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„Tri veci sú potrebné“
Tri veci musíš sebe aj druhým želať: zdravie, priateľov a radosť
Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie
Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blíţnemu
Tri veci musíš dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným
a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúţia
Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti a nevďačnosti
Tri veci musíš obdivovať: krásu prírody, deti a starých ľudí
Ak by som mal tieto slová zhrnúť do jedného
slova, tak určite by to bolo slovo - ľudskosť.
Ľudskosť je vlastnosť, ktorú nemôţeme ţiadať
od našich psov, áut, počítačov, ale na ktorú
máme právo jeden od druhého.
Ľudskosť začína tam, kde si dokáţem toho
druhého všimnúť. Kde
dokáţem druhému do
jeho pokladničky hodiť
pár svojich minút, pár
svojich slov, pochopenia, pokoja a uznania.
Viem, ţe tento
majetok vlastníme my
všetci. Boh nám ho dal
(vpísal) do srdca. Ten
istý Boh, ktorý tak
miloval svet, ţe dal
svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul
nik, kto v Neho verí,
ale aby mal večný ţivot (Jn 3,16). Syna, ktorý sa
stal podobný nám ľuďom a podľa vonkajšieho
zjavu bol pokladaný za človeka (Flp 2,7). Syna,
ktorý nás „zlatým pravidlom“ učí ľudskosti: Ako
chcete, aby ľudia robili, tak robte aj vy im.
(Lk 6,31) A čo nechcete, aby ľudia robili Vám,
nerobte ani vy im.

S ľudskosťou by sme sa mali deliť. Ľudskosť
dokáţe otvoriť srdce človeka. A tak skúsme tieto
vianočné dni obohatiť viac ľudskosťou. Nás to
nič nestojí a druhým to pomôţe. A k novému
roku tri veci musíš...
Aj napriek týmto
trom ţelaniam chcem,
drahý brat, sestra,
vysloviť ţelanie štvrté
– iba pre Teba:

„Aby si slovo
musíš
dokázal(a) zmeniť
vo svojom ţivote
na slovo
chcem.“

Nech Vám v tomto, milí farníci, obyvatelia
Prieval, pomáha a sprevádza Božie
požehnanie počas celého roka 2011.

To Vám vyprosuje
Váš kňaz a brat Jaroslav Máčovský
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Oznámenie slávnosti Narodenia Pána
Dvadsiateho piateho decembra, po
uplynutí nespočetných vekov od
stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril
Boh nebo i zem a človeka utvoril na svoj
obraz. Po mnohých stáročiach, keď po
potope sveta Najvyšší poloţil oblúk
v oblakoch, ako znamenie zmluvy
a pokoja. Dvadsaťjeden storočí po tom,
ako Abrahám, náš otec vo viere, odišiel
z chaldejského
Uru.
Po
uplynutí
trinástich storočí, ako Izrael pod vedením
Mojţiša vyšiel z Egypta. Po asi tisícich
rokoch od pomazania Dávida za kráľa.
V šesťdesiatom štvrtom týţdni podľa
proroctva Daniela. V sto deväťdesiatom
štvrtom
roku
olympijských
hier.
V sedemsto päťdesiatom druhom roku od
zaloţenia mesta Ríma. V štyridsiatom druhom roku vlády cisára Octaviána Augusta.
Keď bol pokoj po celom zemskom okruhu, Jeţiš Kristus „večný Boh a Syn večného Otca, chcel
svojím láskyplným príchodom posvätiť svet, počatý z Ducha Svätého po deviatich mesiacoch od
počatia: NARODIL SA Z MÁRIE PANNY V JUDEJSKOM BETLEHEME A STAL SA ČLOVEKOM.

Oznámenie dňa Veľkej noci a iných slávností v roku 2011
„Pánova sláva sa nám zjavila a vţdy sa bude zjavovať medzi nami, aţ kým On sám nepríde k sláve.“
V rytmoch a striedaní času si pripomíname a preţívame tajomstvá spásy. Centrom celého
liturgického roka a našej viery je Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána
Jeţiša Krista, ktoré vyvrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 24. apríla.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

V našej farnosti Prievaly

Popolcová streda – 9. marca
Veľkonočná nedeľa - 24. apríla,
Nanebovstúpenie Pána – 2. júna,
Zoslanie Ducha Svätého – 12. júna,
Prvá adventná nedeľa – 27. novembra
Aj na sviatky svätej Boţej Matky, apoštolov
a svätých i pri Spomienke na všetkých verných
zosnulých cirkev putujúca na zemi ohlasuje
Veľkú noc svojho Pána.

Slávnosť apoštolov Petra a Pavla – 29. júna
Slávnosť hlavného patróna kostola a obce
sv. Michala Archanjela – 29. septembra
Hodová nedeľa – 2. októbra,
Slávnosť posvätenia a 255. výročia posviacky
nášho kostola (3.10.1756) – 3. októbra
Celodenná poklona Najsvätejšej Oltárnej
Sviatosti

P.S.:
Vo farnosti Prievaly som len veľmi krátko – od 5. novembra 2010. Moje meno je Jaroslav
Máčovský. Mám 40 rokov a pochádzam z dediny Dolný Ohaj, okres Nové Zámky. Kňazom som
7 rokov. Doteraz som pôsobil v meste Brezno na strednom Slovensku, na sídlisku Mazorníkovo
(6000 obyvateľov). Odtiaľ som prišiel sem, do Prieval.
Veľmi sa mi tu páči a ďakujem Vám všetkým za Vaše prijatie a pomoc. Som tu pre Vás
všetkých, bez výnimky. Modlím sa za Vás a chcem, aby spolu so mnou všetci zakusovali Jeţišovu
lásku. Len vtedy sme skutočne šťastní.
Ďakujem redakčnej rade tohto časopisu (občasníka), ţe mi ponúkla miesto sa Vám prihovoriť
a v krátkosti predstaviť.
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Miestna volebná komisia Prievaly oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
vo volebnom období 2010 – 2014
Počet volebných obvodov v obci Prievaly
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Percento účasti na voľbách (%)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
Výsledky volieb starostu obce
1.Tatiana Beňáková
KDH
2.Kamila Lavríková
NEKA
3.Daniela Pavlíková Bc.
SMER

1
764
491
491
64,26
468
7
487

253
193
41

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva
1.Milan Bílik
SMER
306
2.Pavol Šeliga
SMER
289
3.Tomáš Olšovský Ing., PhD. NEKA
279
4.Martin Sládek Mgr.
NEKA
219
5.Jozef Holič
KDH
172
6.Pavol Holič
OKS
168
7.Antónia Holičová
KDH
161
8.František Hološka
SMER
153
9.Pavol Polák
KDH
150
10.Silvester Oravec
KDH
140
11.Terézia Ochránková
NEKA
129
12.Peter Holič Ing.
KDH
127
13.Daniela Pavlíková Bc.
SMER
127
Margita Petrášová – predseda miestnej volebnej komisie

Vážení spoluobčania,
Úprimne ďakujem kaţdému z Vás, ktorí ste mi prejavili dôveru a dali svoj hlas vo voľbách na funkciu starostky
obce. Veľmi si váţim podporu vyjadrenú osobne, v SMS správach, mailoch. Cítim voči vám veľký záväzok
a zodpovednosť. Zároveň chcem ubezpečiť občanov našej obce, ţe budem zodpovedne pracovať pre všetkých
občanov a spoločne s poslancami riešiť vzniknuté problémy. Aj keď som zvíťazila, teda občania si ma vybrali,
chcem sa poďakovať protikandidátkam za korektný boj. Pevne verím, ţe novozvolení poslanci sa stotoţnia s cieľmi
a zámermi, ktoré môţu priniesť našej obci a občanom lepšie ţivotné podmienky. Som rada, ţe budem môcť
pokračovať v nasledujúcich štyroch rokoch v tom, čo sme začali v predchádzajúcom období, zaoberať sa
dopracovaním územného plánu obce, dorobiť rekonštrukciu obecného úradu (fasáda, okná, vstupné dvere,
zastrešenie schodiska), dobudovať kanalizáciu, zrekonštruovať chodníky, miestne komunikácie, prebudovať
a rozšíriť viacúčelové ihrisko, vybudovať detské ihrisko, riešiť problematiku sociálnej starostlivosti, a mnoţstvo
iných, viac či menej dôleţitých a potrebných problémov pre zmenu k lepšiemu.
Áno, milí občania, aj mňa mrzí, ţe vianočná výzdoba našej obce - námestia je veľmi chudobná, ale investovať
do vianočnej výzdoby pred tesnou rekonštrukciou obecného úradu a priľahlých priestorov vopred sa mi zdá
nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Počkajme si o rok, a o to viacej sa tešme na skorú budúcnosť.
Srdečne ďakujem – starostka Tatiana Beňáková

