka. Je to vsakovacia drenážna jama so štrkom, kam steká zrážková voda z cesty.
Nad celým brehom potoka bude na
jar vysiata pestrá motýlia lúka, ktorá
sa nemusí tak často kosiť. Celý areál
bude slúžiť ako oddychová zóna s dostatočným počtom lavičiek. Chýbať
tu nebudú ani hracie prvky ako kopčeková šmykľavka či húpačky. Bezpochybne dominantou celého parku sa
stalo zastrešenie samotného prameňa.
Hrdzavú rúru nahradí rustikálna kamenná fontána. Masívna murovaná

stavba vychádza z prvkov miestnej
ľudovej architektúry. Vystúpený štít
lemujú tehly s historickou hodnotou
pochádzajúce z predošlého kostola.
Klenotom celej stavby je odliatok
historického erbu sv.Kataríny, ktorý
bude bdieť nad celým miestom.
Akým spôsobom je financovaný
celý projekt?
Pri tomto projekte sme sa snažili vyhnúť zdĺhavému a komplikovanému
procesu pre získanie grantov. Preto
celý projekt zastrešuje Obecný úrad
Štefanov, ktorý zabezpečil všetok
materiál a potrebné práce. Návrh projektu a všetky odborné práce zabezpečilo OZ Rodan formou dobrovoľných
brigád. Za týchto podmienok sme boli
schopní zrealizovať unikátny projekt
pri vynaložení malých finančných
prostriedkov. Nevýhodou takéhoto
spôsobu je dlhší priebeh realizácie a
potreba väčšieho množstva nezištne
odpracovaných hodín.

Otázky a odpovede
Projektom Kadúbek sme začali sériu zveľaďovacích a revitalizačných
úprav v našej obci. Cieľom týchto úprav je vytvorenie príjemného,
funkčného a esteticky vzhľadného
verejného priestranstva pre všetkých
obyvateľov. Odpoveďou na základné
otázky sa Vám pokúsim priblížiť náš
zámer ohľadne Kadúbka.
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Kto sa bude starať o údržbu areálu?
O bežnú údržbu sa tak, ako doteraz
bude starať obec. Keďže celý areál
nadobudol nový vzhľad, bude potrebný individuálny a citlivejší prístup.
Verím, že v obci máme dostatok šikovných ženských rúk, ktoré budú
s radosťou skrášľovať našu verejnú
zeleň. Motýliu lúku si okolití drobnochovatelia môžu po dohode pokosiť pre vlastnú spotrebu. Na údržbe
sa bude aj naďalej spolupodieľať OZ
Rodan.
Ľudia môžu mať obavy z premnoženia komárov, aké opatrenia ste
zaviedli?
Komáre ľudí otravujú milióny rokov
a veľa na tom nezmeníme. Samozrejme, pri projektovaní sme sa snažili
eliminovať všetky nepriaznivé vplyvy.
V prvom rade jazierko očkujeme ,,živou vodou“ obsahujúcou mikroorganizmy a planktón. Vo vyváženom
prostredí sa všetko niečím živí, či už
rozkladajúcim sa lístím alebo premno-

ženými larvami. Ako hlavní požierači
komárov sú v jazierku nasadené malé
okrasné rybky, ktoré okrem iného
spestria život v jazierku.
Do akej miery je myslené na bezpečnosť v areáli?
Jazierko nie je koncipované ako kúpacie a je doň zákaz vstupu. Maximálna hĺbka je 1,7 m a nie je prístupná
z brehu. Veľká časť jazierka je plytká, lemovaná kameňmi a hustnúcim
porastom vodných rastlín. V hlbokej
časti sme použili zaujímavý prvok plávajúci ostrov, ktorý môže v núdzi
poslúžiť ako záchranné koleso. Budeme sa snažiť, aby sa po celom areáli
dalo chodiť bosou nohou, či však taký
stav pretrvá, bude závisieť len od kultúrnosti nás všetkých.
Čo všetko nám areál môže ponúknuť?
Celý park sa snažíme ladiť tak, aby
pôsobil ukľudňujúco a stal sa príjemným miestom pre odpočinok. Potôčik je vystlaný okrúhlymi kameňmi a

