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„Nové prikázanie Vám dávam, aby ste sa milovali
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som ja miloval vás.“ (JN 13, 34)

V tomto mesiaci budeme prežívať veľkonočné sviatky, ktoré nás
nútia zamyslieť sa nad svojimi životmi. , Človek miluje radosť, pokoj, šťastie,
život. Keď sa povie Veľká noc, mnohí z nás si predstavia tzv. „oblievačku“ a „šibačku“.
Niektorým nám môže napadnúť ešte aj jarné upratovanie či vyváranie, ba nájdu sa aj takí,
ktorí si Veľkú noc spájajú s kostolom, lebo vtedy tam zavítajú.
Avšak nám, kresťanom, by sa mal objaviť úsmev na tvári a mali by sme si
spomenúť na to, že počas Veľkej noci si pripomíname našu SPÁSU. Slávime obetu,
ktorou nás Ježiš pred dvetisíc rokmi vykúpil. Nádej, ktorú nám prinieslo
zmŕtvychvstanie, dáva človeku silu niesť kríž a vyniesť si ho až na Golgotu. Možno
pod jeho ťarchou padneme. Možno budeme potrebovať pomoc, ale nikdy sa
nevzdávajme. Pokračujme v ceste ďalej a neustále majme na pamäti Kristovu obetu.
Veď nie nadarmo sa Veľká noc považuje na najväčší sviatok Cirkvi. Vianoce
sú síce najkrajším sviatkom, sviatkom rodiny, ale Veľkou nocou si
pripomíname, že Boh nám daroval nový život a pripomíname si našu spásu.
Všetkým prajeme, aby Vám veľkonočné Trojdnie prinieslo novú nádej,
hlboké precítenie veľkonočného tajomstva a objavenie hlbokej a
úprimnej radosti.
Pán je naše svetlo a naša spása!

Výbor SCŠ

Spomienka na štefanovskú rodáčku PhDr. Irenu Liščákovú
PhDr. Irena Liščáková prišla na svet 26. 10. 1926 v Štefanovej ako
prvorodené dieťa v roľníckej rodine Vendelína Liščáka (narodeného v Dlhej,
1901 – 1977) a Cecílie Liščákovej, rod. Vaškovej (narodenej v Štefanovej, 1907 –
1979). Jej rodičom sa narodili ešte dve dcéry – Rozália (1928 – 2017) a Terézia
(1947) – a dvaja synovia, ktorí však zomreli krátko po narodení. Prvých jedenásť
rokov života strávila Irena v rodnej obci, kde vychodila 5 tried ľudovej školy.
Osem stredoškolských liet absolvovala najprv na Štátnom slovenskom reálnom
gymnáziu J. Hollého v Trnave (1938/1939), na Rehoľnom slovenskom
dievčenskom gymnáziu uršulínok v Trnave (1939 – 1944) a zvyšné dva ročníky
na Štátnom dievčenskom gymnáziu v Trnave (1944 – 1946), na ktorom aj
zavŕšila stredoškolské štúdium skúškou dospelosti 25. 6. 1946. Po maturite sa
zapísala na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku
1951 štátnou skúškou ukončila odbor francúzština – dejepis.
Po skončení štúdia nastúpila 8. 10. 1951 do vtedajšieho vydavateľstva
Svet socializmu ako korektorka. So skromným príjmom spolu so sestrou
Rozáliou (ktorá pracovala ako zdravotná sestra) pomáhali, ako sa dalo, svojej
matke Cecílii pri výchove vtedy ešte neplnoletej Terézie. Museli to byť veru
ťažké roky, pretože v rámci združstevňovania bol jej otec Vendelín, stredný
roľník, odsúdený na nútené práce v uránových doloch v Jáchymove (1952 –
1957) a rodina bola „vyvezená“, t. j. prišli o rodinný dom, všetku pôdu
a dobytok a boli ponechaní bez akýchkoľvek prostriedkov napospas osudu,
rovnako, ako viacerí Štefanovčania. Až po dlhotrvajúcom odvolacom konaní
a neúnavnom boji matky Cecílie s vtedajšími inštitúciami bol napokon Vendelín
plne rehabilitovaný, no z jáchymovských baní si priniesol podlomené zdravie.
Po likvidácii vydavateľstva Svet socializmu nastúpila Irena 1. 4. 1955 do
Slovenského pedagogického nakladateľstva, kde pracovala až do svojho