Vianoce, sviatky rodiny a šťastný Nový rok 2011!
Opäť sú tu Vianoce a blíţi sa nový rok. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce, či oslavy Nového
roka. Moţno si v duchu povzdychneme, ţe tento krásny čas trvá len krátko. Iní si povieme, ako ten rok rýchlo
prešiel a zase sme o rok starší. Ţijeme v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc je
akési krátke, ako by to bol len predĺţený víkend, počas ktorého sa
snaţíme zabudnúť na kaţdodenné problémy, staré spory alebo sme
sa v spomienkach obracali na svojich blízkych, ktorí uţ nie sú
medzi nami. Mnohí z nás sa pri pohľade na jasličky s Jeţiškom
snaţia zaţehnať všetko zlo. Skúsme byť úprimnejší pri ţelaniach
šťastia, zdravia, lásky, skúsme byť prísnejší a usilovnejší pri
napĺňaní tých vlastných ţelaní. Nebojme sa vyţadovať obyčajnú
slušnosť a zároveň ju ponúknuť. Ozdobiť ju tieţ obyčajným
úsmevom. Aj takto pocítime zázračnosť tohto času a zistíme, ako
málo je k tomu treba. K Vianociam neodlučiteľne patrí rozlúčka so
„starým rokom" a očakávanie nasledujúceho.
Váţení spoluobčania, s mojím ţelaním do nového roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce a jej zveľaďovaniu: poslancom, pracovníkom obecného úradu
a školstva, záujmovým organizáciám, podnikateľom, ţivnostníkom, farskému úradu.
V nastávajúcom novom roku Vám v mene svojom a v mene svojich spolupracovníkov ţelám hojnosť lásky, čo
najviac síl a šťastia v kaţdodennom ţivote. Prijmite prosím aj ţelanie pevného zdravia, Boţieho poţehnania, nech
nás v našej obci neťaţí nezamestnanosť a núdza, nech vám robia radosť vaši potomkovia a nech sa dlho môţete
tešiť z prítomnosti vašich najbliţších.
S úctou Tatiana Beňáková, starostka obce
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December - čas očakávania a čas Vianoc
Posledný mesiac v roku - december má pre všetkých nás zvláštny význam. Niektorí bilancujú a obzerajú sa späť,
čo im tento rok priniesol alebo vzal a iní sú ešte v očakávaní, čo im koniec roka prinesie. Čas, ktorý je túţobne
očakávaný všetkými. Čas, ktorý sa nás kaţdoročne príjemne dotýka zvláštnou atmosférou, v ktorej sa striedajú
slová: domov, rodina, deti, človek, priateľ, zdravie, láska, šťastie... čas Vianoc. Čas, ktorý vnášame do nášho
konania a jeho atmosféru do vzťahov na ulici, v obchode, na pracovisku, v rodine, v ktorom nachádzame viac
úprimnosti a pochopenia, tolerancie, slušnosti, ľudskosti, lásky... No najviac v očakávaní sú tí najmenší, naše deti.

Začalo sa to príchodom Mikuláša
Podvečer 5. decembra, hoci bolo počasie pod psa, bol tajomne
výnimočný. Z detských tvárí vyţarovala zvedavosť a očakávanie z
príchodu Mikuláša. Na voze ťahanom ţivým koníkom prišiel aj k nám
do Prieval ozajstný Mikuláš v sprievode pomocníkov - čertov
a anjelov. Rozsvietil stromček na námestí a potom sa všetci odobrali
do kultúrneho domu. Malí aj veľkí, deti, rodičia i starí rodičia ich
privítali potleskom.
Košík plný balíčkov bol
pripravený pre kaţdého za
odmenu,
lebo
odmena
musela byť, samozrejme,
zaslúţená.
Foto: Alena Tarkošová
Všetky deti, ktoré nabrali odvahu, mali moţnosť zaspievať,
zarecitovať. Od najmenších, ani nie škôlkarov, aţ po najväčších. Ako
prvé privítali Mikuláša tí najmenší básničkou, ba i modlitbičkou. Potom
Foto: Alena Tarkošová
postupne recitovali aj školáci.
Aj keď čertíci vyzerali dosť hrozivo, rozţiarené detské očká, sem-tam vystrašené, hovorili za všetko. So
záujmom sledovali kaţdý pohyb Mikuláša a jeho pomocníkov. Nakoniec sa tí odváţnejší mali moţnosť
s Mikulášom aj odfotografovať.
17. decembra bol náš kultúrny dom plný anjelikov, pastierikov,
chrobáčikov. Deti materskej a základnej školy svojím vianočným
programom pripravili pre nás
dospelých krásne popoludnie,
čím navodili
slávnostnú
predvianočnú
atmosféru.
Spievali koledy, recitovali
básničky
a
zavinšovali
vianočné vinše.
Jeţiško, Betlehem, vianočné
scénky, to všetko sa naučili
pre svojich blízkych – súrodencov, rodičov, starých rodičov a všetkých
prítomných priateľov školy. Pripravili krásny program pre všetkých ľudí
dobrej vôle. Aj toto sú Vianoce. Týmto čarom v srdciach prítomných zaţali iskierky ľudského tepla a dobra.
Veď aj my „ dospeláci“ veríme na anjelov, aspoň na tých stráţnych, keď sa nám niečo v ţivote podarí.
Prítomní si mohli zakúpiť práce a výrobky samotných detí, pani
učiteliek, ba pomohla i babička. Dekoratívne svietniky, ozdobné
sviečky, perníky, voňavé vianočné koláčiky, to všetko bolo k predaju.
Na zohriatie bol pripravený pravý vianočný punč.
Touto cestou vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o zorganizovanie tohto čarovného popoludnia. Vďaka
patrí aj rodičom detí, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili tejto milej
slávnosti.
Je len na škodu, ţe nie všetci občania prejavili záujem o tak hodnotný
program našich detí. A aj toto je kultúra v obci a svojou účasťou na
takýchto podujatiach prejavujeme záujem o veci verejné. Vyhovárať sa,
ţe bolo zlé počasie, neobstojí.
Ďalšie fotky: Magdaléna Ambrová
- tb -
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Za

dobrotu

na

žobrotu...