Z vinárskeho
roku 2020
Rok 2020 bol pre mnohých
z nás veľmi komplikovaný a spoločne me čelili a ešte stále čelíme mnohým
obmedzeniam, komplikáciám a o pandémii počúvame
doslova na každom kroku. Neexistuje asi žiadna oblasť
súkromného alebo spoločenského života, ktorá by nepociťovala dopady alebo obmedzenia. Značné obmedzenia sa
dotkli aj vinohradníckej sezóny 2020 nielen v Štefanove,
ale v celom našom vinohradníckom rajóne. V tomto roku
sa u nás mala konať 20. regionálna výstava vín, no z dôvodu protipandemických opatrení boli štefanovskí vinári
nútení toto podujatie zrušiť. Pevne veríme, že sa jubilejné
podujatie podarí zorganizovať a história “Štepanovských
koštúvek” bude pokračovať. Našim vinárom sa však predsa
len podarilo odprezentovať svoje vína a to na 2. ročníku
Hodovej vínnej uličky. Svojou návštevou podporili podujatie nielen domáci, ale aj cezpoľní návštevníci. Naši vinári
sa vo svojich stánkoch museli obracať, aby stíhali nalievať
svoje degustačné vzorky. Dúfame, že naše podujatia ste si
obľúbili, a preto sme pre Vás pripravili na tento rok odloženú 20. regionálnu výstavu vína, ktorá sa bude konať
17.4.2021 a koncom leta 28.8.2021 Hodovú vínnu uličku.
V mene štefanovských vinohradníkov a vinárov si dovoľujeme Vám zaželať pokojný advent a mnoho veselých chvíľ
počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.
			
Mgr. Dávid Kazička
ŠTEFANOVinky

vďaka chladnej vode sa tvári ako horská bystrinka, po ktorej sa dá chodiť
a otužovať sa. Deti môžu pozorovať
zákonitosti prírody v priamom prenose alebo sa zabávať na kopčeku.
Kadúbek má potenciál stať sa vyhľadávaným miestom pre cyklistov a
turistov.
Na záver sa chcem, ako spoluautor
projektu srdečne poďakovať všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu, ktorí nám
držali palce a podporovali nás. Všetkým nech je veľká chvála.
Autor textu: Lukáš Vlha

Vylúšti si sudoku

Meno a priezvisko .......................................................
Adresa ..........................................................................
Vylúštené sudoku vystrihni, doplň osobnými údajmi a vhoď
do pripravenej schránky na OcÚ v Štefanove. Zo správnych
riešení vylosujeme troch výhercov, ktorých mená uverejníme v budúcom čísle Štefanoviniek.
Výhercovia z predchádzajúceho čísla:
   1. miesto – Marta Ovečková - finančná výhra 10 €
   2. miesto – Anna Butašová – finančná výhra 5 €
    3. miesto – Kristián Morávek – kniha
Výherci si výhru môžu prevziať do 29.12.2020 na OcÚ v Štefanove.
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COVID -19

téma týkajúca sa každého
O miere nebezpečnosti tejto choroby sa už od začiatku marca vedú spory medzi odborníkmi i laickou verejnosťou a
mojím cieľom nie je vyvracať alebo vnucovať názor jednej
či druhej strane. Faktom však je, že na takýto druh epidémie nebol pripravený nikto, je celosvetovým problémom,
presahuje hranice štátov i kontinentov, ničí ekonomiky,
psychiku, zdravie, vzťahy. Každá krajina, ktorú postihla,
s ňou bojuje podľa svojich možností a schopností. Nedá sa
s ňou bojovať protestami na námestiach ani nenosením rúška či protestnou hladovkou. Protiepidemiologické opatrenia, z ktorých sme už určite všetci vyčerpaní, majú za cieľ
predovšetkým tlmiť priebeh šírenia tejto nákazy tak, aby
bol ako tak udržateľný zdravotný systém pre poskytovanie akútnej starostlivosti. Úplne nepadla ekonomika i keď
sú skupiny obyvateľov, ktorí bohužiaľ zatvorili prevádzky,
alebo obmedzili ich činnosť a počítajú straty. No v tejto
súvislosti je potrebné si uvedomiť jeden holý fakt, ak ľudia
nezarobia na základné živobytie, len ťažko si pôjdu sadnúť
do kina, do divadla či do reštaurácie. A tak tajne dúfame, že
najväčší posun v boji s pandémiou prinesie účinná vakcína.
Vykonali sme dve kolá takmer povinného celoplošného testovania a je možné, že kým prídu tieto noviny z tlače do
rúk čitateľom, možno budeme mať za sebou už niekoľko
ďalších kôl testovania. Posúdenie efektivity pretestovania
a jeho vplyv na ďalší vývoj šírenia nákazy nechám na odborníkoch, ale faktom je, že keby bolo testovanie dobro-

