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Úvodník
„Dobrý deň Prievalčania.“ V našej obci
nie je núdza o zaujímavé podujatia, čo
je pozitívne konštatovanie. Nazdávam
sa však, ţe by sa o ţivote obce a jej
obyvateľoch malo viac informovať. To
bol pre skupinu nadšencov motív
k vytvoreniu a vydaniu tohto „Spravodajcu“. Obecný časopis v Prievaloch
kedysi vychádzal pravidelne raz do
roka, bol z neho len občasník. Vydanie
tohto čísla môţe byť dôkazom, ţe je
o čom písať, je čo čitateľom ponúknuť.
Na úvod sme si v redakčnom kolektíve
zvolili tri hlavné tematické okruhy.
Prvým by mali byť informácie z rokovaní Obecného zastupiteľstva o tom, čo
sa v obci urobilo, čo sa chystá. Druhým
nosným pilierom časopisu by mal byť
pravidelný rozhovor s človekom, ktorého skúsenosti zo ţivota môţu byť pre
nás zaujímavé i poučné. Ročné obdobia
a naše povinnosti v záhradke, by mali
byť treťou z hlavných tém kaţdého
čísla.
Tieto témy chceme dopĺňať rubrikami
zo ţivota spolkov, určite nájdu svojich
čitateľov materiály, v ktorých môţeme
poradiť v sociálnej, či zdravotnej oblasti. Máme záujem aj o mladú generáciu, ich úspechy sa v Spravodajcovi
objavovať budú. Chceme, aby sa Prievalský spravodajca dostal do kaţdého
obývaného domu v obci, teda mali by
ho dostať tak občania s trvalým pobytom, ako aj tí, čo tu majú pobyt len prechodný.
Premiérové číslo iba naznačuje, akým
smerom sa mienime uberať. Sme na
začiatku, nepochybne je čo vylepšovať.
Preto budeme vďační za kaţdý príspevok, radu, námet na spracovanie, ale aj
za dobre mienenú kritickú poznámku.
Príjemné nadchádzajúce dni a týţdne.
Martin Sládek

Folklór dominuje obci Prievaly
Rozhovor so starostkou obce Tatianou Beňákovou
Ţiada sa viac tolerancie a vzájomného pochopenia jeden druhého
Starostkou ste druhé volebné obdobie. Čo je dôležité podľa Vás, aby bol
človek v tejto funkcii úspešný?
Päť a pol roka je pre niekoho veľa, pre verejnú správu málo. Je to obdobie, keď
konečne dokáţete reagovať na potreby obce, obdobie, keď si dokáţete vybudovať
dôveru, kontakty a rešpekt, keď konečne zorganizujete činnosť v samospráve. Na
úspešnosť má kaţdý občan iný pohľad a záleţí na tom, čo si kto predstavuje pod
pojmom úspech. Trikrát po sebe vyhraté voľby?! Materiálne hodnoty?
Nesľubovala som, ani nebudem sľubovať, ako rýchlo čo urobíme. Všetci vieme, ţe
to všetko závisí hlavne od financií. A podľa financií mohla a môţe naša obec
robiť iba to, na čo sme mali a načo máme. Funguje to rovnako ako v rodinách.
Môţe sa budovať alebo kupovať toľko, čo si rodina zarobí, prípadne môţe pouţiť
pôţičku, ktorú si trúfa splácať. Na podobnom princípe to funguje v samospráve.
Máte životné krédo ,,Dávaj ľuďom viac ako očakávajú a rob to s radosťou.“
Darí sa Vám to?
To musia posúdiť občania. Nie vţdy je to tak, ako si to predstavujem. Nikdy mi
nerobilo problém s ľuďmi spolupracovať, či komunikovať. Kaţdý človek má
priateľov, sympatizantov a naopak, nepriateľov, alebo neprajníkov. O to viacej sa
to týka osoby vo verejnom ţivote. Z vlastného poučenia viem, ţe kaţdý rok, ktorý
vo svojom ţivote preţijeme, zanechá v nás určité stopy, ţivotné skúsenosti, ale aj
spomienky.
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Čo považujete za svoj osobný úspech a čo Vás naopak
mrzí?
Kaţdý jeden úspešný projekt a získané finančné
prostriedky do obce potešia. Taktieţ sa teším aj z kaţdej
vydarenej kultúrnej alebo športovej akcie. Moţno
najosobnejšie je vznik a maximálna moţná podpora
mládeţníckeho folklórneho súboru Šandorfjanka.
Zákernosť od niektorých spoluobčanov a neúspechy
v niektorých podaných ţiadostiach o dotácie ma dokáţu
znechutiť. Ale potom stačí úprimná pochvala od
jednoduchej starenky a všetko zlé je preč.
Ktoré problémy obce vnímate ako ťaživé?
V oblasti vhodných športových priestorov a detských
oddychových ihrísk. V minulom volebnom období boli na
tieto aktivity podané projekty, ale pre neúspešnosť nemohli
byť zrealizované. Skúsime ich znovu podať a uvidíme.
Bývalá predajňa mäsa pri dolnej zastávke na kráse
obci nepridáva, súhlasíte?
Moja predstava bola, aby sa z tohto nevyuţívaného
a chátrajúceho
objektu
vybudovala
bezbariérová
autobusová čakáreň. Starú plechovú čakáreň zrušiť a na
jej mieste vybudovať oddychové sedenie s parčíkom.
Podľa názoru niektorých poslancov, ale i občanov na túto
tému, nie som uţ presvedčená o tejto mojej predstave. Tu
by som chcela vyzvať občanov, aby povedali svoj námet,
návrh, čo urobiť s touto budovou, ako ju zrekonštruovať
a hlavne na čo ju v budúcnosti vyuţívať.
Pamätníci vedia, že naša obec patrila v minulosti
k najkrajším. Nemyslíte, že v tomto teraz zaostávame?
Nemyslím si, ţe by naša obec teraz v tomto smere
zaostávala. V minulosti sa v obci veľa budovalo cez rôzne
brigády v akcii Z. Skúsme teraz zorganizovať brigádu, či
uţ na úpravu okolia pri kostole alebo pri kaplnke
a uvidíme. Koľko ochotných občanov príde? Naša obec je
pekná, pretoţe máme vhodné umiestnenie domov od
komunikácie. Domy nie sú veľmi blízko pri ceste, je tu
priestor a veľa zelene. Toto pekne vynikne, keď je obec
upravená. Podľa moţností sa snaţíme obec udrţiavať,
čistiť. Ale je to i na občanoch, či papierik alebo ohorok
odhodí do koša, alebo len tak na zem, veď to niekto uprace.
Určite by obec vyzerala inak, keby boli pri hlavnej ceste
vybudované nové chodníky, vedľa nich cyklotrasy, nové
verejné osvetlenie, zrekonštruované námestie, nové
autobusové čakárne, v oddychových zónach vybudované
detské ihriská, zrekonštruované futbalové a viacúčelové
ihrisko. Nik z nás nemá čarovný prútik na riešenie a náhlu
zmenu týchto našich problémov. Ja môţem konštatovať, ţe
naša obec napreduje síce pomaly, verím však, ţe sa nám
v Prievaloch postupne podarí realizovať ďalšie plány
napríklad v podobe revitalizácie chodníkov a miestnych
komunikácií, ţe rozvojom individuálnej bytovej výstavby
vytvoríme podmienky pre udrţanie mladých ľudí v obci.
V pláne je vybudovanie bezpečného bývania pre seniorov
v obci, ale aj vytvorenie lepších podmienok na rozvoj
kultúry, športu, duchovných či iných činností.
Dôležitou podmienkou rozvoja obce sú peniaze. S akým
finančným rozpočtom hospodári obec v tomto roku?
Získať finančné prostriedky na rozvoj obce patrí
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k najdôleţitejším a najťaţším úlohám samosprávy. Terajší
rozpočet obce je 371 090 € a táto suma nie je výsledná. Nie
sú v nej zahrnuté finančné prostriedky z projektu
PODHORAN v sume 66.323 € na rekonštrukciu obecného
úradu. V prípade úspešnosti ďalších podaných projektov
máme šancu získať do rozpočtu ďalšie financie. Je
skutočnosťou, ţe sme súčasťou nepriaznivého finančného
obdobia hlavne v poklese podielových daní zo štátu. Stále
nemáme
z Poľnohospodárskej
platobnej
agentúry
preplatené prostriedky za rekonštrukciu kultúrneho domu
a strechy obecného úradu, plus 14% DPH. Ďalej splácame
úver v sume 20.000 € ročne, ktorý bol pouţitý na
vyfinancovanie prestavby budovy školy a škôlky, ktorý
budeme splácať do konca roku 2014, čiţe do konca tohto
volebného obdobia.
Čo je dôvod zmeny výšky rozpočtu oproti minulému
roku o takmer 300 tisíc €?
V roku 2010 bola naša obec úspešná v získavaní
mimorozpočtových dotácií, čiţe finančných prostriedkov
z viacerých projektoch na rozvoj obce, kde sme navyše
získali 349.656 €, konkrétne na kanalizáciu (trasa C - časť
ulice za kostolom a Zápotočie) v sume 85.000 €
z Environmentálneho fondu, na rekonštrukciu kultúrneho
domu a strechy obecného úradu v sume 261.156 €
z Opatrenia programu 3.4.1. Základné sluţby pre
obyvateľstvo a na vybudovanie Studničky u Heribanov
v sume 3.500 € z Programu obnovy dediny.
Rekonštrukcia KD a OcÚ dostali prednosť pred
cestami a chodníkmi v obci. Prečo?
Samospráva je kolektívnym
orgánom, kde obecné
zastupiteľstvo rozhoduje v pléne hlasovaním. Starosta sa
musí dohodnúť s poslancami a určiť prioritu rozvoja obce.
Budovy obecného úradu a kultúrneho domu sú stavby
postavené v 70. rokoch minulého storočia. Zo zákona je
obec povinná sa o svoj majetok starať – zveľaďovať ho.
Obidve budovy sa nachádzajú na námestí a majú obec
reprezentovať. Predchádzajúce roky sa vedenie našej obce
zameralo hlavne na výstavbu kanalizácie, nájomných bytov
a na rekonštrukcie obecných budov nezostávali finančné
prostriedky.
Bolo uţ nutnosťou tieto budovy
zrekonštruovať, zmodernizovať ich. Kúrenie v kultúrnom
dome bolo problematické, keďţe cez hliníkové okná boli
veľké úniky tepla a strecha nemala ţiadnu izoláciu. Keď sa
obci naskytla moţnosť uchádzať sa o finančné prostriedky
z Eurofondov, minulé obecné zastupiteľstvo začiatkom
roka 2009 jednohlasne rozhodlo o vypracovaní projektu
a podaní tejto ţiadosti. V decembri 2009 som bola
podpisovať zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov.
Samotná realizácia sa uskutočnila počas leta v roku 2010.
A nie je to úplne pravda, ţe obecné budovy dostali
prednosť pred chodníkmi a miestnymi komunikáciami.
Taktieţ chodníky a miestne komunikácie sú majetkom obce
a potrebujú rekonštrukciu a opravy. Pri budovaní
kanalizácie a plynu sa chodníky a miestne komunikácie
čiastočne poškodili a neboli zvyšné financie na
rekonštrukcie ciest po celej obci. Tieţ časom sa niektoré
cesty opotrebovali. Obecné zastupiteľstvo podľa moţností
a financií sa snaţilo aspoň tie najnutnejšie úseky ciest
a chodníkov rekonštruovať a vyspravovať. V roku 2006
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bola zrekonštruovaná miestna komunikácia v časti obce
Záhumnie, od IBV po kriţovatku. V prvom polroku 2009 sa
opravil povrch chodníka od námestia po kríţ smerom na
Plavecký Peter a vybudoval sa daţďový ţľab v ulici
k Agropartneru. V októbri 2009 sa zrekonštruoval veľmi
nutný úsek miestnej komunikácie v časti obce Záhumnie.
V marci 2010 sa zrealizovalo nové premostenie cez potok
Hlavina a časť chodníka. Následná ďalšia investícia obce
bude do rekonštrukcie chodníka od námestia smerom
k potoku Hlavina a miestnej komunikácie od Kovárových
po hlavnú ulicu pri súp.č. 210, na čo uţ máme zabezpečené
finančné prostriedky v sume 66 323 €.
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sa mali správať -„Nerob iným to, čo nechceš, aby oni
robili tebe.“ Aby sme nespaľovali odpady, čo zamorujú
dedinu, nezahadzovali drobné odpadky po ulici
a autobusových čakárňach, nevyváţali odpady kade tade,
udrţiavali si okolie svojich rodinných domov či bytoviek.
Kaţdý pozná svoje práva, len na povinnosti zabúda. Je len
vecou obce kosiť si pred domom, či odhŕňať sneh? Ak sa
nám táto zmena aspoň na 50 % podarí, vyriešime aj ďalšie
kaţdodenné problémy. A naopak, váţim si kaţdú dobrú
radu, ktorá sa mi dostane od občanov.