Úplne pravdivé slovenské príslovie... A v poslednej dobe sa hlavne v našej dedine
presviedčam, ţe tu to platí niekedy aţ dvojnásobne..
Ľudia s čistým úmyslom, s dobrou vierou, robia niečo pre ostatných, aj v rámci svojho
voľného času, na úkor vlastného súkromia, na úkor svojej rodiny (a rodina je za to na nich
nahnevaná, niekedy to chápe, niekedy nie a má na to právo)...
Robiť s ľuďmi je pekná vec a bohuţiaľ nie kaţdý sa na to hodí, nie kaţdý to ovláda...
Nestačí byť len k ľuďom vľúdny, milý, miestami aţ dotieravý. Musíte byť v podstate dobrý psychológ,
pretoţe vyznať sa v ľuďoch, v ich myslení je dosť ťaţké, nezrozumiteľné a... A ešte k tomu ţivot na dedine...
Kaţdý tu kaţdého pozná. Z jednej strany je to veľká výhoda, ak sa niečo stane u vás na dvore, v ulici,
v obchode, ihneď sa to dozviete, dáte vedieť ďalším. Ale klebety by neboli klebetami, keby sa aj nevytvárali
niektoré zbytočne... Niekedy sa zbytočne z komára urobí somár alebo aţ slon...
Vţdy sa snaţíme v akciách konaných v našej dedine niečo zmeniť, niečo pridať, ozvláštniť... Či zohnať inú
hudbu na danú akciu, alebo pripraviť iné občerstvenie či darček. No nie vţdy sa to stretne s pochopením.. Sú
tu ľudia, ktorí pripravujú akcie pre ostatných, v rámci svojho voľna, nezištne a zadarmo... Nikto z nás veru
neberie plat za to, ţe napr. obsluhujeme ľudí na zábave...
Vezmime si napr. tohtoročné posedenie pre dôchodcov. Nachystali sme pre seniorov parádne občerstvenie
– večeru, ďalej pitie, zákusky, sladké aj slané pochúťky. Jubilanti - teda tí, ktorí sa doţili 70, 75, 80, 85, 90
rokov – dostali krásny balíček v hodnote 20 €. V balíčku bolo 23 kusov rôznych pochutín - káva, čaj,
konzerva, sirup, vitamíny, šumivé tablety, niečo od bolesti hrdla, cukríky, slané pochutiny, jednoducho
„všehochuť.“ Posedenie bolo ozvláštnené príjemným a pekným vystúpením našej Šandorfjanky, ktorá sa
krásne rozvíja. Ďalej atmosféru dopĺňala skupina Motáci z Bíňoviec. Nemôţeme čakať vţdy len pochvalu
a poďakovanie, to ani neočakávame. Vyhovieť kaţdému sa určite nedá, toto si uvedomujeme. Určite nesmiem
zabudnúť na tých ľudí, ktorým sa to páčilo, títo sa nám poďakovali a odchádzali s dobrým pocitom z pekne
stráveného dňa a zadosťučinenia, ţe aj pre nich – dôchodcov sa tu niečo deje... Ţe si ich vieme uctiť... A práve
takéto úprimné poďakovanie si veľmi váţime a hreje nás to pri srdci. Ale... na druhej strane... Po dedine sa
rozprávalo, ţe sme dali dôchodcom do balíčka samé „čipsy“ (ktoré tam mimochodom vôbec neboli)... Ţe sú to
stále tí istí ľudia, ktorí tieto akcie organizujú, ţe to chce novú krv, nové myslenie... Lenţe ja sa pýtam, kde sú?
Kde sú tí ochotní ľudia? Nikto s konkrétnym návrhom predsa neprišiel... Poniektorí len kritizujú, ohovárajú,
čo ako, prečo... Úsmevné na tom je, ţe sú to stále tí istí „kritici.“
A ţe sa vám zdá tento môj
Nestačí prísť len s návrhom...
článok aţ príliš otvorený? Áno, ale
Za všetkým treba hľadať nielen
prečo nie? Prečo máme len stále
nápad, ale hlavne chuť, odhodlanie
„drţať hubu“ ? Aby nás niektorí len
a úplne v neposlednom rade ľudí
osočovali,
kritizovali
a sami
a financie. Vţdy treba rozmýšľať,
nepriloţili ruku k dielu? Veď si to
kto čo zabezpečí a z čoho to bude
môţe vyskúšať kaţdý, kto má na to
financované... A nie vţdy sa
chuť, čas, náladu a pochopenie pre
oháňať slovami, veď my si tu
ostatných. Kaţdý z vás, milí
platíme dane, smeti, psa. Veľký
občania, mladí, starí, deti, máte
omyl. Kto s tým nepracoval,
moţnosť sa vyjadriť, čo by ste radi zmenili v našej
nepochopí. A tie dane si platíme všetci, takisto aj
dedine, čo by ste tu privítali... Ale pozor...
ja, aj pani starostka. Neexistujú výnimky.












































Hovorím ako pracovníčka obecného úradu, ako členka kultúrnej komisie, snáď mi dajú aj ostatné členky za
pravdu, samozrejme, niektoré veci by povedali inak, moţno šetrnejšie, na niečo zdieľajú isto iný názor. Ale to,
čo som napísala, som napísala tak, ako to cítim ja. Takţe máte moţnosť, prejaviť sa, presadiť sa... Moţnosť je
tu vţdy... Ochota pomôcť je vţdy vítaná...
Nechcela som, aby som vyznela ako „pani múdra“, aj keď si to moţno niektorí o mne pomyslia. Nevadí. 
Chcela som len poukázať na to, ţe kaţdá minca má dve strany. Pri všetkej tej snahe, úsilí a chuti pre druhých
niečo urobiť treba hľadať rovnako kladné aj záporné stránky. Preto, ak som Vás milí občania, neodradila,
budeme naozaj veľmi radi, ak príde niekto z vás s novým oţivujúcim, konkrétnym nápadom. A ten nápad sa
nemusí týkať len kultúry v našej dedine. Takisto budeme radi, ak sa niekto prihlási dobrovoľne do kultúrnej
komisie. Viac hláv predsa znamená viac rozumu. Ako sa hovorí, keď sa chce, dá sa všetko.
So želaním všetkého dobrého zostáva Alena Tarkošová.
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Rok v škole 2010...
Vianoce, koniec roka. Je to obdobie lásky,
porozumenia, spomienok, ale aj nádejí a predsavzatí.
Dovoľte mi, aby som vo svojej pamäti zalistovala
a zhodnotila rok 2010.
Bol to rok :
 pracovne náročný, lebo zo strany
štátu sú na nás kladené väčšie a
väčšie
poţiadavky
nielen v oblasti
výchovy
vzdelávania,
ale
aj
vo
vypracovávaní
dokumentácie
a inej administratívy školy.
 bohatý na aktivity, podujatia,
besedy, koncerty, divadlá a iné
činnosti, na ktorých sa
prezentovali nielen naše deti, ale aj dospelí.
Tešíme sa, ţe stále prejavujete
záujem o tradičné kultúrne a iné
akcie: Večer s dyňkáčmi, Deň
jablka,
Mikuláš,
Vianočná
besiedka, Maškarný ples, Deň
matiek, MDD.
 úspešný na reprezentáciu školy
i obce v rôznych súťaţiach:

 Izabela Bíliková
- Šaliansky Maťko (umelecký
prednes)
1. miesto okres, 2. miesto kraj
- Hurbanov pamätník (umelecký prednes)
1. miesto okres v próze, účasť kraj

 David Chovanec
- Hurbanov pamätník
3. miesto obvod v poézii
- Vesmír očami detí
(výtvarná súťaž)
ocenená práca, vystavená
na celoslovenskej
súťaţi vo Hvezdárni
Hlohovec
 Natália Filová
- Rozprávkové vretienko
(umelecký prednes)
3. miesto okres
 Soňa Lukáčková
- Zem, planéta naša (výtvarná súťaž)
ocenená práca v okrese
 Adam Petráš
- Pytagoriáda (matematická súťaž)
úspešný riešiteľ, 4. miesto v okrese

 veľmi dobrej vzájomnej spolupráce so
starostkou obce, poslancami, MŠ Prievaly,
Radou školy, rodičov, Základnou školou
s materskou školou Cerová, inými
neplnoorganizovanými školami v okrese
Senica a Skalica, ZUŠ Senica, CVČ
Stonoţka,
HZOS
Senica
a organizáciami, inštitúciami.
 modernizácie
nielen
výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj interiéru.
Chcela by som podotknúť, ţe bez
vzájomnej
spolupráce
medzi
ZŠ
a zriaďovateľom školy (Obec Prievaly) by
sme nemali na takejto úrovni školské
zariadenia, ako sú v súčasnosti. Vo vyučovaní
sa častejšie uplatňujú informačno – komunikačné technológie. Na tieto účely škola získala počítače, dataprojektory,
notebooky
z
projektov
„Modernizácia vzdelávacieho
procesu a Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov“. Od nového roka budeme
mať aj interaktívne vyučovanie. Z rozpočtových prostriedkov bola zakúpená interaktívna tabuľa. Do učební sa
zakúpili z 2% dane z príjmov, z rozpočtových
a iných finančných zdrojov nový školský nábytok
a keramická tabuľa.
Váţení občania, pre vašu lepšiu informovanosť
o všetkom, čo sa týka našej
školy, sme koncom augusta
spustili našu web stránku
www.zs.prievaly.sk.
Budeme radi, ak ju budete
často navštevovať.
Na záver by som chcela
zo srdca poďakovať všetkým,
ktorí v akejkoľvek forme
pomáhajú rozvoju školy
v našej obci.
Fotky:Svetlana Vachová

Mgr. Svetlana Vachová
riaditeľka ZŠ

„Všetkým vám prajem príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka všetko
naj..., zdravie, šťastie, lásku a vzájomné
porozumenie.“
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Materská škola plná detí . . .
Koniec ďalšieho roka sa nenávratne blíţi a ja sa
stručne vrátim k tomu najdôleţitejšiemu, čo sa u nás
udialo. Či uţ hodnotím rok kalendárny, alebo dva
školské polroky, výsledok je stále ten istý. Hodnotím
ho ako úspešný.

dôleţité a vyţadovali si čas, spoluprácu, fantáziu,
chuť a kreativitu, bez ktorej by sa nezrealizovalo nič.
A lásku..... Tej nie je nikdy dosť a v našej práci je
nevyhnutnosťou.