Deti z MŠ -1. miesto v regionálnej výtvarnej súžaži Farby jesene.
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voľné, účasť by bola oveľa menšia a asi by nemalo takmer
žiadny zmysel.
V prvom kole testovania 31.10.-1.11.2020 (do ktorého sme
išli bez akýchkoľvek skúseností a jeho príprava sa podobala cirkusovej aréne) sa prišlo v našej obci otestovať 1012
obyvateľov Štefanova, 349 ľudí z okolitých obcí a testy
odhalili 13 ľudí pozitívnych na COVID-19. Vďaka dvom
šikovným testovacím tímom, ľudia prekonali strach z testovacích tyčiniek i obavy z nákazy v dave čakajúcich.
Druhé kolo testovania sa uskutočnilo o týždeň 7.11.-8.11.
2020. Prišlo sa otestovať 1266 obyvateľov prevažne zo Štefanova a testy odhalili 4 pozitívnych. Čakacie doby v rade
na testovanie neboli takmer žiadne.
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú so zvládnutím tejto neľahkej situácie, krajčírkam – dobrovoľníčkam, ktoré priebežne zásobia obyvateľov rúškami. Poďakovanie patrí zamestnancom školy a škôlky, ktorí takmer
3/4 roka zabezpečujú denné, dištančné i kombinované
vzdelávanie našich detí. Poďakovanie patrí ženám a mužom z testovacích tímov v druhej vlne pandémie, ktorí
i napriek svojím pracovným i rodinným povinnostiam boli
ochotní vystaviť sa riziku nákazy a nastúpiť na testovanie.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pomohli či už s materiálovým zabezpečením odberného testovacieho miesta,
so zabezpečením stravy a občerstvenia pre testovacie tímy,
ale i za chutné koláče ktoré napiekli a do kultúrneho domu
priniesli šikovné gazdinky. V neposlednej rade patrí poďakovanie všetkým čo sa vedia správať zodpovedne a ohľaduplne voči ostatným spoluobčanom.
				
Jarmila Klimešová

Výtvarné práce našich najmenších škôlkarov.
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Sčítanie obyvateľstva

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované
a plne elektronické.
Prvá časť sčítania, teda sčítanie domov a bytov prebieha od
1.6.2020 a bude celoplošne ukončené 12.2.2021. Po prvýkrát v histórii sa toto sčítanie robí bez účasti obyvateľov s
využitím existujúcich štátnych registrov ako reg. adries
katastrálneho registra a ďalšie registre. Štatistický úrad
poveril vykonaním tohto sčítania obce. Obec po zaškolení
pracovníkov získala prístup do elektronických sčítacích formulárov domov a od polovice júna sme začali s dopĺňaním
chýbajúcich informácií vo formulároch a úpravou nepresností uvedených v jednotlivých formulároch domov a bytov
v našej obci. Zdrojom údajov o stavbách nám poslúžila
najmä vlastná evidencia stavieb, evidencia pripojenia na vodovod či kanalizáciu. Obchôdzkou obce sme zasa zisťovali
údaje o rekonštrukcii jednotlivých domov - obnovu plášťa,
výmena okien alebo rekonštrukcia strechy, či údaje o spôsobe vykurovania obydlí.
Predmetom sčítania boli i všetky stavby, v ktorých sú obyvatelia ubytovaní, teda okrem riadne skolaudovaných stavieb
na bývanie i neskolaudované budovy, v ktorých sú ubytovaní obyvatelia a ktorým štatistický úrad na účel sčítania takýchto obydlí pridelil štatistické súpisné číslo. Predmetom
sčítania neboli stavby, ktoré nie sú určené na bývanie, teda
nesčítavajú sa napr. garáže, hospodárske budovy, prístrešky,
sklady a.pod.
K 15.12.2020 máme v obci doplnené elektronické formuláre
pre všetky domy, byty a obydlia, v ktorých niekto býva alebo
sú určené na bývanie. K uzavretiu sčítacích formulárov pristúpine až po 1.1.2021 nakoľko rozhodujúci okamih sčítania,
na ktorý sa vzťahujú údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Druhá časť sčítania, teda sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2020 do 31.3.2020.
Tak ako pri sčítaní domov a bytov i pri sčítaní obyvateľov je
rozhodujúci okamih sčítania polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky
potrebné údaje pre sčítanie obyvateľov. Z tejto skutočnosti
vyplýva, že občania, ktorí sa narodia do polnoci 31.12.2020
sa budú sčítavať a občania ktorí sa narodia od 1.1.2021
sa sčítavať nebudú. Sčítací formulár sa bude vypĺňať i za
obyvateľa, ktorý sa dožil polnoci 31.12.2020, no zomrie po
1.1.2021 a doby sčítania teda od 15.2.2021 do 31.3.2021 sa
už nedožije. Za už nežijúce osoby sčítací formulár vyplní
blízka osoba alebo sčítací asistent.
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať výlučne elektronicky
a občania sú zo zákona povinní sa sčítať. Povinnosť sčítať sa
vyplnením elektronického sčítacieho formulára majú všetŠTEFANOVinky