(Otázky pre rozhovor pripravil Martin Sládek)

Samospráva obce – poslanci
Zástupca starostu - Jozef Holič
Poslanci obecného zastupiteľstva
Milan Bílik, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič,
Ing. Tomáš Olšovský PhD., Mgr. Martin Sládek, Pavol
Šeliga
Rozdelenie poslancov podľa obvodov
Obvod č.1 - zodpovedný poslanec – Jozef Holič, Prievaly
53, tel. č. 034/6599264
Od súp. č.1 – 44, 228 - 232, 241, 325, 379.

Od júna sa mení koeficient výpočtu platu starostov obcí
znížením o 10%. Ako to vnímate vy osobne?
Osobne mi to nevadí, lebo ja som nešla do funkcie
starostky kvôli platu. Ale je mi ľúto, ţe na základe
nepravdivých a skreslených informácií aj z médií verejnosť
postavila úroveň nás starostov do pozície „určitých
starostov“ z východného Slovenska, čo majú problém
s čítaním, ale majú početnú základňu voličov, ktorí im
zabezpečili pozíciu vedenia obcí s maximálnym moţným
platom, ozaj nadštandardným.
Aké investičné akcie pripravuje obec v tomto polroku?
V roku 2010 bol podaný projekt z Občianskeho zdruţenia
Podhoran na rekonštrukciu obecného úradu. Projekt bol
úspešný a toho času sa rekonštrukcia realizuje. Podľa
výsledku o úspešnosti alebo neúspešnosti našej ţiadosti na
rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice stále nevieme, či
sa tieto práce budú realizovať alebo nie. Taktieţ je vo
finálnej fáze spracovanie územného plánu. V mesiaci
február tohto roku bola podaná ţiadosť na rekonštrukciu
budovy bývalej základnej školy na prestavbu nájomného
domu Senior. K úspešnosti našej ţiadosti je nutné, aby
mala obec tieto budovy vo vlastníctve. Dlhé a náročné
rokovania s biskupským úradom majú svoj úspech,
v blízkej dobe idem podpisovať kúpnu zmluvu na budovu
bývalej základnej školy a budovu súpisné číslo 141. Dúfam,
ţe uţ nebude ďalší iný problém k úspešnosti tejto našej
ţiadosti.
Čo očakávate od občanov?
Toleranciu medzi sebou, vzájomné pochopenie jeden
druhého, pomoc pri riešení rôznych náročných úloh. Je
veľa slovenských prísloví, v ktorých sa hovorí, ako by sme

Obvod č.2 - zodpovedný poslanec – Ing.Tomáš Olšovský,
PhD., Prievaly 3, e-mail: tomolsovsky@hotmail.com,
mobil 0911/197 820
Súp. č. 45 - 57, 333, 58-99, 376, ulička ku Kondlom aţ po
Agropartner.
Obvod č. 3 - zodpovedný poslanec - Mgr. Martin Sládek,
Prievaly 42, e-mail: sladekmartin@post.sk, mobil
0910/178 727, pevná linka 034/6599276
Súp. č. 100 – 127, 368, BD súp. č.105, 343, 344, 345, 106 115, ulica od hájovne po súp.č.156.
Obvod č.4 - zodpovedná poslankyňa – Antónia Holičová,
Prievaly 153, pevná linka 034/6599172,
Súp. č. 128 – 156, 342, 157 – 196, 142 – 145, cesta ku
kaplnke, námestie obce, ZŠ + MŠ.
Obvod č.5 - zodpovedný poslanec – Milan Bílik, Prievaly
403,email: mbilik@tinama.sk, pevná linka 034/6599104,
mobil 0903/764 700
Súp.č. 197 – 227, 331 – 340, 346 -363, ulička od súp. č.
207 po BD súp. č. 346.
Obvod č.6 - zodpovedný poslanec - Pavol Šeliga, Prievaly
364, email: pavol.seliga@zoznam.sk, mobil 0905/641 071
Súp. č. 233 – 253, 341, 372, 373, 255 – 256, 259 – 260,
408, 262 – 273, 371, 363, 274 – 286, 369, 287 – 307, 306,
375, 378, 309 – 317, 403 – 407, 383, cesta do Hlavín.
Obvod č. 7 - zodpovedný poslanec - Pavol Holič, Prievaly
48, mobil 0907/766 248
Ihrisko, cintorín, sady, smetisko, ČOV, cesta od smetiska
aţ k Boru, cesta smerom k Bílikom, Bor – súp.č.308, 322,
323, 324, 370, 374, 409, osada Húšť, osada Hrádelovci,
chaty Buková.
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Čo mali v piatok 29. apríla spoločné Londýn, Bratislava a Prievaly?

Marketingový prieskum v Plzni rozhodol
Lepšie sa to ani v piatok 29. apríla 2011 zbehnúť nemohlo - v tento deň si
v Londýne na kráľovskej svadbe anglický princ William zobral za manželku svoju
životnú lásku Kate Middleton. V Bratislave a Košiciach zase slávnostne otvorili
Majstrovstvá sveta v hokeji. A v Prievaloch sa udiala svojim spôsobom tiež historická
udalosť, Dana a Milan Bílikovci otvárali dedinský minipivovar.
“Slovensko potrebuje odváţnych muţov, čo dokáţu urobiť
veci, ktoré rozhýbu ekonomiku i turistický ruch,”
konštatoval v úvodných slovách slávnostného príhovoru
predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš
a dodal: “Ak chceme odolať globálnym tlakom treba
kopírovať starých otcov. Robme mnohé veci tak, ako to
vedeli naši predchodcovia.”
S poďakovaním za odvahu a ţelaním
veľa smädných hrdiel najvyšší
predstaviteľ trnavského regiónu
spolu s predsedom Asociácie
malých nezávislých pivovarov
Slovenska Ľubomírom Vančom
prestrihli
pásku
a
oficiálne
Prievalský pivovar otvorili. Bol tu
čas na ochutnávku, ponuka bola
pestrá, veď schopní sládkovia,
mladíci Peter Böhm a Mário Bača
dokáţu navariť aţ trinásť druhov
piva. Pre úplnosť si ich uveďme:
svetlý leţiak 11%, polotmavý leţiak
12%, tmavý leţiak 12%, višňový
špeciál 12%, svetlý leţiak 12%,
pšeničné pivo 12%, čučoriedkový
špeciál 12%, medový špeciál 12%,
ALE špeciál 12%, horký pomaranč špeciál 12%, mojito
špeciál 12%, cappuccino špeciál 12% a cannabis špeciál
12%.
Povedzme si, ţe Bílikovci stavili na klasickú výrobu. To
znamená, klasické otvorené spilky a dlhodobé leţanie
v leţiackych tankoch. Kapacita varne je 500 litrov a spolu
s celou technológiou ju dodala firma plzeňáka Josefa
Krýsla, ktorý je súčasne spolutvorcom receptov na
šandorfské pivá. Tie sú podľa Krýsla pripravované
z viacerých druhov sladov a ţateckécho poloranného
červeňáku.
Ako majitelia pri otvorení pivovaru potvrdili prax bude
zatiaľ taká, ţe počas týţdňa budú na pípe dve pivá (zväčsa
svetlé a polotmavé) a cez víkendy a pri zvláštnych
príleţitostiach sa ponuka rozšíri na štyri pípy.
Dodajme, ţe Prievalský pivovar má k dispozícii aj plničku
na KEG-súdky a taktieţ na plastové 1 litrové PET fľaše.