Deň jablka
Deň matiek

Foto: Alena Tarkošová

K začiatku školského roka navštevuje materskú
školu 23 detí, z toho máme 12 predškolákov. Aj keď
začiatky nového školského roka boli veľmi ťaţké,
môţeme povedať, ţe sme ich hravo zvládli. Veď
ktoré dieťa rado opúšťa svojich rodičov a bez
problémov sa zaradí do nového, neznámeho
prostredia? Niektoré deti túto zmenu znášajú ľahko,
iným prináša adaptácia v novom prostredí veľké
problémy. V našej MŠ sa snaţíme riešiť tieto
problémy nasledujúcim spôsobom:
- umoţňujeme novým deťom navštevovať MŠ
počas letných prázdnin (na 1-2 hod.), aby sa
oboznámili s novým prostredím, učiteľkami,
kamarátmi,
- rodičia nových detí môţu zotrvať v triede po
určitý dohodnutý čas,
- denne informujeme rodičov o deťoch,
ich problémoch, úspechoch,
- prostredníctvom webovej stránky našej materskej
školy sa dozvedajú rodičia o aktivitách
a akciách organizovaných školou a tým
upevňujeme vzťah medzi rodinou a školou.
I v tomto školskom roku pripravujeme pre
deti a ich rodičov veľa zaujímavých akcií či
uţ športových, kultúrnych, poznávacích,
počas ktorých majú rodičia moţnosť zistiť,
ako sa ich dieťa zapája do činností
v materskej škole.
V uplynulom školskom roku ich bolo veľa a ťaţké
je hodnotiť, ktorá z nich bola naj... Oslava Dňa
matiek?,
Deň
detí?,
Karneval?,
Rozlúčka
s predškolákmi? Všetky boli pre deti rovnako

Foto: Margita Petrášová

Na realizáciu našich plánov a ţelaní je potrebné
neustále skvalitňovať a zlepšovať i prostredie našej
školy. V tomto roku sa nám podarilo z 2% daní
fyzických a právnických osôb zakúpiť nový nábytok
do triedy, detskú kuchynku, PC stolík, kniţnicu
a didaktické pomôcky.

Na dopravnom ihrisku . . .

Foto: Margita Petrášová

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali
pri realizácii našich plánov, spolupracovali na
školských akciách, či iným spôsobom ponúkli našej
škole pomoc. Teším sa na
spoluprácu i v ďalšom roku.
Margita Petrášová
riaditeľka MŠ

Šťastný nový rok prichádzame priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.

„Pokojné a radostné preţitie vianočných sviatkov
ţelajú deti
a celý kolektív materskej školy.“
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Príďte na „Čaj o piatej“
Pekný vianočný pozdrav od seniorov Prieval
adresujeme všetkým ostatným obyvateľom našej
krásnej obce. Prihovárame sa k Vám, k svojim
spoluobčanom my, ktorí sa uţ nepýšime sviţným
krokom ako pred rokmi, no jedno je isté, sme
partia ţien a muţov, ktorým hlava stále ešte
pracuje vo svieţom reţime a máme chuť urobiť si
spoločne aspoň z jedného dňa v týţdni milú
prítomnosť. Náš stručný odpočet uskutočnených
akcií je, nazdávame sa, toho rukolapným
dôkazom.

Foto: Ľudmila Mihálová

Mnohí z Vás milí čitatelia určite tušíte, ţe sa k
vám prihovára Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku - Prievaly (JDNS).
Presnejšie, jej 42 riadnych členov.
Pre tých, čo o nás síce čosi počuli, no viac
nevedia, pripomeňme, ţe sa pravidelne v stredu
stretávame v našej klubovni v priestoroch
Obecného úradu. Pravda, ak príde obdobie jarných
prác, letnej údrţby, či jesenného zberu úrody, tak
to aj naše dobré zvyky ustúpia a podriadia sa
tradícii, ţe človek je najmä prácou ţivý.
Jednoducho záhradky a polia dostávajú prednosť.
Tento príspevok sa rodil v čase najkrajších
sviatkov, v čase, keď si jeden druhému prajeme
z úprimného srdca zdravie, duševnú pohodu
a lásku v kruhu najbliţších. Dovoľujeme si zapriať
Vám tohto všetkého toľko, koľko naozaj
potrebujete. A nech prianie platí celý budúci rok.
Na záver troška - moţno zdanlivo - z košíka
čierneho humoru. Ak sa vám niekedy zapletieme
popod nohy, je to spravidla iba preto, ţe tie vaše sú
logicky o čosi rýchlejšie. Preto majte s nami
strpenie a siahnite do zásob ohľaduplnosti, ktorá sa
vo vás skrýva. Ono totiţ platí pravda, ţe kaţdý
z vás sa v roku, čo práve odišiel, o krôčik priblíţil
práve k našej spoločnosti. My uţ sme dôchodcovia

celkom legálne, vy nimi určite raz budete. Jeden
skôr, druhý si čosi počká. Skutočne Vám ţeláme
- doţite sa v zdraví a fyzickej i duševnej svieţosti,
dôchodkového veku. Radi vás v našej Základnej
organizácii JDNS - aţ nastane ten čas - privítame.
Takže, čo sme všetko podnikli v roku 2010...
Januárové aţ aprílové stredy, v druhom
"polčase" októbrové aţ decembrové, patrili
stretávkam, ktoré romanticky nazývame „Čaj
o piatej“. On sa tam ten čaj čosi po piatej,
presnejšie po sedemnástej hodine, skutočne pije.
Stáva sa, priznávame, ţe ak má niekto dôvod čosi
v spoločnosti ostatných osláviť, tak je ten čaj
o čosi tuhší. Nie však natoľko, aby nám to
zabránilo si niečo múdre povedať, nie to ešte
zanôtiť si peknú slovenskú ľudovku. Sekcia
muţská má popri tomto ešte jednu záľubu kartovú hru „mariáš.“ Nikto nikomu nič veru
nedaruje, spravidla dva a pol hodinovka mariášu
dá poriadne zabrať a dobrú úroveň nie raz potvrdil
aj „kibic“ z radov najváţnejších, pán Michal
Pavlovič. A to bol za onoho času veľký
„karbaník“ tejto hry. Chýr o tejto našej kartárskej
aktivite zaletel aj mimo hranice našej obce. Je
tomu nedávno, čo sme mali hosťa z Plaveckého
Petra, bývalého riaditeľa tunajšej „zédéešky“
Jozefa Olšovského.