ci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom
sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na
území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací
formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.
sk, alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho
zákonný zástupca.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami, budú
môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. V našej obci
bude zriadené kontaktné miesto na sčítanie obyvateľov na
obecnom úrade, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent (teda osoba vyškolená na sčítanie). Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia
domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada
telefonicky na tel. 034 6537129 a sčítajú obyvateľa i doma.
Obyvateľ, ktorý sa zdržiava v našej obci i keď tu nemá trvalý, či prechodný pobyt a chce sa sčítať na kontaktnom mieste, môže sčítanie urobiť taktiež na našom obecnom úrade
- teda nemusí sa sčítať v mieste svojho trvalého či prechodného bydliska.
Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna
možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú
bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a
najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou
na celom svete. Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Sčítanie predstavuje jedinečný
zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti,
o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje môžu byť použité pre napĺňanie lokálnych
politík a sú úzko prepojené so stanovením počtu obyvateľov
na území obce. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú
súčasťou žiadneho iného zisťovania v Slovenskej republike.  

Oznamujeme obyvateľom obce a širokej verejnosti, že odo dňa 1.12.2020 dochádza ku zmene
e-mailového kontaktu Obecného úradu Štefanov. Pre elektronickú komunikáciu s obecným
úradom využívajte prosím e-mail:

obec@stefanovobec.sk

E-mailová schránka obecstefanov@stonline.sk
bude od 1.1.2021 nefunkčná!
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Zo štefanovských hlbín
13. január 1914 Gbely. Rakúsko - Uhorsko po prvýkrát
oficiálne ťaží priemyselne ropu. Približne rok po výbuchu Medlenovej chalupy, ktorá prilákala geológov na
prieskum. Skúšobný vrt 28. 10. 1913 preukázal bohatosť nájdeného ložiska. Vypuknutie prvej svetovej vojny značne zvýšilo dopyt po tak vzácnej surovine akou
bola ropa. Geologicko-prieskumné práce pokračovali i v
priľahlom území.
Výskum v Štefanove začal už v roku 1914. Doteraz nie
je zistené, do akej miery bol úspešný, tak ako aj ďalší
výskum v nasledujúcom období 1940 - 1941. O 4 roky
neskôr však vzniká závod Československé naftové doly
v Štefanove. K prvému vŕtaniu a zhotoveniu sondy prišlo
v r. 1947, avšak k jej spusteniu až o rok neskôr. Sonda
zameraná na ťažbu plynu s označením ako RŠ - 1 (Ručná štefanovská - 1) dosahovala hĺbku približne 110 m.
Nachádzala sa v lokalite Sobotské hory, tak ako aj druhá
128 m hlboká RŠ - 2 zameraná na ťažbu ropy. Počiatky
podniku neboli vôbec ľahké. Robota bola odkázaná prevažne na ľudskú silu, no v prípade fyzicky náročnejších
prác na konskú. Areál stojaci na najvyššom vrchole Sobotských hôr spôsoboval hlavne v zimnom období ťažko
dostupné miesto pre zamestnancov. Vyšliapaný chodník
popri kríži v lokalite Klíny predstavoval jediné prístupové miesto. Intenzívny nárast ťažby zamestnal približne
500 ľudí nielen zo Štefanova, ale aj blízkeho okolia. Areál postupne menil podobu. Drevené búdy ustupovali moderným murovaným stavbám. Mladá generácia zamestnancov vysadila tzv. Sad mladých. Pozostával najmä
z čerešní a jabloní. Niektoré čerešne ešte dodnes lemujú
hranicu chotára. Pribudla cestná komunikácia najskôr z
letničskej strany v roku 1956 aj zo štefanovskej. Vznikla
tak pravidelná autobusová doprava i s okresom Skalica.
Ťažba intenzívne siahala do polovice 50. rokov minulého storočia. Závod získava i ocenenie. 1. 4. 1958 podnik stráca svoju samostatnosť a dostáva sa pod krídla
Prieskumno-ťažobného závodu Gbely. Nasledujúce šesťdesiate roky dochádza k značnému poklesu výdatnosti
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ložísk, čo zapríčinilo postupné presťahovanie administratívy a zariadenia dielní do Gbelov. Opustené budovy
v roku 1965 preberá Kodreta Myjava. Olejári si ale opäť
vybudovali areál z unimobuniek a drevených búd nachádzajúci sa oproti novozaloženej Kodrete.
Na lepšiu vyťaženosť aplikovali metódy zohrievania
ropy zapálením časti ropného ložiska. Ku koncu 60. rokov realizujú najhlbší vrt v štefanovskom katastri, ktorý
končí neúspechom. V hĺbke približne 2010 m prišlo k
ukrúteniu vrtných tyčí, nakoľko štefanovské stredisko
disponovalo dvomi ľahkými vrtnými vežami s maximálnou záťažou 5t tzv. pjetitonáky. Váhový limit nesmel byť
prekročený, preto vŕtanie do veľkých hĺbok vyžadovalo
postupné pridávanie vrtných tyčí menšieho priemeru, tak
ako to bolo v prípade najhlbšieho vrtu. Ťažobné ložiská
predstavovali 8 obzorov. 2. a 4. obzor v miestnom chotári patrili medzi najvýdatnejšie. Zvyčajná hĺbka dosahovala 270 až 290 m. No niektoré dosahovali aj väčších
hĺbok ako napríklad sonda č. 3, ktorá ťažila zo 700 m.
Za celé ťažobné obdobie navŕtali okolo 400 sond, avšak
nie všetky s pozitívnym výsledkom. Spočiatku na ťažbu
prevládala metóda lyžicovania. Dutá lyžica obsahovala
na spodnej strane záklopku, cez ktorú pri ponorení natekala ropa. Pri vyťahovaní zatvoril záklopku tlak ropy.
Po vyzdvihnutí sa dno lyžice oprelo o tŕň, ktorý nadvihol
záklopku. Ropa tak vytekala do záchytnej nádoby. Tento
spôsob ťažby bol použitý napríklad pri sonde č. 299 nachádzajúcej sa pri lese Lipovec. Postupne sa však začal
presadzovať modernejší spôsob ťažby a to pomocou hlbinných čerpadiel poháňaných od kozlíkov. I tu zo začiatku vznikol problém s nedostatkom elektrických motorov.
Nebolo ničím výnimočným, keď jeden motor poháňal
pomocou lán dva až tri ťažobné kozlíky. Zaujímavosťou
bola sústava kozlíkov zoskupená do kruhu, ktoré poháňal pomocou excentra jeden elektromotor. Toto zloženie
ťažilo ropu pravdepodobne v lokalite Zákostelí. Postupným pribúdaním elektromotorov bol problém vyriešený.
Vznikla tak hustá vrtná sieť sond s rozostupom okolo 60
m. V lokalite Hrubé diely bola koncentrácia sond ešte
hustejšia. Čerstvo vyťažená surovina putovala do zberných nádrží. Odtiaľ samospádom stekala do čerpadiel
ŠTEFANOVinky