Celková kapacita pivovaru je podľa slov majiteľov
okolo 600 hl ročne. Cenovo nastavili pivá na úroveň 80
centov a špeciály na úroveň 1 Eura.
Skúsený pivovarník Krýsl v kuloároch počas slávnostnej
prezentácie priestorov pivovaru okrem odborného výkladu
nešetril slovami chvály na našich ľudí. Na majiteľov,
na robotníkov čo v krátkom čase, ale odborne precízne,
priestory na zariadenia pivovaru
budovali, na mladých sládkov čo
varia pivo a tieţ na srdečnosť
obyvateľov našej obce. Bolo
zaujímavé počúvať jeho poznatky
o tom, ako robiť - presnejšie variť dobré pivo. Napríklad špecialitu
šandorfského šenku.
Josef Krýsl: „Keď sme vymýšľali
cannabisové pivo, tak sme museli
mať na zreteli, ţe to nesmie mať
THC (Na vysvetlenie: Marihuana je
droga
zloţená
z
usušených
a rozomletých listov, plodov alebo
kvetov konopy (Cannabis sp.).
Najdôleţitejšou účinnou látkou je
δ-9-tetrahydrokanabinol
(THC),
ktorý tvorí cca 1 % rastliny). Vedeli sme, ţe sú cannabisy
dvoch druhov a my sme pochopiteľne vybrali ten, ktorý je
bez THC. Lenţe, samotný cannabis v pive dáva veľmi
nepríjemnú chuť. Rok nám trvalo, kým sme dosiahli
kombináciu cannabisu a niekoľko ďalších druhov bylín,
aby sme dostali to, čo sa u vás teraz bude podávať. Ja
osobne to nazývam Staré keltské pivo“. J. Krýsl je
odborník na stavby pivovarov a tiež na varenie piva.
Rozhodne však je tiež rodený rečník a takého len ťažko
zastaviť. Tak sme sa dozvedeli mnohé zo zákulisia
budovania minipivovaru v Prievaloch. Českému
expertovi „rezalo“, keď M. Bílik priviezol v októbri
2010 do Plzne tridsiatku svojich zamestnancov, aby si,
podľa Krýsla,
urobil praktický marketingový
prieskum. Bol to skvelý ťah.
-mslFoto na dvojstrane: internet
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Spokojný zákazník je ovocím práce zamestnanca
Slávnostného otvorenia Prievalského pivovaru sa zúčastnil aj predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov
Slovenska Ľubomír Vančo. Inak tiež podpredseda predstavenstva Banskobystrického pivovaru. Využili sme jeho
prítomnosť na krátky rozhovor.
Aká je situácia rozvoja pivovarov
podobných
prievalskému
na
Slovensku?
„Porovnateľných pivovarov je na
Slovensku zhruba do dvadsať.
Nazvime ich minipivovary. Ešte tak
dva roky dozadu to bolo úbohé, no
za posledné dvojročie sa počet
minipivovarov podstatne rozrástol.
Pravda,
uvaţujme
z pohľadu
moţností Slovenska. Uţ sme tu
počuli z úst pána Krýsla, ţe
v Čechách kaţdý týţdeň vzniká
jeden pivovar. O tom môţeme u nás zatiaľ iba snívať.“
Môžete uviesť na porovnanie dedinu, v ktorej funguje
takýto minipivovar?
„Museli by sme definovať čo je dedina a čo mesto, aby
bola moja odpoveď presná. No napríklad taká Dobrá Niva,
obec v okrese Zvolen, je dedinou a tam je minipivovar
v prevádzke uţ dosť dávno.“
Máte zrejme dobrý pocit pri otváraní takéhoto
podniku?
„Bezpochyby. Máme v asociácii ďalšieho člena a to vţdy
poteší.“

Čo teda želáte vášmu novému
členovi?
„Do pamätnej knihy som napísal,
ţe ţelám majiteľovi veľa sily,
odhodlania a výdrţe v tejto, uţ
dobre začatej práci. Bez týchto
atribútov to totiţ nepôjde. Zo
začiatku tu nepochybne bude
účinkovať boom z čohosi nového,
atraktívneho. Dôleţité však bude
udrţať kvalitu tovaru, ktorá je aj
podľa mojej osobnej skúsenosti
dobrá.“
Čiže ak majitelia udržia kvalitu piva na tej úrovni,
v akej bol mok podávaný dnes, potom je tu reálna
perspektíva prosperity podniku?
„Rozhodne. Len budú musieť presvedčiť aj svoj personál,
ţe dnes to bola slávnostná chvíľa a nasleduje všedná
povinnosť kaţdodennosti, kde je stále dôleţitá kaţdá
maličkosť a hlavne poctivá práca. Ak splnia tieto
podmienky a bude sa kvalita piva i obsluhy dokonca aj
zlepšovať, bude aj zákazník spokojný. Práve on je ovocím
práce zamestnanca.
Zhováral sa: Martin Sládek

Sobotňajšie radovánky z minipivovaru, stavanie mája a Senzus
Druhý „minipivovarový“ deň bol prednostne určený domácim obyvateľom. Šandorfský šenk ponúkal okrem piva aj
zabíjačkové špeciality, vyhrávala reprodukovaná hudba, vo dvore u Bílikovcov bolo naozaj veselo. A všetci čakali na
chvíľu, keď sa ujme svojej úlohy populárna hudobná skupina Senzus. Skupinu SENZUS asi netreba obzvlášť
predstavovať. Za 30 rokov existencie si vydobyla svoje pevné miesto na Slovenskej hudobnej
scéne. Kapela mala vţdy jasné smerovanie. Poslaním tohto zoskupenia
bolo, je a zrejme aj bude, zabávať diváka svojou
nekomplikovanou, priamočiarou hudobnou produkciou. Tak
tomu bolo aj v sobotu večer, ľudia sa zabávali jedna radosť.
Škoda ţe krátko po polnoci skončili svoju produkciu, pretoţe
nálada na asfaltovom parkete nášho „mestečka“ bola vskutku
oslavná, ba aţ ohnivá.
Uţ tradične bolo súčasťou podvečera v sobotu 30. apríla aj
stavanie mája. Členovia dobrovoľného hasičského zboru pod
veliteľskou taktovkou Tibora Petráša, v spolupráci s Obecným
úradom, sa podujali v duchu ľudových tradícií vztýčiť na námestí
strom, ozdobený stuţkami. Ich snaţenie sprevádzala hudba
a piesne folklórneho súboru Šandorfjanka. Máj, ktorý
sme mali v našej obci postavený, patril určite
k najkrajším v celom záhoráckom regióne. Máje ako
kultúrny jav boli známe uţ v antike, ako symboly
ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr
mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene,
ţivota, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Tento
náš prievalský bol najskôr tieţ stavaný s týmto cieľom,
len to nikto a nahlas nepovedal.
-msl-

Prievalský spravodajca

Júl 2011, číslo 1

Poľovné zdruţenie pôsobí na výmere 2 279 hektároch

Sú jedna partia so spoločnými záujmami
Poľovné zdruţenie (PZ) Kamenec
Prievaly pôsobí v katastri dvoch
obcí Prievaly a Plavecký Peter na
výmere 2 279 ha. Takţe členovia
PZ sú občania oboch obcí. V roku
2010 malo zdruţenie 39 členov,
ktorí celkovo v revíri odpracovali
8 911 pracovných hodín. Hlavne
pri ochrane lesa, poľnohospodárskych kultúr a na brigádach pre
Agropartner Plavecké Podhradie.
Nespočetne veľa hodín členovia
tohto
poľovného
zdruţenia
odpracovali pri ochrane prírody
a krajiny, hlavne odstraňovaním a následným likvidovaním
rôznych čiernych skládok v revíri. Na zimné prikrmovanie
si zaobstarali, či uţ z vlastných políčok, alebo
odpracovaním brigádnických hodín, celkom
10 t jadrového krmiva, 6 t objemového
krmiva, 5 t siláţe a zhruba 600 kg kamennej
soli. Aj to je súčasť bilancie uplynulej sezóny
Poľovného zdruţenia v Prievaloch, ktorá sa
často krát medzi verejnosťou akosi neberie do
úvahy.
Predseda PZ JUDr. Ivan Holič mal preto na
výročnej schôdzi úlohu dosť uľahčenú,
pretoţe väčšina stanovených úloh bola
v roku 2010 splnená a tak sa mohol venovať
viac organizačnej téme. „Zišli sme sa už
tradične zhodnotiť činnosť v uplynulom
roku a stanoviť si hlavné ciele na rok 2011.
V našom poľovnom združení pracoval
9 členný výbor a trojčlenná dozorná rada.
V roku 2010 sa uskutočnili 4 členské
schôdze a 6 schôdzí výborových. Na
členských schôdzach bola priemerná účasť 85 %. Som
rád, že naši členovia prijali za svoje, že účasť na
členskej schôdzi patrí medzi ich základné povinnosti
a uvedomili si, že členská schôdza je i najvyšší orgán
združenia. Druhý potešujúci fakt je tiež dôležitý v uplynulom roku sme dosiahli jeden z najlepších
výsledkov aj keď nie najlepší za posledných 10 rokov.“