Foto: Alena Tarkošová

Marec je pre nás mesiacom knihy. Beseda s pánom
Miškom Pavlovičom o jeho knihe rozprávok bola
sledovaná s takým zaujatím, ţe sám rozprávkar bol
milo prekvapený. Je zaujímavé vedieť, ako sa taká
kniha rodí, často náhoda rozhoduje o jej vzniku
a to nám skutočne farbisto vykreslil človek,
v ktorého hlave sa kniha rozprávok zrodila.
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Mimoriadne vydarenou akciou v mesiaci apríl
bola vychádzka do hôr (okolie Kaplnky a ďalej
smerom k Bukovej). Nevšednosť spočívala v cieli
poznávania vzácnych chránených drevín a rastlín
v našom regióne. Lesný inţinier Ján Grofčík je
v tomto naozaj odborník naslovovzatý, jeho
postrehy otvorili oči všetkým účastníkom
o pestrosti a bohatstve flóry v našom blízkom
okolí. Nechýbal na anténe tzv. odpočinok
s doplnením energie a bonusom bol pohľad na
krásu širokého okolia. Aj počasie nám prialo, bolo
krásne a príjemne.

predstavenie s názvom „Vrátila sa raz v noci.“

Foto: Alena Tarkošová

Foto: Ľudmila Mihálová

Od hôr k borovému lesu, to bol pre nás máj. Uţ
druhý ročník opekačky sa uskutočnil na
poľovníckej chatke pri bori. Pochopiteľne
v spolupráci s organizáciou poľovníckeho zväzu.
Všetci si pamätáme nepriaznivé počasie v tomto
roku, trikrát sme menili termín, neodradilo nás to,
no odmena stála za to. Zhodnotenie práce prvého
polroku našej ZO sprevádzala dobrá nálada, spev,
padli aj dajaké vtipy v prednese ktorých hral
„prím“ pán Viktor Ochránek. Myslíme si, ţe aj
slniečko na oblohe sa v tých chvíľach usmievalo.
Pekný západ slnka, blikotajúce plamene ohníka
a svieţosť blízkeho lesa dali priestor k priateľským
rozhovorom. To bol záver nášho prvého polroku
2010.
Pravidelné stretávanie leto pozastaví, no
jednorazové akcie nie. A tak sme v mesiaci jún
absolvovali
veľmi
vydarený
(napriek
chladnejšiemu daţdivému počasiu) zájazd na
termálne kúpaliská do Vincovho lesa. Kto tam bol,
nebanoval.
Spestrením leta bola aj účasť na koncerte Joţka
Černého a moravskej kapely v Senici, rovnako tieţ
návšteva predstavenia Radošinského divadla
v Senici. Takmer tridsiatka z nás zaţila príjemný
večer v predvianočnom čase, keď sme navštívili
Trnavské divadlo a vychutnali si divadelné

Myslíme aj na zdravie a fyzickú zdatnosť.
Skupina ţien - nie síce veľká, to ale nie je
rozhodujúce, pretoţe kto chce, môţe sa pridať cvičí pravidelne kaţdý pondelok a štvrtok
v telocvični Základnej školy od šiestej do siedmej
hodiny večer. Vedúce cvičiteľky Ľudmila
Mihálová a Irena Holičová dávajú dievčatám
poriadne zabrať, no tie sa nesťaţujú.
Muţi si zase vymysleli (aby sme boli pravdiví,
podnet k tomu dala neţnejšia časť), ţe budú hrávať
„ping - pong“, teda stolný tenis. Kaţdý piatok od
štvrtej hodiny poobede trénujeme. A moţno
usporiadame medzi sviatkami aj turnaj, moţno
v úvode nového roku. Určite 29. decembra sa
uskutoční posedenie s kapustnicou ako rozlúčka so
starým rokom 2010, ktorý - pri všetkej skromnosti
- bol pre nás obohatením a spestrením
kaţdodenného, stále ešte vţdy náročného,
ţivotného programu kaţdého z nás.
Martin Sládek

Ak láska topí ľad, čo
pani Zima vyčarila.
Ak dá človek viac,
čo v sebe skrýva.
Ak vládne všade ticho a
počuť len praskať mráz.
Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť
jas. Tak prišla doba, keď kaţdý pre kaţdého
má pár prívetivých viet, pre ten zázrak
Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Ţelá Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku - Prievaly
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Kaţdý rok sa v našej dedinke niečo deje...
Január - Stavbársky ples uţ tradične zahajuje plesovú sezónu. Uţ po siedmy rok sa stretli ľudia, ktorí sa mali chuť
zabaviť, zatancovať, či len tak si „zabékat“. Nálada bola výborná, tombola bohatá, večera chutná, všetko čo
k správnemu plesu patrí...
Február – Detičky sa aj s rodičmi vyšantili na Maškarnom plese organizovanom Základnou a Materskou školou.
Masky boli prekrásne a všetci sa mohli do sýtosti vyblázniť aj s dospelými „plyšákmi.“
Fašiangy, Turíce... Aké by to bolo ukončenie fašiangu bez masiek, bez zabíjačky, ktorá sa stále teší veľkej obľube
u „chalupárov“ ale aj našich občanov. Masky zabávali ľudí, na námestí sa zakáľalo a večer to „naša milá basa“
mala uţ zrátané. Bavila nás hudobná skupina Exe, podávala sa chutná večera a tancovačka prebiehala v plnom
prúde aţ do rána bieleho..
Marec – Nastal čas rozlúčky s pani Zimou. „Šandorfské dzífčence“ vzali
Morenu a niesli ju pripevnenú na ţrdi aţ k potoku, kde bola zapálená
a hodená do potoka. Sila zimy a chorôb bola pre tento rok zaţehnaná...
Dievčence sa za pár dní stretli pri „maľovaní vajíčok“ a ozdobovaní ţrde
stuţkami, ktorá zostala po Morene...
Apríl – 30. apríl je vţdy určený ako deň, kedy sa stavia máj. Prievalský
hasičský zbor sa nenechal zahanbiť. Vlastnoručne, bez pomoci techniky
vysokánsky strom postavili na nohu. Doprevádzal ich spev aj tanec našej
folklórnej skupiny Šandorfjanky a samozrejme bol máj posvätený pánom
farárom. Vychutnávali sme si langoše, vínko a neskôr sme si zaspievali so skupinou „Motáci“ z Bíňoviec. Počasie
nám vyšlo „slniečkové“, nálada výborná a poslední ľudia odchádzali domov aţ za tmy. 
Máj – Detičky zo školy a škôlky si za pomoci pani učiteliek pripravili krásne pásmo plné basní, piesní, tančekov
pre svoje mamičky, krstné i staré mamičky. Potom si mamičky asi aj poplakali pri krásnej ťahavej piesni špeciálne
len pre nich od našich folkloristov. Tí dokázali atmosféru „rozpumpovať “ tak, ţe na konci boli aj ruky hore...
Mamičky dostali krásny kvietok v kvetináči a čokoládku na osladenie ţivota.
Jún – deti oslavovali svoj sviatok – deň detí. Opekačka sa síce nekonala, ale strávili pekný deň s hasičmi,
vyskúšali si ich techniku a hľadali „sladký“ poklad.
Júl – Konala sa hasičská súťaţ o pohár starostky obce – súťaţilo 20 muţských druţstiev, 7 ţenských. Počasie bolo
akési uplakané a veru, viaceré súťaţné druţstvá mali problémy. Našim starším chlapcom sa pohár neušiel, no,
jednoducho, nie vţdy kaţdému šťastie praje. Zato dorastenci boli šikovní, piate miesto nie je aţ také zlé.. Niečo
z nich určite bude. 
September – vydávala sa členka folklórnej skupiny a Šandorfjanka pritom nemohla chýbať...
Október – Hodová zábava pripadla na 2.októbra. Skupina Exe nás bavila v zrekonštruovanom kultúrnom dome,
tombola bola bohatá a ľuďom, čo sa prišli vyšantiť, poriadne si „zakrepčiť, sa domov nechcelo. 
Nezabudli sme ani na našich starších spoluobčanov, uctili sme si ich
„Posedením pre dôchodcov“. Výdatná a chutná večera, zákusky a iné
pochutiny, či varené víno, to všetko si mohli vychutnať a zároveň si
zaspievať či zavrtieť sa za doprovodu skupiny Motáci. Na posedení sme
mali moţnosť obdivovať krásne rezbárske a maliarske výtvory nášho rodáka
Jozefa Pavlíka.
December – Tento rok nás pani zima navštívila oveľa skôr a prišla akási
„tuhšia“. Aj Mikuláš by bol skoro zablúdil, keby neprišiel na voze ťahanom
koníkom, ktorý aj napriek ostrému vetru tú správnu cestu našiel. A neviem,
či po ceste pozbieral všetkých čertov, mal ich so sebou dokonca aţ päť.
Niektoré deti sa hanbili, niektoré zarecitovali alebo zaspievali, no
sladkosťami boli odmenené všetky. Mikulášovi pritom pomáhali aj dvaja anjeli a dobrá víla.
Vianočná besiedka, ktorá sa konala tesne pred Vianocami, navodila tú správnu atmosféru a my sme zase len ţasli,
aké šikovné deti tu máme...
Naša veľká vďaka vždy patrí sponzorom, ktorí prispeli na kultúrne akcie poriadané Obcou Prievaly, aj ZŠ s MŠ.: p. Milan Bílik – TINAMA, p. Danka Bíliková,
Ing. Jozef Danák arch., p. Pavol Šeliga, p. Jozef Badžgoň, Ing. František Petráš, p. Ambróz Slezák, Ing. Peter Holič, p. Peter Pavlík, p. Zdenka Janigová,
p. Jarmila Pavlíková, p. Rudolf Pavlík, p. Gabriel Kováč, p. Lýdia Kiripolská, p. František Hološka, p. Jozef Petrovič, p. Ľubomír Chalan, p. Peter Kubiš –
Fišo Agency, Bratislava, p. Patrik Blažo, RNDr. Emil Němec, p. Anton Šipold, Holíč, p. Martin Orgoň, Bratislava, Ing. Rastislav Bezák, Chynorany, Jaromír
Sasák, Osuské, ale aj rodičom všetkých detí ZŠ a MŠ a DHZ Prievaly. Ďakujeme firmám: BTT s.r.o. Prievaly, Urbárska spoločnosť Prievaly, Agropartner spol.
s.r.o. Plavecké Podhradie, Stolárstvo Kobelár Leopoldov, Faxcopy a.s., Senica, K&H Kancelárska technika Senica, Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Senica, COOP
Jednota s.d. Senica, Lekáreň Sophia Cerová – Mgr. Rastislav Fedor, Slovakia Play spol. s r.o. Senica, Autoškola Progres spol.s r.o.,Senica, UNISTAV s.r.o.,
Senica. Sme vďační za akýkoľvek sponzorský dar. Ak sme tu niekoho nespomenuli, prepáčte nám.
ĎAKUJEME A DÚFAME, ŢE NÁM ZACHOVÁTE SVOJU PRIAZEŇ!