umiestnených v drevených búdach pod Lipovcom. Tie
ju dotlačili do tzv. lapača, ktorý sa nachádzal za objektom Kodreta. Odtiaľ cestovala pomocou ropovodov do
Gbelov. Za celé obdobie sa odhaduje až 370 000 t vyťaženej ropy. Štefanovská spolu s gbelskou ropou obsahovala nízky podiel parafínu a až 70% ťažkých a ľahkých
olejov. Preto nebola distribuovaná do Bratislavy ale do
závodu Dubová. Jej sanitárne účinky využívali i obyvatelia. Vyrábali z nej rôzne dermatologické produkty, no
najviac sa osvedčila pri nákaze ošípaných tzv. psoriázou.
Ropu v ložisku sprevádzal zvyčajne i zemný plyn a voda.
Zo začiatku zemný plyn nenachádzal veľké uplatnenie.
Využívaný bol prevažne iba na lepšie doťažovanie ložísk
a v menšej miere ho zužitkovali Československé štátne
dráhy na osvetľovanie vozňov. Zvrat nastal, keď našiel
svoje využitie pri vykurovaní domácností. V Štefanove
od roku 1973 bolo tak vykurované sociálne zariadenie
ťažobného areálu pomocou sondy č. 167. Sonda vyvŕtaná v lokalite Za járkem dodávala po celú svoju životnosť
konštantný tlak 53 atm. Predpokladaná spotreba zemného plynu sa odhaduje na 229 000 m3. Gazolín ako vedľajší produkt ťažili z troch sond. Zvyčajná hĺbka dosahovala 200 m (napr. sonda č. 218). Pracovníci ho s obľubou
používali ako čistiaci prostriedok na pracovné odevy. Pre
jeho nákladnú expedíciu sa však nenašlo ďalšie uplatnenie.
Každodenná práca zamestnancov spočívala prevažne
z mazania pohyblivých častí, merania výdatnosti vrtu,
čistenia sondy od zaneseného piesku, opráv porúch čerpadiel a pod. Reparáciu a čistenie hlbinných čerpadiel
resp. potrubia najprv vykonávali prostredníctvom drevenej 11 m trojnožky. Jej vrch osadili kladkou, pomocou
ktorej vyťahovali alebo spúšťali 9 m potrubie. Trojnožky
neskôr nahradili zdvíhacou nadstavbou Bakinec na podvozku sovietskeho traktora Stalinec. Postupne si zamestnanci sami vytvorili svoj vlastný zdvíhací mechanizmus.
Medzi Štefanovčanov pracujúcich v závode, ktorých
sa nám podarilo zistiť patrili: Filip Polák, Jozef Pfeffer,
Imrich Macek, Frolián Mešťánek, Anton Cvečka, Karol
Pavlík, František Cvečka, Pavol Danihel, Ján Polák, Má-
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ria Habová, Miloš Polák, Gabriel Jankovič, Mária Cintulová, Jozef Polák, Jozef Beňa, Gabriel Beňa, Jozef Cintula, Ján Ovečka, Ondrej Skala, Anton Šebesta, Anton
Khúla, Štefan Cintula, Štefan Klučka, František Hrica,
Jozef Petráš, Silvester Korytár, Sidónia Špánková a Jana
Púčková.
Pokles výdatnosti ložísk v Štefanove zapríčinil z roka
na rok úbytok sond. Veľké politické zmeny v 90-tych
rokoch zasiahli postupne všetky štátne podniky vrátane
závodu Gbely. Snaha zanietených ľudí zachovať aspoň
plynovú sondu na vykurovanie verejných budov obce sa
však stretla s nepochopením. A tak 27. novembra 2002
o 9:00 prišlo k odstaveniu poslednej sondy. Nasledujúci
rok 10. januára bola tak definitívne ukončená činnosť ťažobného strediska Štefanov. Dnes by sme ho márne hľadali. Nezostalo po ňom ani stopy. O to viac sú vzácnejšie zachované fotografické dokumenty, za ktoré by sme
sa chceli poďakovať občanom Marte Beňovej, Jarmile
Klimešovej, Pavlovi Mackovi, Miloslavovi Polákovi
a Petrovi Polákovi. Taktiež veľká vďaka patrí Markovi
Okasovi za zbieranie informácii, ktoré poskytli Miloslav
Polák, Štefan Klučka, Jozef Petráš a Anton Šebesta. Vytvorili tak určitý obraz ako sa ťažilo v Doloch zo štefanovských hlbín.
					