Guláš varia V. Uhrínek, I. Holič, R. Holič

Na záver svojho vystúpenia na „výročke“ dôrazne
podtrhol, ţe kaţdý poľovník by mal mať naozaj úprimný
vzťah k prírode a k zveri, čo by mala byť samozrejmosť
jemu vlastná. „Veď sme jedna partia, v ktorej máme,
alebo by sme mali mať, spoločné záujmy,“ zdôraznil
I. Holič. A pre túto sezónu nezabudol všetkým zaţelať
hodne zdravia, rodinnej pohody a veľa krásnych
poľovníckych záţitkov a spoločných, či uţ poľovačiek
alebo obyčajných akcií, spojených s dobrým vínečkom
a dobrým našim gulášom z diviny.
Zaujímavosťou výročnej členskej schôdze PZ Kamenec
Prievaly konanej dňa 26. februára 2011 je prijatie nových
členov. Stali sa nimi Ján Beňák, Radoslav Stach, Ing.
Martin Ščepka, Klaudia Lovíšková, Branislav Uhrínek.
Správu predsedu PZ dokreslili jednotliví odborní referenti,
kaţdý za svoj úsek. Strelecký referent Viliam Uhrínek
napríklad zoznámil členov PZ
o absolvovaných streleckých
podujatiach na
ktorých
sa
zúčastnili členovia zdruţenia
v roku 2010 a o dosiahnutých
výsledkoch. Ďalej poďakoval
členom PZ ţe sa zodpovedne
stavajú k pouţívaniu zbraní na
poľovačke,
pretoţe
nedošlo
v priebehu roku 2010 ku ţiadnej
mimoriadnej
alebo
krízovej
situácii spojenej s pouţitím
zbrane. A to je dobrá vizitka
našich poľovníkov.
Zaţelajme im do novej sezóny aby
tomu bolo tak aj v tejto i budúcich
sezónach. Nech im guláš i dobré
vínečko, po úspešných akciách,
vţdy chutí. Veď v polovici mája
uţ upriamili pozornosť poľovníci na srnce. Po ulovení
,,pravoverní“ majstri strelnej poľovnej zbrane nezabúdajú
na poľovnícke tradície, ktoré odlišujú poľovníka od
obyčajného lovca. Nájdete ich v kaţdej učebnici
o poľovníctve. Obyčajnému pozorovateľovi môţu byť
nezrozumiteľné, preto len na okraj malé vysvetlenie.
Ulovenému srncovi poľovníci vzdajú poctu zálomkami.
Na tieto účely sa používajú ulomené konáriky zo
stromov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v okolí. Prvý
zálomok vložia ulovenému srncovi do papule ako
posledný hryz. Druhý zálomok umiestnia na ranu tak,
že jeho ulomená časť smeruje
k parožiu srnca.
Posledný zálomok, mierne namočený vo farbe, patrí
úspešnému strelcovi, ktorý si ho upevní na pravú
stranu klobúka. Ak bolo potrebné srnca dohľadať
pomocou psíka, zálomok patrí aj jemu. Umiestnenie
plomby
(značky)
a
zapísanie
úlovku
do
povolenky je samozrejmosťou.
(r)
Foto z archívu Ivana Holiča
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Kaplnka potešila i zarmútila
Dňa 9. mája o 1700 hod. sa konalo zasadnutie výboru ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. Počas
rokovania vo svojom klube sa výbor dohodol, ţe
nasledujúci deň vykoná brigádu pri kaplnke, zameranú
na vyčistenie okolia. Bola to úloha dlhodobá, no vedeli
sme, ţe sa v piatok večer bude konať ku kaplnke
sviečková procesia. Tak sme svoju úlohu z plánu
činnosti termínovo aktualizovali.
Účasť na brigáde bola zabezpečená ohlásením
v miestnom rozhlase, aby dostali príleţitosť aj tí, ktorí sa
na tejto akcii chcú zúčastniť a nie sú členmi našej
organizácie. Zraz sa konal o 1600 hod. pred budovou
starej školy. Počasie nám prialo a po celý deň bolo
krásne slnečné počasie. Z miesta stretnutia sme vyrazili
niečo po šestnástej hodine. Len škoda, ţe mimo členov
výboru sa brigády nezúčastnilo veľa občanov. No i tak
sme sa potešili z účasti K. Kočíškovej,
J. Chorvatovičovej, E. Sládekovej. Všetci sme
odchádzali s chuťou a radosťou vykonať niečo, z čoho
budú mať potešenie najmä starší občania v čase, keď

budú kráčať smerom ku kaplnke. K výbave pracovných
pomôcok nechýbali metly, hrable i sekera. Po príchode
sa kaţdý chopil nejakej práce. Staré 200 ročné lipy sa
postarali o to, ţe bolo čo odpratávať. Najúspešnejším
zametačom sa stal pán Grofčík, ktorý sa s metlou zvŕtal
sťa s nevestou pri tanci. Pani Sládeková sa nenechala
zahanbiť a usilovne mu kontrovala. Ostatní hrabali,
zbierali halúzky a rôzne nečistoty v okolí kaplnky.
Kytičku margarétok nazbierala a do vázičky poloţila
pani Chorvatovičová. Všetci sme boli smutní z toho, ţe
samotná kaplnka vyzerá vo vnútri veľmi úboho a je
naozaj v dezolátnom stave. Rozhodne potrebuje
generálnu rekonštrukciu, skôr ako sa nám rozsype. Steny
sú vlhké a omietka opadáva zo stien. Po dvoch hodinách
usilovnej práce sme sa všetci vrátili s dobrým pocitom
a veľkou spokojnosťou v našich srdciach. A s nádejou,
ţe nabudúce sa počet členov takejto expedície rozšíri
o ďalších členov našej organizácie, ale aj tých, ktorí sa
ešte nerozhodli patriť do tejto spoločnosti.
-milka-

Oslavy Dňa matiek
V starovekom Grécku oslavovali ţenu ako darkyňu
ţivota uţ 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť
matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali
obyčajne tri dni, za tak významný a dôleţitý povaţovali

starí Gréci tento sviatok. V novodobej histórii ľudstva sa
Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20.
storočia, vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po
tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám.
V Československu sa Deň matiek začal oslavovať
v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej,
dcéry prezidenta T. G. Masaryka. Tradícia Dňa matiek
na Slovensku bola obnovená aţ po roku 1989, kedy sa
začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
U nás v Prievaloch sme si tento sviatok pripomenuli

15. mája slávnostným zhromaţdením v dome kultúry.
A bola to slávnosť viac neţ milá najmä zásluhou detí
z tunajšej materskej a základnej školy. Scénu najprv
rozospievala Natálka Filipová piesňou „Tenká sem ja
tenučká“, potom sme sa od trojice Erik Šeliga, Sabinka
Ščepková a Filip Holič dozvedeli, ţe sú kvetinkami, čo
si rady pospinkajú. A spievalo i recitovalo sa ďalej. Keď
sa ale javisko zásluhou ţiakov základnej školy
premenilo na rozkvitnutú lúku, zaslzilo nejedno oko
v preplnenej sále dojatím. Celú detskú parádu otvorila
konferencierka Izabela Bíliková slávnostnou rečou
a oslavu Dňa matiek ukončil vhodne vymyslený dar –
kvetináč s muškátmi. Zaţili sme opäť raz jeden pekný
deň.
(r)
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V našej obci sa opäť pravidelne športuje
Štatistika februárového stolnotenisového turnaja,
Prievaly 22.-24.2.2011. finále sobota 26.4.2011

Je tomu tak, stačil podnet z klubu dôchodcov
a myšlienka urobiť niečo pre svoje zdravie našla
konkrétnu odozvu v zrode stolnotenisových podujatí.
Stalo sa tak na sklonku minulého roka, niekedy okolo
Mikuláša. Najprv to boli od muţov akési kontry
ţenám, ktoré pravidelne cvičia v telocvični základnej
školy, neskôr sa pridali aj mladší záujemcovia a veru
jeden pingpongový stôl bol vyťaţený aţ aţ. Stávalo
sa, ţe sme z vestibulu kultúrneho domu po
štvorhodinových maratónoch odchádzali okolo
deviatej večer. A keď sa to tak pekne rozbehlo, prišiel
ďalší motivujúci nápad – urobiť turnaj. Dnes uţ
vieme, ţe nebol jediný. Skúšobným kameňom bol
februárový turnaj, ktorý svoju propagačnú úlohu
splnil nad očakávanie. A potom prišiel oficiálny,
1. Veľkonočný turnaj v stolnom tenise. Hralo sa uţ na
dvoch stoloch, vďaka patrí pochopeniu zo strany
starostky Prieval T. Beňákovej. Je tu dôvodné
podozrenie, ţe nebude posledným, ani stôl, ani turnaj.