Pokojné a láskyplné Vianočné sviatky, ako aj úspešný vstup do nového roka želá Alena Tarkošová.
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A sme na konci tunela!
Na slovíčko (hlavne o kultúre) s Jozefom Adamčíkom

Uţ dávnejšie som si pripravoval príleţitosť na chvíľu s týmto nesmierne zaujímavým mladíkom.
Provokoval ma svojou zanietenosťou, očividnou pasiou čosi vytvoriť, podchvíľou niekoho prehovárať na
naplnenie krásneho cieľa – konečne urobiť aj v našej obci čosi pre
kultúru! Pre kultúru, ktorá pred dávnymi rokmi mala svoje stabilné
miesto v srdciach temer celého Šandorfa, alebo ak chcete Prieval. Je
totiţ nad slnko jasnejšie, ţe kultúra rozkvitala uţ v Šandorfe. Aj Jozef
Adamčík, syn nám všetkým známeho Štefana Adamčíka, rovnako
ľúbiaceho správny rytmus a takt, hlavne keď má v rukách klávesy
organu či harmoniky, veľmi rázne podotkol: „Priznám sa, ţe viac
inklinujem k názvu Šandorf ako Prievaly.“ Nie je sám . . .
Keď skončil v Pezinku strednú školu s maturitou, stal sa z neho
„diplomovaný“ stolár, sčasti aj tesár. Vyznal sa, ţe od malička, od
útleho veku mal vrúcny vzťah k drevu. Ono sa stalo jeho koníčkom.
Učarovalo mu a on sa mu úplne odovzdal. Výsledok? Plná krošňa
všakovakých výtvorov, hlavne však koníčkov, lukov, kúš, lodí, ba
dokonca sa púšťal aj do vzducholodí. „Tá sa všetkým páčila“, vraví.
Stolár, rezbár. Aj to je umelecká činnosť. Sem – tam
presedlal na vyšívanie, maľovanie, vyrábal hračky pre
deti. Zabával sa! Nuţ, niekto sa túla po „hospodách“,
všakovakých tmavých kútoch, on si našiel múdrejšiu
kratochvíľu... Jedným dychom pridá najpádnejší
argument: „Ani rodičia nevedeli, čo so mnou. Kam
ma poslať, čo by bolo pre mňa najvhodnejšie.
Definitíva padla aţ po tom, čo som vyrezal a postavil
Betlehem v päťdesiatlitrovom demiţóne. On sa stal
dominantou nad mojím osudom. “Ešte aj dnes sa
zabáva
zostavami
figúriek,
ktoré
dokáţe
neuveriteľným
spôsobom
postaviť
priamo
vo fľašiach! Mamička Anna od samého šťastia temer
reč stratila. Milé prekvapenie bolo aj na jej strane.
Viem si ju predstaviť...
„Stále ma dráţdila myšlienka, aj keď vo svojej podstate veľmi komplikovaná, poskladať v onej flaši
figúru človeka. Potrápil som sa síce, ale dokázal som to. A bol som konečne spokojný...“
My však vieme, ţe uţ ako prváčik v základnej škole javil veľký záujem o divadlo. Neraz vyhrešil
spoluţiakov, aby v divadle konečne „drţali hubu“. Pani učiteľka ho pochválila. Tvrdí, ţe po celý svoj
doterajší ţivot (narodený 6.3.1982) doslova nenávidel ľudí, ktorí sa snaţili rozbiť čosi tvorivé a pritom
ich ani len nenapadlo si vyskúšať, čo je to niečo vôbec stvoriť, vytvoriť!
A čo tvorivého robí náš Jozef dnes?
„Túlam sa, túlam. Po divadlách. A je mi dobre. Nesedím síce
na konári ako Zuzka Kronerová, ale na kulisách, či pri nich
alebo medzi nimi a je mi tieţ dobre. Najradšej teda stojím na
doskách, ktoré znamenajú svet. V Záhoráckom divadle
v Senici majú tieţ také. Obdivujem prácu Ivana Fodora
z Unína, ktorú na tejto amatérskej scéne odvádza ako reţisér.
A veľmi ochotne mu pomáham. Práve réţia je mojím cieľom.
Túţim sa presadiť v tejto pozícii aj na Šandorfskej scéne.
Regionálna kultúra sa totiţ dostala v posledných rokoch do
povrchových sfér. Ešte sme stále hlboko v tuneli. Najhoršie na
celej veci je, ţe niekdajšie obecné rituály a zvyky sa stali uţ iba
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tradíciou, patria medzi spomienky. Dráţdi ma to! Ešte lepšie povedané – bolí.“ Jeden z príkladov:
„Pochovávali sme basu. Ak by bolo všetko podľa tradície, ktorá tu kedysi skutočne bola, potom by na
tejto slávnosti museli participovať, aj keď iba účasťou, všetci občania. Bez toho, aby ich musel ktosi
prehovárať. Chýba nám prosto spoluúčasť, ráznejšia spontánnosť. Nie je dobré, ani vhodné, aby nám
stačili iba dve štácie - kostol a šenk. Dokonca uţ ani ihrisko nám nevonia.“
Súhlasím s názorom môjho spolubesedníka, ţe nová generácia nie je vôbec pripravená na novú cestu,
ktorá neznamená nič iné ako jednoducho pokračovať v tradíciách. A v Prievaloch bolo aj je na čo
nadväzovať! Jozef dodáva: „Je napríklad hrozné konštatovať, ţe malé deti si dnes nedokáţu čo i len
predstaviť, ako vyzerá taký Svätý Mikuláš. Našej obci sa nevyhýba, on sa jednoducho u nás nehrá. Čiţma
je síce plná, čokoládky dostatok, ale Mikuláš, anjel či čert „sa nekonali“... Naposledy v roku 2000 naozaj
prišli. Navštívili všetky domy s malými ratolesťami. A aby to bol naozaj excelentný sprievod,
nevynechali sme ani jeden dom. Ani ten, kde uţ čiţmy v oknách neboli... Moja mamina na druhý deň
vravela: „Boţe, Joţko, veď celý Šandorf o tom hovorí.“ „Za čo som bol najviac vďačný mojím vtedajším
najväčším pomocníčkam Monike Juríkovej a Erike Hološkovej. Kolektívy sa samozrejme z roka na rok
menili a nemoţno vymenovať všetkých, ktorým moja vďaka patrí. No zo všetkých nášmu stálemu
„kočišovi“ – Palinovi Holičovi.“ Raz darmo, Mikuláš nikdy nechodil po estrádnych sálach, leţ po
príbytkoch! Čo bolo, bolo, čo však ešte môţe byť? Otázka na telo, odpoveď jednoznačná.
„Vráťme sa teda k mojej láske – k divadlu. Kronika dokazuje, ţe v našej obci bolo v tejto oblasti kedysi
dávno ţivo. Pod taktovkou Jána Chorvatoviča, Blaţeja Škrabáka, Márie Petrášovej, Miška Pavloviča,
Joţka Pavlíka, Berty Holičovej sa hralo, len tak fičalo. Nielen seniori, leţ aj deťúrence. Ba s hrami chodili
aj po iných dedinách. Zlom nastal v roku 1971. Čo zlom? Tma! Akoby naskutku v polovici tunela... Veru,
hrávalo sa hrávalo, aj keď dávno iba po šenkoch, v druţstevnej sále, no v novom dome si divadlo uţ
miesto nenašlo. A to sa písal rok 1978 . . .“
Dosť smutných spomienok! Skôr si povedzme, čo
bude, čo nás čaká, kto nás prekvapí. Teda, aká nás
čaká budúcnosť, pán reţisér? „Uţ dávnejšie som
uvaţoval nad zaloţením divadelných súborov. Mám
dostatočné skúsenosti; chýbal súhlas kultúrnej
komisie. Pošťastilo sa tak aţ za vedenia Margity
Petrášovej. Vtedy mi povedali: „Joţi, ty si chcel
divadlo, tak máš šancu!“
Zámer je jedna vec, realizácia druhá. A do toho
všetkého prišla aj tretia – rekonštrukcia kultúrneho
domu... „Napriek všetkému sme sa nevzdali. Skúšali
sme, kde sme mohli.“
A čo ste vlastne skúšali? „Rozprávku, ktorá
vznikla v mojich potulkách po Malých Karpatoch. Fascinovali ma bývalé hrady Korlátko, Ostrý kameň,
Branč, Pohanská nad Plaveckým Podhradím, Pajštún
nad Borinkou, napokon aj samotný Devín. Mal som
smútok na duši pri pohľade na tie chátrajúce dejiny
slovenského národa. Hrady zarastajú, steny sa rútia do
roklín, uţ sa nevypínajú! A o tom všetkom bude
v mojej rozprávke jasná reč.“
Čo sa bude vypínať u nás v najbliţších rokoch?
„Budeme hovoriť o katakombách predstavujúcich
sústavu chodieb, úkrytov, únikových ciest pod našou
obcou, čo málokto vie. A málokto tieţ vie, ţe sme
neboli iba Šandorfom, leţ najprv usadlosťou Svätého
Juraja. Aj to, ţe sme boli kriţovatkou ciest z Balkánu
na Balt a z Porýnska do Podunajska. O Českej ceste uţ
ani nehovoriac. Boli sme slávna dedina!“
„Divadelníci natierajú scénu.“
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Všetko je jasné: v hre Jozefa Adamčíka sa ponoríme do histórie našej obce, bude rozprava o ľuďoch,
na ktorých môţeme byť hrdí. Reč bude aj o Stĺpe hanby. A práve okolo neho sa budú krútiť ľudia, akých
reţisér Adamčík uţ dávno nestretol. Akoby, podľa jeho
slov práve oni svojím zápalom prebudili kultúru v obci.
Akoby práve oni, za múrmi kostola skrytý Stĺp hanby
oţivili. Tešme sa na výkony Alenky Tarkošovej,
Dominiky Beňákovej, Ivetky Holičovej, Janky
Polákovej, Lucky Mileovej, Mirky Hlavatej, Paľa
Poláka, Mira Adamčíka, Braňa Škrabáka a Janka
Ţelibského. Verme, ţe na vynovenom pódiu
Kultúrneho domu im to pôjde jedna radosť.
Neodmysliteľnou súčasťou Adamčíkovho ţivota je
aj hudba. A práve jeho zásluhou vznikla „odnoţ“ –
folklórny súbor. Volá sa Šandorfjanka. Kronika
potvrdí, ţe vznikol 1. mája 2010, ţe myšlienka jeho zrodu vzplanula na pálení Moreny. Dievčatám Jozef
vraj vtedy povedal: „Baby, mňa trápi, ţe nemáme spevokol.“ Ony ma síce pochopili, ale s dovetkom: „
To sa ti nepodarí...“ A bola ruka v rukáve! O dva týţdne ich bolo dvadsať. Peťo Vanek, Dávid Adamčík,
Peťo Černý, Janka Poláková, Ivetka Holičová, Miška Holičová, Mirka Hlavatá, Aďka Hlavatá, Bibka
Hlavatá, Dominika Beňáková, Lucka Mileová, Alenka Tarkošová, Janka Komárková, Simonka Ščepková,
Aďka Vitteková, Gabika Vitteková, Lenka Hercegová – Škrabáková, Ivanka Ochránková, Nikolka
Marečková a Dominika Adamčíková nám uţ teraz potvrdzujú, ţe aj v tomto smere sme v tej našej
kultúrnej oblasti na správnej ceste. Zájdite medzi nich a dobre načúvajte. Razom ste súčasťou ódy na
radosť, na nádheru hlasov. Boţe, a tie kroje! Raz darmo, naša história mala fazónu!
A sme na konci malého zamyslenia nad kultúrou jednej z najkrajších obcí tejto krajiny a jej dobrých
ľudí. Vyšli sme z tunela, kde dlhé roky vládla tma, no aj zásluhou Adamčíkovcov a jemu príbuzných
a hlavne ochotných a dobrej myšlienke odovzdaných ľudí sme sa dostali do celkom inej polohy.
A čo celkom na záver, namiesto epilógu? A práve pred týmito veľkými sviatkami? Mládenec
z dolného konca, náš Joţko Adamčík, nezaprel svoju rutinu prostou holou vetou: „Pozdravujem všetkých
ľudí dobrej vôle!“ Treba čosi navyše? Určite nie. Najmä, ak sme uţ konečne vyliezli z toho tunela...
Stano Sládek