Tibot Keller
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ZO SZCH Štefanov - naša 1. výstava králikov, holubov a hydiny
Za krásneho slnečného počasia počas 11. a 12. septembra
2020 usporiadali členovia ZO SZCH Štefanov prvú chovateľskú výstavu králikov, holubov a hydiny. Pre spestrenie
programu sa nám podarilo zorganizovať 1. Štefanovský
Cup v králičom hope, ktorého sa zúčastnilo päť dievčat zo
Slovenska a Česka. Súťažilo dvanásť králikov v rôznych
disciplínach. Králičí hop na Slovensku napreduje. Šport,
relax, aj zábava, to je králičí hop. Súťažnú dvojicu bežiacu cez prekážky v disciplínach rovinka, parkúr, skok do
výšky a skok do diaľky tvoria človek (vek od 7 rokov) a
králik (vek od 5 mesiacov). Aj keď sme do poslednej chvíle
nevedeli, či sa súťaž bude konať, lebo situácia v Čechách
začínala byť dosť zložitá pre ochorenie Covid-19. Aj touto
cestou sa chceme poďakovať pánovi Milanovi Judasovi a
jeho dievčatám.
Výstava sa v Štefanove konala opäť po niekoľkých rokoch, keďže organizácia v minulosti zanikla. Uskutočnila
sa v príjemnom prostredí areálu kultúrneho domu v Štefanove. Jej účelom bola propagácia a prezentácia výsledkov
chovateľskej činnosti domácich chovateľov čistokrvných
zvierat a chovateľov z blízkeho okolia. Na škodu veci je,
že nemáme v organizácii zastúpenie v chove exotických
zvierat a nemohli sa prezentovať. Výstavný výbor pracoval v zložení: predseda - Štefan Juračka, tajomník - Marián
Klena, pokladníčka a vedúca predaja - Katarína Kondlová.
Garantmi expozície králikov, holubov a hydiny boli: Jozef
Hoferka, Marek Kondla - mladý chovateľ, Stanislav Surový, Jaroslav Kríž, Ladislav Križánek, Peter Štefan - mladý chovateľ, Dominik Kafka - mladý chovateľ a Miroslav
Štefan. Výstavy sa zúčastnilo 57 vystavovateľov, z toho 10
mladých chovateľov. Celkom bolo vystavených 333 zvierat z toho 88 králikov (21 plemien rôznej farby a kresby),
104 holubov (16 plemien) a 141 kusov vodnej a hrabavej
hydiny (32 plemien). Posúdenie zvierat previedli posudzovatelia SZCH a ČSCH: Peter Nádaždi z Jablonky (králiky),
Dana Žáková z Košútovca a Milan Miča zo Senice (holuby), Vlastimil Goňo z Nového Mesta nad Váhom a Tomáš
Horinka z Petrova (hydina).
Výstava v Štefanove bola organizačne aj materiálne dobre
zabezpečená usporiadateľmi výstavy a dúfame, že aj k spokojnosti návštevníkov a hostí. Pre zorganizovanie úspešnej
výstavy bolo tento rok výborom ZO SZCH Štefanov zakúpených 60 klietok pre hydinu, 400 kusov kŕmidiel pre
králiky, holuby a 21 kusov podláh a ďalšie príslušenstvo so
značným finančným nákladom, ale s perspektívou do budúcnosti. Poďakovanie chovateľov patrí predovšetkým
OcÚ Štefanov starostovi Františkovi Chudému za podporu
a pomoc pri zorganizovaní výstavy, ďalej ZO SZCH Hlboké
za zapožičanie klietok, všetkým vystavovateľom, ktorí podporili výstavu svojou účasťou, ako aj všetkým sponzorom a
darcom cien do bohatej tomboly a za celkový úspech výstavy. Na výstave boli udelené nasledovné ceny králikom, holubom a hydine: 3-krát šampión, 3 - krát šampiónka, 3 - krát
cena mladého chovateľa, 27 - krát čestná cena a jeden pohár
starostu obce Štefanov, ktorý bol udelený Ladislavovi Križánkovi za jeho dlhoročnú prácu a lásku k chovateľstvu.
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Ceny  Šampión a šampiónka výstavy získali:
Králiky: Holíčský modrý - Milan Miča zo Senice,
Kalifornský čierny - Miroslav Linet z Radošoviec.
Holuby: Český stavák modrý sedlatý - Marek Iskra z Prietrže,
King biely - Gabriel Cintula z Čárov.
Hydina:  Hempšírka - Miroslav Štefan zo Štefanova,
Australorpka čierna - David Pavka z Gbiel.
Ceny mladého chovateľa získali:
Králik: Ohnivák čierny - Marek Kondla,
Holub: Staroholandský kapucín - Vanesa Osuská,
Hydina: Zdrobnelá wyandotka žlto čierna columbia - Viktória Klenová.
Čestné ceny získali:
Králiky: Viedenský divosfarbený - RNDR. Lukáš Nosko
z Prietrže, Burgunský - Štefan Juračka zo Štefanova, Kalifornský čierny - Miroslav Linet z Radošoviec, Český strakáč - Ing. Ivan Prekopa z Prietrže, Havana - Marián Klena
zo Štefanova, Veľký svetlý strieborný - Viktória Klenová
zo Štefanova, Viedenský čierny - Ľubomír Pecha z Borského Svätého Jura, Zdrobnelý čierny bielopesikatý - Viktoria
Klenová zo Štefanova, Zdrobnelý divoko sfarbený - Paulína Juračková zo Štefanova.
Holuby: Pracheňský kánik - Milan Miča zo Senice, Moravský pštros - Ľubomír Pffefer z Gbelov, Benešovský biely - František Knotek z Gbelov, King biely - Jaroslav Krištof zo Senice, Český stavák modrý sedlatý - Matej Kramár
z Košútovca, Český stavák žltý rovný - Miroslav Chodúr
z Čáčova, Slovenský hrvoliak červený - Ľubomír Pobjecký z Myjavy, Nemecký bublák biely - rodina Ďurčišová zo
Senice.
Hydina: Hus slovenská - Gabriel Pavka z Radošoviec,
Kačica ruanská - Paulína Juračková zo Štefanova, Oravka
biela - Jaroslav Buno z Paprade, Leghornka - Boris Roštár
z Trnovca, Lafleška - Marián Klena zo Štefanova, Bojovníčka tuzo - Patrik Cellary z Borského Svätého Jura, Amrox
- Gabriel Pavka z Radošoviec, Forverka - Andrej Trubiroha z Kútov, Zdrobnelá hempšírka - Ivan Matula z Gbelov,
Bantamka zlatokrká - Samuel Balga z Petrovej Vsi.
Na koniec nesmieme zabudnúť na základné motto SZCH Chovám pre radosť, krásu a úžitok.
			