Štatistika: Aktívni súťaţiaci na turnaji (celkom 22):
Dievčatá: Marta Peterková, Simona Ščepková, Adriana
Hlavatá, Veronika Janotková, Monika Holičová,
a kategóriu nad 20 rokov reprezentovala Ľudmila
Mihálová.
Chlapci do 20 rokov: Radovan Hološka, Jozef Holič
mladší, Marek Holič, Martin Slezák, Gabriel Hanáček,
Mário Bača.
Muţi od 21 do 35 rokov: Milan Válek, Jozef Škrabák, Juraj
Uhrínek.
Muţi od 36 do 55 rokov: Jozef Ochránek, Milan Hanáček,
Jozef Holič starší.
Muţi nad 56 rokov: Ján Grofčík, Viktor Ochránek,
Martin Sládek.
Počet odohratých súťaţných zápasov v základnej časti:
8+11+15. Finálová časť: 4. Spolu: 38 zápasov. Počet voľne
odohratých zápasov: 6+7+9+9 spolu: 31.
Víťazi jednotlivých kategórií: Monika Holičová, Marek
Holič, Juraj Uhrínek, Jozef Ochránek, Martin Sládek.
Odohrali medzi sebou zápasy systémom kaţdý s kaţdým
o titul absolútneho víťaza turnaja:
ŢENY:
M. Holičová
MUŢI:
M. Holič
M. Sládek
J. Ochránek
M. Holič
M. Sládek
M. Sládek

- Ľ. Mihálová 2:1 (12:21, 21:17, 21:15)
-

J. Ochránek
M. Holič
J. Uhrínek
J. Uhrínek
J. Ochránek
J. Uhrínek

2:0 (21:10, 21:16)
2:0 (21:17, 24:22)
2:0 (21:15, 21:14)
2:0 (21:15, 22:20)
2:0 (21:14, 21:13)
2:0 (21:15, 21:15)

Absolútni víťazi februárového turnaja: Ľudmila
Mihálová a Martin Sládek.
(r)

Veľkonočná nedeľa patrila aj pingpongu
Prvý veľkonočný turnaj v stolnom tenise v našej obci
sa stal v nedeľu 24. apríla 2011 poobede od 1400 hod.
skutočnosťou. Mal svojich hercov, mal víťazov,
porazených, organizátorov i pozorných divákov.
Dôleţitejšie však je, ţe zrejme všetkým - čo sa
rozhodli navštíviť v tento výnimočný deň prievalský
kultúrny dom - zmenil program veľkonočnej nedele
na príjemné vyplnenie voľného sviatočného času. A to
bol vlastne základný zámer organizátorov tohto
športového podujatia. Keďţe športovanie na (dvoch)
zelených stoloch počas sviatku Veľkej noci nieslo
prívlastok „prvý“, je moţno vhodné uviesť zoznam
dvadsiatky štartujúcich. Vojdú do histórie našej obce.
Hralo sa v troch samostatných kategóriách:
- ţeny reprezentovali Ľudmila Mihálová, Katarína
Kovácsvá, Monika Holičová, Adriana Hlavatá,

Simona Ščepková a Marta Peterková. Keďţe u dám sa
spravidla nezvykneme zmieňovať o veku, prezradíme

iba toľko, ţe sa v tejto spoločnosti stretli súperky od
aktívnej dôchodkyne po ţiacku vekovú hranicu.
- muţi uţ súťaţili v dvoch vekových kategóriách. Vo
veľmi silne (počtom i kvalitou) obsadenej mladšej
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kategórii do 45 rokov o víťazstvá súperili Marek
Ochránek, Marek Holič, Jozef Holič mladší, Matej
Királ, Martin Grofčík, Igor Ščepka, Martin Ščepka,
Martin Poláček i dôstojný pán farár Jaroslav
Máčovský.
- muţi nad 45 rokov sa zišli v zostave: Tibor Petráš,
Viktor Ochránek, Alexander Kiráľ, Martin Sládek,
Ján Grofčík a diváci boli opäť svedkami výborných
osobných výkonov a urputných bojov o kaţdý bod aj
v tejto kategórii.
Celkom sa počas štyri a pol hodinového maratónu
odohralo 24 súťaţných zápasov a tie priniesli tieto
výsledky:
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Výsledky:
M. Kiráľ - M. Poláček 3:0 (21:10, 21:18, 21:13)
M. Grofčík - J. Holič ml. 3:0 (21:10, 21:10, 21:3)
M. Grofčík - M. Kiráľ
3:2 (18:21, 19:21, 21:19,
23:21, 23:21)
J. Grofčík - M. Poláček 3:0 (21:10, 21:18, 23:21)
M. Kiráľ - J. Holič ml. 3:1 (15:21, 21:15, 21:19,
21:8)
M. Poláček- J.Holič ml. 3:2 (21:19, 10:21, 21:13,
8:21, 21:17)
Konečné poradie:
1. Martin Grofčík, 2. Matej Kiráľ, 3. Martin Poláček,
4. Jozef Holič ml., 5. Marek Holič, 6.- 9. Igor Ščepka,
Martin Ščepka, Jaroslav Máčovský, Marek Ochránek.
MUŢI nad 45 rokov – základné kolo hrané K.O.
systémom: Alexander Kiráľ – Tibor Petráš 2:0 (21:12,
21:6), Viktor Ochránek – Ján Grofčík 2:1 (21:17,
14:21, 21:19). Autor tohto článku Martin Sládek
postúpil do A-finále na základe rozhodnutia
o nasadení víťazov februárového turnaja podobne ako
v mladšej kategórii Marek Holič.

ŢENY základné kolo hrané K.O. systémom (iba víťaz
postupuje do ďalších bojov):
M. Peterková - M. Holičová 2:0 (21: 6, 21:15),
S. Ščepková - A. Hlavatá
2:0 (21:14, 21:17),
Ľ. Mihálová - K. Kováčová 2:0 (21:16, 21:16).
A-finále:
M. Peterková - Ľ. Mihálová 2:0 (21:13, 22:20),
S. Ščepková - Ľ Mihálová 2:0 (21:13, 22:20),
M. Peterková - S. Ščepková 2:0 (21:5, 21:13).
B-finále:
Kováčová - Hlavatá 2:1 (21:19,20:22,21:19)
Konečné poradie:
1. Peterková, 2. Ščepková, 3. Mihálová, 4. Kováčová,
5. Hlavatá, 6. Holičová

A-finále:
A. Kiráľ - M.Sládek 3:1(22:24, 21:17, 21:16, 21:17),
A. Kiráľ - V.Ochránek 3:0 (21:10, 21:7, 21:10),
M. Sládek - V.Ochránek 3:1 (21:23, 21:13, 21:8, 21:6)
B-finále: J.Grofčík-T.Petráš 2:1 (12:21, 21:17, 21:15).
Konečné poradie:
1. A. Kiráľ, 2. M. Sládek, 3. V. Ochránek,
4. J. Grofčík, 5. T. Petráš.
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MUŢI do 45 rokov – základné kolo hrané K.O.
systémom:
M. Grofčík - M. Ščepka 2:0 (21:3, 21:9),
M. Ochránek - M. Kiráľ
2:0 (21:16, 21:10),
J. Holič ml. - J. Máčovský 2:0 (21:14, 21:14),
I. Ščepka
- M. Poláček 2:0 (21:16, 21:16).
Zápasy o umiestnenie (v tejto fáze nastúpil aj víťaz
februárového turnaja v kategórii do 20 rokov Marek
Holič ako nasadený hráč. Škoda, ţe mohol odohrať
iba jeden zápas, mal totiţ povinnosť hrať futbalový
majstrovský zápas v Cerovej, musel preto z ďalších
bojov odstúpiť). Pre úplnosť uvádzame jeho výsledok
M. Grofčík – M. Holič 2:0 (21:9, 21:11).

Medailisti 1. Veľkonočného turnaja v stolnom tenise Prievaly
2011 - horný rad zľava: V. Ochránek, S. Ščepková, M.
Peterková, K. Kovácsová (teraz uţ Pavlíková), Ľ. Mihálová,
starostka T. Beňáková (nehrala, ale pozorne sledovala priebeh
turnaja), A. Kiráľ, M. Sládek, J. Grofčík, dolný rad zľava:
D. Kučera (nehral, ale ochotne prispel k vydarenej akcii
výrobou originálnych diplomov nielen pre víťazov, ale aj pre
účastníkov turnaja), M. Grofčík, M. Kiráľ a M. Poláček.
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Rozhovor s rozprávkarom ako dúšok vody z čistej studničky
Milí čitatelia, na tomto mieste by sme chceli uverejňovať
rozhovory so zaujímavými občanmi našej obce, s ľuďmi, ktorí
niečo výnimočné dokázali alebo prežili zaujímavý život. Nad
prvým rozhovorom v tejto rubrike sme v redakčnom kolektíve
dlho nerozmýšľali. Pána MICHALA PAVLOVIČA poznáme
v dedine všetci, osobne ho stretávam takmer pravidelne. Večne
usmiaty, s dobrou náladou. Vždy prehodíme zopár slov a ja sa
lúčim s pocitom, že som stretla slušného, pracovitého
a inteligentného človeka. Možno si poviete, že takých je u nás
viac. Možno, ale uznajte, kto z nás vie tak pútavo a s láskou,
rozprávať rozprávky? On sám rád prijal ponuku na rozhovor.
Pán Pavlovič, viem, že ste sa narodili v Amerike.
To môže o sebe povedať asi len málo ľudí z našej
obce, ak vôbec niekto. Povedzte nám o tom niečo.
Narodil som sa v roku 1921 v Pensylvánii, v Amerike.
Môj stareček, Imrich Holič, tam odišiel za prácou. Za
veľkou mlákou, ako sa zvyklo Amerike hovoriť, robil
v bani 18 rokov. V tejto krajine sa starečkovi narodila
aj dcérka Agneša, neskôr moja mama. Vydala sa za
Timoteja Pavloviča, ktorý pochádzal z Drahoviec
a mali spolu päť detí. Jedným z nich som bol aj ja.
Mal som dvoch bratov a dve sestry. Sestra Helena ešte
ţije v USA. Otec bol tieţ baníkom, zomrel ako
37-ročný na tuberkulózu.
Ako a kedy ste sa potom dostali domov, do Prieval?
Najskôr sa vrátili stareček a my ostatní sme prišli po
ňom v roku 1926. Išli sme loďou. Z cesty si moc
nepamätám, mal som len päť rokov, ale utkveli mi
v pamäti naše kufre, ako ich v nemeckom prístave
vykladali z lode. Stareček dali z našetrených peňazí
postaviť dom, dnes sa tomu hovorí „na kľúč.“ Robila
to firma zo Šaštína. Ja v ňom dodnes bývam.
O rok na to ste už išli do prvej triedy. Ako si vy
spomínate na školské časy?
Ja som chodil do školy rád. Rád a dobre som sa učil,
asi aj preto, ţe som mal dobrú pamäť. Vtedy bola ešte
stará škola, boli v nej dve triedy a riaditeľa robil pán
učiteľ Horský. Kniţky sme síce dostali, ale všetko
ostatné sme si museli kupovať. Učili sme sa spolu
prváci aj druháci. Spočiatku sme písali na drevené
tabuľky, písanky sme nemali. Posledné tri ročníky,
sme sa učili v budove, v ktorej je teraz bistro
a predajňa potravín. Pritom všetky tri ročníky sme boli
v jednej triede. Niečo vyše dvadsiatky nás tam bolo.
V obci bola škola na troch miestach, pri fare oproti sv.
Jánovi Nepomuckom, potom v dome u Ochránkov
oproti kostolu a v spomínanej pekárni. Aţ v roku 1936
postavili novú školu. Tú, ktorá je pri ceste a uţ dlho je
prázdna.