Fotky v článku: Alena Tarkošová

„Po polročnom pôsobení folklórneho súboru Šandorfjanka sa táto pokúša o vlastné autorské piesne,
z ktorých by malo vzniknúť pásmo pre reprezentáciu obce.“
Jozef Adamčík
Ukážka:

Mjeua sem já frajíra ze Šandorfa, na klobúku dvje pérá vedla sebja.
Hej, ten mja zdrapeu, ždycky obráceu, pod milá moja, pod pomiluj mja.
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Narodili sa:
1. Jakub Polok
2. Simona Kiripolská
3. Kristína Ferenčičová
4. Matej Uhrínek
5. Sebastián Antoš
6. Hana Katarína Uhrínková
7. Matúš Tarkoš
8. Lukáš Chovanec
9. Igor Daniel
10. Sabína Jahelková
11. Martin Nemec
12. Natália Miščiová
13. Filip Holič
14. Kristína Beňáková

17.3.2010
22.3.2010
31.3.2010
10.4.2010
25.4.2010
27.4.2010
20.5.2010
21.5.2010
16.6.2010
8.7.2010
19.8.2010
26.8.2010
7.9.2010
7.10.2010

Ďakujem Ti mamička,
ďakujem Ti tatík.
Ďakujem Vám obom,
ţe som vašej lásky plodom.