odchodu do dôchodku v roku 1986. Prešla tu rôznymi funkciami, spočiatku
v redakcii slovenského a ruského jazyka, neskôr v redakcii cudzích jazykov,
najprv ako korektorka, neskôr ako zodpovedná redaktorka, resp. samostatná
odborná redaktorka. Počas dlhoročnej praxe sa vypracovala na vynikajúcu
lexikografku, autorku a prekladateľku. Redigovala mnohé učebnice, jazykové
príručky a slovníky najmä francúzskeho jazyka, ale aj nemeckého, latinského
a srbochorvátskeho jazyka. Je spoluautorkou viacerých slovníkov francúzskeho
jazyka (napr. Francúzsko-slovenský prekladový slovník, I. Liščáková – V.
Gründlerová – O. Valent – G. Beník, SPN Bratislava, 1983). Externe vyučovala
francúzštinu na Katedre cudzích jazykov Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského a na gymnáziu na Metodovej ul. v Bratislave. V októbri 1982 sa
podrobila štátnym rigoróznym skúškam z teórie vyučovania francúzskeho
jazyka a literatúry na FF UK v Bratislave a bol jej udelený titul PhDr. – doktor
filozofie.
Vychovala jediného syna, autora týchto riadkov RNDr. Pavla Liščáka, CSc.
Viedla ho k láske k jej rodnej Štefanovej, k zachovávaniu dedičstva predkov a
tradícií, ale aj k osvojeniu cudzích jazykov. A veru, jablko nepadlo ďaleko od
stromu, keďže syn, povolaním inžiniersky geológ v Štátnom geologickom ústave
Dionýza Štúra v Bratislave, sa podieľal a naďalej podieľa na slovníkovej tvorbe,
redakčnej činnosti a na prekladoch do anglického jazyka vo svojom odbore.
Aj po odchode do dôchodku pokračovala v práci na zostavovaní učebníc
a slovníkov francúzskeho jazyka. Dňa 10. 12. 2000 ju, žiaľ, postihla náhla
mozgová príhoda, ktorá ju natrvalo pripútala na lôžko až do jej odchodu na
večný odpočinok 27. 1. 2007 vo veku 80 rokov. Pochovaná je spolu so sestrou
Rozáliou (zomrela 27. 5. 2017 v Bojnej) na cintoríne v bratislavskom
krematóriu.
RNDr. Pavel Liščák

Spoločenská kronika obce Štefanová
II. polrok 2017 a I. štvrťrok 2018
Deti narodené:
Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú...

Matej Sekera
Mia Čuláková
Amália Hianiková

Sobášení:
Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá,
Láska sa nevypína, Láska nezávidí...

Juraj Vandák a Petra Kunová

Občania, ktorí odišli do večnosti :
Odišli ste z nášho domu,
stratili ste sa našim očiam,
ale v spomienkach ostanete stále.
Nezabudneme.

Silvester Kubík
František Jakuš

Nech krásny deň jubilea, dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok, dá Vám iba šťastný krok.
Nech Vaša dobrá duša a srdce rastie,
nech Vám dá Boh lásku a požehnanie.