Prvú svetovú vojnu ste asi veľmi nevnímali, no
druhá svetová vás už zasiahla naplno.
Mal som 21 rokov a bol som odvedený k pešiakom.
Pamätám si, ţe sme v bratislavskej Petrţalke
osvetľovali lietadlá ako osvetľovacia batéria. Vtedy
Nemci bombardovali fabriku na výrobu zbraní,
Apolku. Videl som, ako v zimnom prístave horela
voda na Dunaji, obrovské sklady potravín boli
zničené. Po fronte som nastúpil k letcom do Popradu.
Môj brat Ján ako pilot v hodnosti majora bol
veliteľom prvej letky a súčasne zástupca veliteľa
leteckého pluku. Počas vojenčiny som dostával, aj
bratovou zásluhou, poľnohospodársku dovolenku.
Doma bolo treba robiť na poliach.
Poľnohospodárstvu ste sa venovali dlho a s láskou.
Neraz som vás v dedine stretla s motykou či kosou.
Áno, uţ ako malý som rád pásol kravy a husi. Po
vojne som sa doma musel o veľa vecí starať sám. Mali
sme 15 ha poľa a mne sa na nich podarilo dopestovať
všetko, obilie, zemiaky, cviklu pre kravy. Obilie sme
aj predávali, bol som v tomto smere úspešný
poľnohospodár. Preto som dosť ťaţko niesol vznik
druţstiev po roku 1948. Ja som bol za menšinové
druţstvo, ale okresný náčelník polície mal iný názor.
Povedal, ţe ak nevstúpim do druţstva, pôjdem do
bane. Nakoniec mi aj tak role nasilu zobrali a ja som
musel do Karvinej. Plných 10 rokov som fáral pod
zem, bola to dobrá robota. Ale keď som v roku 1969
prišiel o sluch, odišiel som na invalidný dôchodok.
Zamestnal som sa v Rašelinových závodoch pri
čerpadlách. Robil som tam 17 rokov. Neskôr som sa
dal do partie s mojím kamarátom Joţkom Závišom,
spolu sme pomáhali okolo obce, čo bolo treba. Trinásť
rokov som dokonca robil aj hrobára.
Ako ste trávili voľné chvíle, vie sa o vás, že ste boli
veľkým divadelným hercom?
Ako mladý som bol členom Zdruţenia katolíckej
mládeţe. V nedeľu po litániách sme mávali schôdze
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a tam sme sa rozhodli, ţe budeme hrať divadlo.
Reţiséra nám robil Ján Chorvatovič. Za rok sme
nacvičili aj tri divadlá. Skúšali sme na starej sále.
Niektoré hry si pamätám dodnes, napr. Zvalený kríţ,
Kríţ pod lipami, Námorníkov sen atď S predstaveniami sme chodili aj do okolitých dedín, do Cerovej,
Osuského. Ja som odohral aj 50 predstavení a často
som mal v jednom dvesto aj tristo otázok. Dokonca
sme mali aj originálne kulisy z Brna, kúpili sme ich zo
zisku zo vstupného. Raz sme mali taký dlhý výstup pri
soche Panny Márie, celá sála plakala a keď padla
opona, všetci kričali „opakovať.“ To sa hralo!
O hercov nebola núdza, všetci chceli hrať. Po divadle
bývala zábava, nemuselo byť ţiadne povolenie, to dal
richtár a bolo. Pekných chvíľ som zaţil v ţivote
nadostač, napríklad aj ako hasič. Rovných 17 rokov vo
funkcii tajomníka. Robievali sme bály. V nedeľu
poobede sme tieţ hrávali kolky, za dnešnou
chátrajúcou bodovou Jednoty boli dve parádne
kolkárne. Ţivot sme mali celkom pestrý.
Vy ste teda voľnou chvíľou zbytočne nemrhali.
Popri nie ľahkom živote ste boli hercom, hasičom
a to nie je všetko. Aj rozprávkarom, čo je teda dosť
nezvyčajný a ojedinelý koníček. Ako ste sa k tejto
úlohe dostali?
Keď som bol chlapec, drápalo sa u nás perie.
Stareček Imro nám rozprávali rozprávky, ktoré čítali
v kniţkách ešte v USA a vedeli ich naspamäť. Keďţe
som mal dobrú pamäť, všetko som si zapamätal,
nielen rozprávky, ale aj vtipy. Keď som bol na vojne,
po večierke som rozprával rozprávky aj vojakom na
izbe. A keď som bol na liečení s ušami v Myjave,
vţdy večer chodil lekár na moju izbu počúvať aj keď
nemal sluţbu. Páčilo sa mu, ako rozprávam v našom
nárečí. Raz som sa stretol so spisovateľom Jánom
Beňom, bol v Prievaloch. Priznal som sa mu, ţe viem
veľa rozprávok. Začal k nám chodiť a všetko si
zapisoval. Aj vtedy bývala u nás plná izba detí. Trvalo
to tri roky a vznikla známa kniţka „Starý husár
a nočný čert“, ktorej som spoluautorom. S Jánom
Beňom sme robievali aj besedy o tejto knihe po
školách. Neviem, či to viete, ale s rozprávkami sa dá
aj súťaţiť. Ja som chodieval na celoslovenskú súťaţ
do Lodne, čo je obec na Kysuciach.
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Ako ste sa dozvedeli o súťaži v Lodne?
Raz som sa zišiel s jedným človekom z Matice
slovenskej, ktorý mal na starosti kultúrne podujatia.
Spýtal sa ma, či poznám súťaţ v Lodne, v dedine
kúsok za Ţilinou. Povedal mi, ţe to je celoslovenská
prehliadka ľudových rozprávkarov. Tak som sa tam
prihlásil. Súťaţilo nás niekedy aj okolo štyridsať.
Kaţdý mohol hovoriť rozprávku vo svojom nárečí, ale
len 15 minút, čo bolo pre mňa najťaţšie. Mával som
rozprávky tak na hodinu. Lodno som navštívil päťkrát,
raz som dokonca skončil na medailovom 3. mieste.
Chodil som tam rád, pani starostka Lodna ma vţdy
vyobjímala ako starého známeho.
Mali ste teda pestrý život, plný zaujímavých chvíľ.
Rôčky sa však hlásia, čo robíte teraz ?
Som na dôchodku, nemám ho najhorší, dá sa to vydrţať. Chodievam do klubu medzi dôchodcov, býva tam
veselo, niečo im porozprávam a tak zabudnem na
všetky bolesti. Semtam pomôţem rodine,
keď treba. Narobil
som sa za svoj ţivot
dosť, teraz pochopiteľne uţ viac oddychujem, ale na robotu
som nezanevrel. Baví
ma záhradka a pestovanie kvetín. Mám
ich plno, celé záhony.
Často sa stretávam
s kamarátmi, najviac
s Joţkom Závišom,
pri poháriku. Ale len
s mierou, lebo alkohol
je síce v malom liek,
vo veľkom však jed.
Cez pôst nevypijem
ani kvapku, toto dodrţiavam uţ veľa rokov a viem, ţe nie som sám.
O svojom veku veľa nerozmýšľam, neoplatí sa báť
smrti, nemám čas sa tým zaoberať. Základom je
veselá myseľ a najmä to, ţe mám stále čo robiť.
K tomu mi pomáha aj moja dcéra Mariška. Stará sa
o mňa, perie mi, varí. Je to môj anjel stráţny.