Zosobášili sa:
1. Katarína Böhmová  Martin Poláček
2. Lenka Hlavatá  Martin Uhrínek
3. Helena Vjatráková  Jozef Vanek
4. Júlia Baláţová  Igor Daniel
5. Mgr. Lenka Škrabáková  Boris Herceg
6. Jana Petrášová  Martin Ščepka
7. Ing. Lucia Grgačová  Jozef Zaviš
8. Mgr. Ivana Záborská  Peter Ambra
9. Ľubica Danielová  Milan Lupták

Zomreli:
1. Agneša Pavlovičová
PPPaPaPavloPavlovičová
2. Mária Chorvatovičová
3. Miloslav Krajčírik
4. Helena Rudavská
5. Pavlína Pribylová
6. Helena Saglenová
7. Milan Rečný
8. Anna Juríková
9. Miroslav Pavlovič
10. Sidónia Hečková
11. Stanislav Adamčík
12. Štefan Jurík
13. Alţbeta Švecová

2.2.2010
16.2.2010
19.2.2010
3.3.2010
25.5.2010
13.7.2010
26.7.2010
9.8.2010
22.8.2010
23.9.2010
15.10.2010
7.12.2010
21.12.2010

vo veku 61 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 63 rokov
vo veku 65 rokov
vo veku 48 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 80 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 84 rokov

24.4.2010
10.7.2010
7.8.2010
8.9.2010
18.9.2010
9.10.2010
9.10.2010
13.11.2010
17.12.2010
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Matričný úrad informuje...
Poučenie pre snúbencov, ktorí chcú uzavrieť manželstvo:
Snúbenci musia prísť osobne na matričný úrad, v obvode ktorého sa manţelstvo uzatvára, či uţ ide o cirkevné
alebo úradné uzavretie manţelstva. S matrikárkou spíšu ţiadosť o uzavretie manţelstva, kde sa dozvedia aj
bliţšie informácie.
K žiadosti sú povinní pripojiť tieto doklady:
A. Slobodní
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy
B. Ovdovelí
a) doklady v bode A
b) úmrtný list manţela (ky), alebo právoplatné
súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo
vyhlásenie manţela (ky) za mŕtveho
C. Rozvedení
a) doklady v bode A
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo
skoršie manţelstvo rozvedené

D. Cudzinci
a) všetky doklady pod bodom A (príp. B,C), a okrem
toho ešte:
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie
manţelstva s príslušnými overeniami
c) ak sú doklady písane v cudzom jazyku, je potrebné
k nim doloţiť aj preklad súdneho tlmočníka
Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci
predloţiť matričnému úradu najneskôr 14 dní a
cudzinci 1 mesiac pred uzavretím manželstva (§ 28
zák. č. 154/1994 Z. z.).

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tieţ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manţelstvo.
Snúbenci sa musia dohodnúť na priezvisku, ktoré budú pouţívať a priezvisku svojich detí. Ak nevesta má uţ dieťa,
ktorého otec nie je známy, môţe sa so snúbencom dohodnúť, ţe ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto
dieťaťa. Manţel matky sa však týmto daním priezviska nestáva aj otcom dieťaťa. Ak ţeních alebo nevesta majú deti,
ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manţelstva nemení. Zmena priezviska týchto
detí sa môţe vykonať len podľa osobitných predpisov. Sobášny list po uskutočnení sobáša vystavuje Matričný úrad.

Poučenie pre príbuzných v prípade úmrtia v rodine
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Postup pri úmrtí v obci
Obhliadka zosnulého lekárom
Zavolanie pohrebnej sluţby
Oznámenie o zosnulom obecnému úradu – odovzdať
2x originál listu o prehliadke zosnulého potvrdené
obhliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
Príjem zosnulého do domu smútku prevádzkovateľom
Príjem kľúčov od domu smútku
Zmluva na hrobové miesto – vybavuje sa na
Obecnom úrade
Úmrtný list vystaví náš matričný úrad.

Postup pri úmrtí mimo obce
1. Zavolanie pohrebnej sluţby
2. Oznámenie o zosnulom obecnému úradu – fotokópia
listu o prehliadke zosnulého
3. Príjem zosnulého do domu smútku prevádzkovateľom
4. Príjem kľúčov od domu smútku
5. Zmluva na hrobové miesto – vybavuje sa na
Obecnom Úrade
6. Úmrtný list vystaví matričný úrad, v obvode ktorého
sa nachádza nemocnica, prípadne obec, kde sa
zosnulý v čase úmrtia nachádzal.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu pre I. polrok 2011
Váţení občania,
v roku 2011 nastáva zmena vývozov komunálneho
odpadu pre rodinné domy, ktorá je platná po celý
rok. Domácnosti by sa mali rozhodnúť o tom, či
chcú mať zabezpečený vývoz 1x mesačne (12 x do
roka), alebo 2x mesačne (26 x do roka). Zmenu
treba nahlásiť do 3.1.2011 na Obecnom úrade
Prievaly. Poplatky za nádoby sú nasledovné:
Vývoz 1x mesačne:
- 120 l nádoba – 39 €
- 240 l nádoba – 45 €
O váš odpad
Vývoz 2x mesačne:
postará sa.
- 120 l nádoba – 47 €
- 240 l nádoba – 52 €
V prípade, ak by ste mali v určitý mesiac viac
smetí, na Obecnom úrade je moţné si zakúpiť
smetné vrecia s označením ASA, ktoré vám
zaručia, ţe vaše smeti budú vyvezené.

Vývoz 1x mesačne
DÁTUM
DEŇ
18.01.2011 UTOROK
15.02.2011 UTOROK
15.03.2011 UTOROK
12.04.2011 UTOROK
10.05.2011 UTOROK
07.06.2011 UTOROK
06.07.2011
STREDA

Vývoz 2x mesačne
DÁTUM
DEŇ
04.01.2011 UTOROK
18.01.2011 UTOROK
01.02.2011 UTOROK
15.02.2011 UTOROK
01.03.2011 UTOROK
15.03.2011 UTOROK
29.03.2011 UTOROK
12.04.2011 UTOROK
27.04.2011 STREDA
10.05.2011 UTOROK
24.05.2011 UTOROK
07.06.2011 UTOROK
21.06.2011 UTOROK
06.07.2011 STREDA
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Rada do nového roka
Kráčaj ticho a pokojne
hlukom a chvatom sveta
a pamätaj na mier, ktorý sa
môţe ukrývať práve
v tichu.
Znášaj sa so všetkými
ľuďmi, ale pokiaľ je to
moţné tak,
aby si sa im nevydal na
pospas.
Vyslov svoju pravdu
rozváţne a jasne,
ale načúvaj aj iným,
bezduchým a nevedomým.
Aj oni majú svoj príbeh.
Vyhýbaj sa hlasným
a agresívnym ľuďom.
Na človeka pôsobia
mučivo.
Keď sa budeš porovnávať
s inými,
môţeš zatrpknúť
a povaţovať sa za
bezvýznamného,
pretoţe vţdy sa nájdu
ľudia, ktorí sú väčší ako ty.
Teš sa zo svojich
povinností, ale aj zo
svojich plánov.
Zaujímaj sa naďalej
o svoju vlastnú cestu,
nech je akokoľvek
skromná.
V meniacom sa šťastí čias
je ona pravým majetkom.

Vo svojom snaţení buď
opatrný, pretoţe svet je
plný klamstva,
ale nebuď slepý voči
jestvujúcej poctivosti.
Mnoho ľudí sa usiluje
nasledovať vysoké ideály
a všade je ţivot plný
hrdinstva. Ty však buď
sám sebou.

Posilňuj silu ducha, aby ťa
chránil
pred nepredvídaným
nešťastím.
Ale myšlienkami sa
neumáraj.
Veľa strachu pochádza
z únavy a osamelosti.
Popri zdravej miere
sebadisciplíny buď k sebe
dobrý.
Nie si o nič menšie dieťa
vesmíru, ako sú stromy
a hviezdy.
Máš právo tu byť.
A či ti je to jasné,
alebo nie:
Niet nijakých pochýb
o tom, ţe vesmír sa vyvíja
tak, ako sa má.
Preto ţi v pokoji s Bohom,
nech ho uţ chápeš
akokoľvek.

Nikomu nič nepredstieraj,
najmä nepredstieraj
náklonnosť.
A čo sa lásky týka, nebuď
cynický. Lebo aj napriek
tomu,
ţe nás obklopuje šedá
bezútešnosť a sklamanie,
ona zostáva večne zelená.
Prijímaj vľúdne a s
trpezlivosťou svoj vek
a dôstojne sa vzdaj vecí
mladosti.

Čo by malo byť vţdy
tvojou snahou a túţbou?
Udrţuj v hlučnom zmätku
ţivota mieru so svojou
dušou.
Napriek všetkej
neúprimnosti, napriek
všetkým ťaţkostiam
a všetkým tým rozbitým
snom je to predsa pekný
svet.
Buď opatrný a usiluj sa
byť šťastný.

Srdečne Vás pozývame
na Jasličkovú pobožnosť
„Prišla radosť pre všetkých, prišla ku nám z neba,“
ktorá sa bude konať dňa 25.12.2010 (v sobotu) o 15.00 hod. v kostole
v Prievaloch. Máte moţnosť vidieť svoje detičky, ktoré nacvičili krásny
kultúrny program pod vedením Ivetky Holičovej a Janky Polákovej.
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