Autor textu: Klena Marián
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Poobhliadnutie sa za školským rokom 2019/2020
Školský rok 2019/2020 si budeme ešte dlho pamätať. Bol
rozhodne iný, ako ten vlaňajší, a to najmä jeho posledné mesiace. Všetci – žiaci, učitelia, rodičia sme sa ocitli
v novej situácii, na ktorú nebol nikto z nás pripravený. Aj
napriek počiatočným problémom sme sa snažili hľadať
spôsoby a riešenia, ako sa priblížiť k našim žiakom počas
uzavretia školy. V každej oblasti života sme pocítili a stále ešte pociťujeme výrazné zmeny a výnimočné situácie.
Posledný mesiac sme mohli aspoň na chvíľu otvoriť brány
školy pre žiakov 1. – 5. ročníka a deti z materskej školy.
Pre prvákov to bol hádam ten najťažší rok v škole, ktorý
je už za nimi. Učiť sa poznávať nové písmená abecedy na
diaľku, doteraz ešte nikto neskúšal. Žiaci sa počas tohto
obdobia naozaj veľa naučili. Nie je jednoduché vysporiadať sa s novým režimom plnenia si školských povinností
a s mimoriadnou situáciou. No môžem skonštatovať, že za
pomoci pani učiteliek a rodičov to zvládli skoro všetci na
výbornú.