,,Môj rozhovor s prievalským rozprávkarom trval dobré dve hodiny a spomínali sme aj na tie menej pekné
chvíle jeho ţivota. Vtedy jeho tvár zváţnela a zosmutnel. Po chvíli bol ale zase plný energie a ja som sa
čudovala, kde ju tento takmer 90-ročný človek berie. Je úţasné, s akou chuťou a zanietením vie o ţivote
rozprávať. Chcem sa mu za seba a dúfam, ţe i za vás milí čitatelia, ešte raz poďakovať za to, ţe nám dovolil
nahliadnuť do svojho súkromia, ţe sa podelil so svojimi záţitkami. Prajem mu, aby to krásne posolstvo
rozprávok ešte dlho nevyschlo a mohli sme si z neho, ako z dobrej studničky, ešte dlho čerpať. Pre spomienky
i pre radosť duše.“
Zhovárala sa Mgr. Ľubica Kiráľová
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Speváčka z Prieval v Zrkadlovej sieni
Začiatkom mája 2011 sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Festivalový
koncert - Dni Miloša Ruppeldta. Zúčastnili sa ho víťazi súťaží základných umeleckých škôl a senickú
ZUŠ reprezentovala aj Prievalčanka DOMINIKA BEŇÁKOVÁ. Zrejme nie je veľa ľudí z našej dediny,
ktorí by v Primaciálnom paláci účinkovali, nuž aj to bol dôvod, aby sme Dominiku vyzvali na krátky
rozhovor.
Možeš nám niečo viac povedať o spomínanej
akcii?
Dominika: Boli to Dni Miloša Ruppeldta, prehliadka
mladých interpretov základných umeleckých škôl
s medzinárodnou účasťou, venovaný 130. výročiu
narodenia hudobníka, zbormajstra, pedagóga,
publicistu i zostavovateľa zborových skladieb Miloša
Ruppeldta (29.5.1881, Liptovský Mikuláš). Podujatie
by sa dalo tieţ nazvať koncertom víťazov súťaţí zo
základných umeleckých škôl na Slovensku. Ja mám
za sebou niektoré úspechy v speváckych súťaţiach,
tak som do Bratislavy bola delegovaná za ZUŠ
Senica.
S akou piesňou si vystupovala v Bratislave?
Dominika: V Bratislave som spievala dve piesne a to
od Mikuláša Schneidera - Trnavskeho „Dievča húsky
páslo“ a od Antonína Dvořáka „Struna naladená.“
V tomto roku som sa s týmito piesňami prezentovala
na viacerých súťaţiach.
Aký to bol pocit vystupovať v paláci?
Dominika: Ak by som ho mala pomenovať jedným
slovom, povedala by som, nevšedný. Uţ som sa
zúčastnila viacerých súťaţných podujatí, vţdy je to
trochu tréma, trochu nervozita. Teraz bol záţitok aj
určitou
slávnosťou,
podujatie
v nádherných
priestoroch a istotne budem mať tento koncert nadlho
v pamäti.

Foto: internet

Spomínaš rôzne podujatia. Môžeš vymenovať
aspoň tie tohtoročné?
Dominika: Súťaţnú sezónu sme začali uţ v decembri
minulého roka II. ročníkom súťaţe M. Ruppeldta

a tam som získala v sólovom klasickom speve
vo svojej kategórii do 15 rokov Čestné uznanie.
V marci sme sa zúčastnili súťaţe „Stančekova
Prievidza,“ kde som obsadila prvé miesto a veľmi si
cením aj Čestné uznanie v náročnej dvojkolovej
medzinárodnej súťaţi „Iuventus canti“ vo Vrábľoch.
Chcem dodať, ţe naša „zuška“ má dobrú úroveň,
viacero jej študentov dosiahlo podobné, ba i väčšie
úspechy.
Mimochodom, pozeráš megasúťaž speváckych
talentov Superstar?
Dominika: Superstar nepozerám často, ale fandím
Lukášovi Adamcovi. Pokiaľ bola v súťaţi fandila som
aj Alţbětke Kolečkářovej. Nemám v pláne sa
zúčastniť podobnej súťaţe. Vôbec ma to neláka, ja
spievam iný ţáner hudby.
Vieme, že si žiačkou 9. ročníka ZŠ v Senici.
Prezraď, kam sa poberieš na štúdiá?
Dominika: „Čakajú ma absolventské skúšky na ZUŠ
v obore spev a v obore klarinet. To je po siedmich
rokoch zakončenie prvej etapy na umeleckej škole. Po
skončení deviatej triedy základnej školy chcem ísť
študovať na Pedagogickú a kultúrnu akadémiu
v Modre. Rada by som bola učiteľkou materskej
školy.
Škola a ZUŠ nie sú tvoje jediné aktivity. Môžeš
vymenovať, čo ešte všetko robíš?
Dominika: Len také nič nerobenie ma veru neláka.
Baví ma zúčastňovať sa folklórnych akcií v našej
obci, tieţ nacvičujeme divadelné predstavenie, počuť
ma aj z chórusu v kostole. Spievam aj v speváckom
zbore pri ZŠ v Senici, dalo by sa povedať - spev je
môj ţivot. Preto by som rada popri štúdiu v Modre
absolvovala
štúdium
na
konzervatóriu
so
špecializáciou spev.
Čo ešte okrem spevu a hudby by si priradila
k Tvojim koníčkom?
Dominika: No, to je ťaţká otázka, keďţe na nič
ostatné nemám moc času, ale keď tak rada tancujem,
tu v Prievaloch hrám v ochotníckom divadle a to ma
veľmi baví. Ale nepohrdnem ani športom, v škole
hrávam florball a aj basketbal.
Moţno Dominiku neuvidíme v Superstar, ale na
niektorú scénu určite vystúpi. Drţíme jej palce.
-msl-
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Fašiangy v Prievaloch opäť zaujali
V sobotu 5. marca sa v našej obci konala tradičná
akcia pripomínajúca ľudové zvyky našich predkov.
Ráno mrazivé, ale slnečné, začínalo pravou dedinskou
zabíjačkou. Sprievod maškár za sprievodu zvučnej
hudby v tento deň chýbať nemohol. Večer riadna
veselica s pochovávaním basy ukončila fašiangový
deň.

Ale poďme pekne po poriadku. Šikovní mäsiari Ignác
Beňák a Milan Hanáček dve prasiatka „uviedli do
večného spánku“ a pod oknami Obecného úradu
pustili sa do rozrábky. Robota im zjavne išla od ruky,
čo sledovalo nemálo zvedavých divákov. Mali však po
ruke aj partiu usilovných pomocníkov, zástupca Jozef
Holič, Ján Grofčík, Viktor Ochránek, Martin Sládek,
Jaro Nemec, Ľuboš Valent a Štefan Rubač kúrili pod
kotlami, roznášali mäso kam v tej chvíli patrilo,
proste robili čo bolo treba. Sem - tam sa pochopiteľne
občerstvili, o čo sa zase postarala pani starostka
a skupina ochotných pomocníčok. Roboty je pri
zabíjačke vţdy dosť, nezaháľal veru nikto. Bolo radosť
sa pozerať na toto nie všedné divadlo. Isteţe, niektorí
boli na očiach, bolo však dosť pracovitých rúk, ktoré
museli veľa roboty odviesť v zákulisí, v kuchyni
kultúrneho domu.
Čas však plynul a dej fašiangovej radosti sa ešte
vykúzlil po príchode sprievodu maškár, ktorého
základnú zostavu tvorili členovia folklórneho súboru
Šandorfjanka, no pridali sa aj ďalší ochotníci. A tak
sme videli unikátnu masku kravy za ktorou sa skrýval
Bohuš Gschweng, či hrbatého hrobára v podaní vţdy
optimistického
Dalibora
Janigu.
Zmaľovaná
harmonikárka Joţka Adamčíka nemala chybu,
rovnako zaujal Majo Chodúr, zamaskovaný za
„zubatú“. Nechýbala ani kamera, Peter Peterka mal
čo robiť, aby ju v dôvtipnej podobe (krabica)
nasadenú na hlave celý čas nosil. Vlastne kaţdý
v tomto maľovanom sprievode čímsi zaujal. Bolo sa

veru na čom zabávať, tieţ aj obdivovať. Zaslúţene
boli masky pohostené zabíjačkovými špecialitami,
čakala ich ešte predsa dlhá cesta po dedine, aby
spevom, hudbou i tancom potešili spoluobčanov. Za
humorné predstavenia starodávnych zvykov boli
náleţite odmenení kúskami slaniny, sladkými koláčmi,
či niektorí aj dobrou slivovičkou.
V mestečku vrelo v kotloch jedna radosť, bolo čo
chutnať i ponúkať na predaj, aţ sa nakoniec ukázalo,
ţe dve prasiatka na takýto deň sú málo. Moţno o rok
budú tri... Ţelala si to aj istá pani chalupárka: „Od
rána sa tu so záujmom pomotkávam, je to naozaj
zaujímavá akcia, úplne iná atmosféra neţ
v Bratislave. O rok si asi privstanem, aby sa mi ušlo
všetkého.“ Ani sme sa nenazdali a deň sa chýlil
k večeru, to uţ sa mnohí chystali na fašiangovú
veselicu. V kultúrnom dome veselie nedalo na seba
čakať, mnohí boli predsa rozbehnutí uţ od rána.
Okrem hudobnej produkcie zabával svojim humorom
Štefan Adamčík jemu vlastnou improvizáciou v maske
gitaristu. Keď muzika zahrala „Jede, jede mašinka,“
nálada stúpla poriadne na obrátkach. Mašinka sa
rozbehla, veď mala aj rušňovodiča, teda rušňovodičku
Evu Kalenskú a nechýbal ani tunel v podaní Milana
Hanáčka a Števa Adamčíka.