Jubilanti v roku 2018
70 rokov
Vlášek Jozef
Ing. Kirinovič Pavel
Horecká Agneša
Podhorská Božena
Mundoková Helena
75 rokov
PhDr.Hájiček Jaroslav
Hrdlička Viliam
80 rokov
Hrdličková Júlia
Kyrinovičová Helena
Kubík Eduard
90 rokov
Jakušová Ludmila
Ochabová Jozefína
KovačičováLudmila
93 rokov
Friedlová Mária

OBEC ŠTEFANOVÁ
Štefanová 100, 900 86 Štefanová
________________________________________________________
V roku 2017 starosta obce pripravil žiadosť o dotáciu na projekt „ Obnova a údržba
parkov obce Štefanová”, ktorá bola pripravená v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu rozvoja vidieka 2017. Na základe tejto žiadosti následne zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja odsúhlasilo obci Štefanová dotáciu vo výške 9.800,- €.
Obecné zastupiteľstvo Štefanová prispelo na projekt spoluúčasťou vo výške 3,803,91,-€.
Hlavnou myšlienkou projektu je dobudovanie a údržba parkov obce s prezentáciou
rôznych druhov drevín s predpokladom vybudovania Arboréta minimálne krajového
významu, ktoré bude pilierom identity obce a ekologickej stability územia. Zvýšením
atraktivity verejných priestorov sa zlepšila kvalita života občanov, zvýšila sa príťažlivosť pre
návštevníkov, zároveň sa podporil vzťah obyvateľov k svojej obci, ich záujem o zotrvanie
v obci. V budúcností hlavný význam spočíva v návštevnosti lokality pre turistický ruch, no
najmä s poznávacím zámerom pre žiakov škôl z dôvodu poznávania porastov, hlavne drevín.
V rámci projektu boli splnené nasledovné aktivity :
1. Na voľných miestach v parkoch k existujúcim drevinám bolo vysadených ďalších 14
druhov stromov spolu 54 ks a to : 2 ks jedľa biela (Abies alba Pyramidalis ), 5 ks borovica
horská ( Pinus mugo ), 1 ks borovica hladká ( Pinus strobus ), 2ks borovica limbová ( Pinus
cembra),1 ks borievka obyčajná ( Juniperus communis Compressa), 1 ks borievka obyčajná
(Juniperus communis Hibernica), 2 ks platan javorolistý ( Platanus acerofilia ), 30 ks tuja
západná smaragd ( Thuja occidentalis smaragd ), 1 ks smrek balkánsky ( Picea omorika ), 3
ks buk lesný ( Fagus silvatika ), 2 ks dub letný ( Quercus robur ), 1 ks dub červený ( Quercus
rubra ), 1 ks dub močiarny ( Quercus palustris ) 2 ks javor horský ( Acer pseudoplatanus ) .
2. V detskom ihrisku bol osadený mobiliár – 2 ks parkové lavičky zn. Eva a 1ks smetný kôš
zn. Salou.
3. Na ulici pozdĺž uličného chodníka bolo namontovaných 8 ks nových úsporných svietidiel
LED 30 W, vt-15131ST. V časti obce kde doposiaľ nebolo verejné osvetlenie bolo
dobudované vedenie kde bolo namontovaných 4 ks svietidla Modus LV 136, 36 W. Zároveň
boli odstránené 2 ks 150 W nevyhovujúcich svietidiel.
4. Na údržbu parkov a obecných chodníkov bola zakúpená kosačka – rider zn. Husqarna
R418 Ts AWD s príslušenstvom : žacie ústrojenstvo Combi Turf 112. Na údržbu stromov a
krovov bola zakúpená batériovú motorovú pílu zn. Husqarna AKU 120i KIT a nožnice na
živý plot plotostrih zn. Husqarna 136Li HD50.
Projekt „ Obnova a údržba parkov obce Štefanová „
podporil
Bratislavský
samosprávny kraj.
Rok 2018
Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 16.03.2018 uznesením č. 24/2018 žiadosť obecného úradu
Štefanová
o dotáciu v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre
rok 2018.

Ďakujeme !