Oliver Polák, žiak 2. A tr. - 3. miesto v regionálnom kole
výtvarnej súťaže Farby jesene.

Absolventi v školskom roku 2019-2020, tr. učiteľka
Mgr. M. Kudolániová.

bili dobré meno nielen svojim rodičom, ale aj učiteľom.
Za nomináciu Detský čin roka 2019 boli ocenení žiaci –
Sofia Lorencová, Hana Ralbovská, Lucia Križánková,
Katarína Bučeková, Anna Černická, Bibiana Hlavenková, Kristína Chrenková, Zuzana Závodná, Marcel
Novomeský, Jaroslav Šubika. Za dlhodobý výborný prospech, správanie a reprezentáciu na okresných, krajských,
celoslovenských súťažiach si z rúk starostu obce Františka
Chudého prevzali ocenenie – Bibiana Hlavenková - za
reprezentáciu v recitačných súťažiach, Katarína Bučeková - za reprezentáciu v speváckych súťažiach a na biologickej olympiáde, Marcel Novomeský - za reprezentáciu
v matematických súťažiach a na biologickej olympiáde.
Za úspešnú reprezentáciu im patrí obrovské ďakujem. Verím, že dobré meno školy budú šíriť i naďalej
nielen na stredných školách, ale neskôr aj v živote.
V mene všetkých zamestnancov školy Vám prajem
pokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu svojich
blízkych. V novom roku 2021 veľa zdravia, radosti zo
všetkého dobrého a sily pri prekonávaní každodenných
starostí života.
			
Mgr. Zuzana Burdová

Pre našich deviatakov bol 30. jún jeden z neopakovateľných dní, ku ktorému sa budú v živote veľakrát vracať. Čas
rýchlo uplynul a z nesmelých žiakov vyrástli mladí sebavedomí ľudia plní plánov a očakávaní. Pri tomto dozrievaní pri nich stáli učitelia,
ktorí im rozdávali nielen
vedomosti, ale aj lásku,
porozumenie a úsmev.
Teší ma, že posledný deň
pred prázdninami sme sa
mohli s našimi absolventmi rozlúčiť a odovzdať
im zaslúžené ocenenia.
Mnohí z nich boli veľmi
úspešní riešitelia olympiád a víťazi rôznych súťaží. Obetovali kus svojho
voľného času v prospech
školských povinností a ro- Vyhodnotenie žiakov 9. ročníka za nomináciu Detský čin roka v šk. roku 2019-2020.
ŠTEFANOVinky
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Škola v prírode PRAŠNÍK
Od 7. do 11. septembra sa vybrali žiaci 3., 4. a 5.
triedy spoznávať okolie vrbovských kopaníc. Zaujímavou turistickou zástavkou pri potulkách lesom
bol pre nich hrob baróna Alberta von Wattenwyla či jaskyňa Veľká pec. Počasie nám prialo, a tak
mohli deti šantiť v areáli obklopenom malebnou
prírodou. Atmosféru umocňovali aj pravidelné návštevy srniek. Pani kuchárky sa postarali o pestrú
stravu, každý deň museli mať pripravenú i ,,dupľu“.
Najväčšou popoludňajšou zábavou bol futbal
z kopca do kopca. Pani učiteľky si pripravili rôzne športové a vedomostné aktivity. Úspešní žiaci
si domov odniesli pekné ceny. Okrem toho, že si
potrápili hlavičky, prospel im aj pobyt na čerstvom
vzduchu.
V stredu sa vybrali navštíviť farmu Etelka. Museli zdolať cestu dlhú tri kilometre, no oplatilo sa!
Hospodár Martin ich pútavo zasvätil do tajov života
zvieratiek na farme. Zvieratá mohli nielen pohladiť,
ale aj nakŕmiť. Pripravil si napínavé hľadanie pokladu. Deti dostali vyzdobené chutné perníky.
Vo štvrtok večer sa rozhorela vatra a všetci si pochutili na opekaných špekáčikoch, po ktorých sa
oblizovali až za ušami. Veríme, že žiakov táto škola
v prírode obohatila a naplnila ich novými zážitkami.
Mgr. Dana Burdová

Farma Etelka.

Slniečková škola v prírode.

Mikuláš v škole a v školskom klube

Keď deti nemohli prísť do kultúrneho domu, sv. Mikuláš prišiel za deťmi domov.
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