O polnoci vošiel do sály smútočný sprievod, nadišiel
čas programu pochovávania basy. Bolo to dojímavé
predstavenie, no všetci vedeli, ţe o rok basa oţije.
A tak nič nebránilo zaplnenej sále baviť sa aţ do
rána.
Tradičnou kultúrnou akciou v Prievaloch sa ukončilo
obdobie karnevalov, bálov a veselosti, nadišiel čas
štyridsaťdňového pôstu pred Veľkou nocou. Všetko
má svoj čas.
Kamila Lavríková
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Chalupári z horného konca – Kučerovci

Keď niekedy k šťastiu stačí pár kilometrov
Bol v kádri A-tímu Slovana Bratislava, spolu s Ondrušom, Švehlíkom, Joklom a ďalšími
osobnosťami, hral vo víťaznom zápase proti Borusii Dortmund (2:1) v Rappanovom pohári,
hral slovenskú ligu i futbal v Čechách ako vojak. Profesne začínal ako metodik ČSTV pre
športové triedy na celom Slovensku, päť rokov učil na Fakulte telesnej výchovy a športu
v Bratislave ako odborný asistent, v Interi Bratislava pôsobil ako profesionálny tréner
mládeţe, teraz je na Slovenskom futbalovom zväze sekretárom republikových súťaţí – má na
starosti Slovenský pohár, druhú ligu, všetky súťaţe dorastu a ţiacke súťaţe. Ako 25-ročný
začal trénovať mládeţ, okrem iných druţstiev aj ţiakov a dorast Interu i Slovana
(bol majstrom SR s dorastom belasých). Muţov viedol okrem Vinohradov aj v Doprastave
(v II. lige obsadil 5. miesto) a trénerom vo futbalovej akadémii Jozefa Vengloša je dodnes.
Nemôţeme obísť ešte jednu etapu trénerskej kariéry nášho chalupárskeho hosťa, dva roky viedol reprezentáciu ţien
Slovenska, s ktorou postúpil zo základnej skupiny do ďalších bojov ME. DUŠAN KUČERA, pretoţe s ním je tento
rozhovor, spoločne so svoju partnerkou, ktorou je bývalá výborná hádzanárka Interu Bratislava, TÁŇA
ŠEBESTOVÁ – dnes generálna sekretárka Šermiarskeho zväzu Slovenska - vlastnia chalupu v našej obci, na
hornom konci posledný dom v rade pod s. č. 123.
Prečo sa práve Prievaly stali, takpovediac, Vašim
druhým domovom?
„Chceli sme sa dostať von z toho betónového mesta,
ktorým sa Bratislava postupne stávala a preto naše kroky
viedli na široký vidiek, aby sme si vyhliadli budúce
miesto pracovnej relaxácie a oddychu. Hľadali sme
moţno aj viac ako pol roka, videli sme desiatky domov
na internete, prešli sme skoro celý západoslovenský
región. Nakoniec sme si vybrali túto dedinu, objavili
sme totiţ najkrajšie miesto, ktoré sme za tých šesť
mesiacov navštívili. Bolo to ako kedysi súťaţ „Desať
stupňov ku zlatej“, ktorú po tvrdom súperení nakoniec
vyhrali Prievaly.“
Z povedaného plynie, že to nebolo jednoduché
rozhodovanie.
„Keď sme si boli v Prievaloch obzrieť tento náš terajší
domček, dozvedeli sme sa informáciu, ţe to je uţ
predané. Tak sme, priznávam, so smútkom v duši, brali
druhú alternatívu a tou bolo Plavecké Podhradie. No
mňa to akosi stále ťahalo sem. V čase, keď sme sa pod
neďalekým hradom uţ rozhodovali medzi tromi
moţnosťami kúpy a v jednom prípade to uţ bolo takmer
hotové, predsa som zvolil cestu ešte raz do Prieval.
Hovoril som si, pár kilometrov navyše ma nezabije.
Mali sme šťastie, majitelia stále voľného domu boli
práve tu. Za desať minút sme všetko upiekli a dom bol
náš.“
V septembri 2005 ste sa stali ,,Šandorfanmi.“ Aký je
odpočet tohto obdobia?
„Náš pocit z tohto rozhodnutia je stále lepší a lepší. Ťahá
nás to sem, keď neprídeme dlhšie, uţ nás v Bratislave
„mrle ţerú“, ako sa tu zvykne hovoriť, kedy uţ pôjdeme
na Záhorie. A keď uţ sa na cestu vydáme, tak čím
bliţšie som k Prievalom, tým viac tlačím na plyn a často
si ani neuvedomujem, ţe ručička tachometra preskočí
hodne vyše stovky. Jednoducho, ťahá nás to sem, sme tu

doma. Pritom uţ cesta sem je prekrásne lemovaná
Karpatmi, nech uţ ideme cez Stupavu, či cez Modru.
Keďže sa celkom dobre poznáme, na chalupe ste
dvakrát, v lepšom prípade trikrát do mesiaca dva až
dva a pol dňa. Prepáčte za provokatívnu otázku, stojí
to za to?
„Celkom úprimne, ojedinele sa mi stalo, ţe som zaváhal.
Pôvodne som hľadal miesto s vodou, no ak sa teraz
okolo seba na chalupe trochu rozhliadnem po tomto
krásnom kopcovitom kraji, okamţite pochybnosti miznú
a prichádza pocit uspokojenia. Opačný efekt nastáva, ak
sa uţ v nedeľu balíme. Začína ma čoraz viac rozčuľovať
fakt, ţe ideme späť do mesta. Akosi veľmi rýchlo nám
tie víkendy ubiehajú.“
Ako ste si zvykali na komunikáciu s miestnymi
obyvateľmi?
„Ţiadnu
zloţitú
otázku
sme
neriešili.
Uţ
z profesionálneho
pohľadu
sme
zvyknutí
na
komunikáciu so širokým okruhom ľudí a tak nebol
problém nájsť si cestu k tunajším občanom. Dokáţem sa
porozprávať s kaţdým, či uţ toho človeka bliţšie
poznám, alebo sa stretneme po prvý raz. Ukazuje to na
skutočnosť, ţe v tejto dedine, ktorú sme si vybrali, sú
príjemní a dobrí
ľudia. Takţe aj
v tomto je skrytá
odpoveď
na
vyššie poloţenú
otázku,
prečo
práve Prievaly.
My len veríme,
to hovorím za
seba i za svoju
partnerku Táničku, ţe aj v budúcnosti sa nič na tomto
našom názore nezmení. To si ţeláme my a to ţeláme aj
samotným Prievalčanom.“
-msl-
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Tri svadby v mesiaci lásky
To, čo uţ niekoľko mesiacov Prievaly nevideli, odštartovali prvú májovú sobotu parádnym svadobným
sprievodom Martina Frýdecká a Dalibor Janiga. Pribliţne stovka hostí, za produkcie hudobnej kapely zo
Senice, odprevadila nevestu so ţeníchom z domu Janigovcov do kostola na sobáš. A potom nastalo v kultúrnom
dome veselie. Svadobná mamka Zdenka Janigová, známa to prievalská cukrárka, bola patrične hrdá na to, ako
sa hostia zišli na hostinu a ako sa zabávajú. „Dva roky tí naši chodia spolu a nevesta Martinka uţ chcela mať
svadbu. Čo by som pre svojho dobrého
syna neurobila,“ s náleţitým úsmevom
komentovala rozhodnutie urobiť veľkú
svadbu. Ţe bola aj veľkolepá,
dokumentoval počet hostí i výzdoba
v kostole a v sále kultúrneho domu.
„Svadba je len raz, mladí majú
rozostavaný v našej obci svoj dom, tak
len aby dobre naţívali,“ ţelala si
svadobná mať. S nevestou je spokojná, pochádza zo Sobraniec a robí v Bratislave v pánskej konfekcii. A zaujal
ju aj pán svat, ktorý Martinku vychoval. „Ráno po svadbe robil uţ o ôsmej budíček, museli sme všetci na nohy.
A to sme o trištvrte na sedem prišli z kulturňáku,“ referovala s úsmevom pani Zdenka s odstupom času. Nuţ,
keď je svadba, tak sa majú hostia veseliť a prečo nie aj dva dni.
O týţdeň neskoršie sa konali aţ dva svadobné obrady. Katarína Kovácsová s Františkom Pavlíkom si povedali
ozajstné „Áno“ na Obecnom úrade. „Dali sme tak oficiálne do poriadku naše uţ sedemnásťročné spoluţitie.
Človek nikdy nevie, čo ak sa s niektorým z nás niečo stane, ten druhý by mal ţivot ešte viac zloţitejší,“
komentovala ono rozhodnutie s týţdňovým odstupom neţnejšia polovička manţelskej dvojice Pavlíkovcov.
Treba dodať, ţe popritom úplne v pohode si v dome kultúry za pingpongovým stolom zastala pozíciu víťazky
B-finále 1. veľkonočného turnaja proti naozaj neobyčajne zaujímavému súperovi, mládencovi z Nového
Zélandu, ktorý bol v máji na návšteve u Grofčíkovcov.
Novomanţelia Marta Jurková z Kuklova a Prievalčan Andrej Hílek sa občanom predstavili tieţ. Do kostola
k sobášu sa pobrali, opäť v sprievode hostí, z kultúrneho domu, kde sa pozvaní svadobčania zhromaţdili a kde
sa aj konala svadobná hostina. „Spoznali sme sa
s Martou prostredníctvom internetu. Rok sme si
dopisovali, potom prišla stretávka v Senici a dva roky uţ
ţijeme spolu. Marta si priala mať svadbu, tak sme za
asistencie asi sedemdesiatky členov rodiny, priateľov
a známych legalizovali náš vzťah,“ prezradil čo - to
mladoţenáč Andrej. Mal pochopiteľne radosť zo
samotného svadobného obradu i z celej slávnosti.
„Všetko bolo také príjemné a spontánne, hostia sa
zabávali, veď sme aj odchádzali zo sály aţ za svitania
okolo piatej hodiny,“ poznamenal na záver spokojný
ţeních na druhý deň po svadbe.
Čo zaţelať týmto šťastným dvojiciam? Ťaţko niečo vymýšľať, všetci vedia veľmi dobre, čo svadobným obradom
uzákonili. Napokon, určite im toho neúrekom zaţelali oficiálni hostia. Preto – nech ich dobrý vzťah k sebe
navzájom sprevádza ţivotom i naďalej. V tých príjemných, no tieţ aj v kritických situáciách.
(msl)
Foto: Peter Kuric a Pavel Driečny
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Mať dieťa je úžasné...
Deti sú zrkadlom našej duše. Taktieţ sa zvykne hovoriť: „Ak chceš
vedieť pravdu, opýtaj sa malých detí.“ Deti sú veľmi prostoreké, bezprostredné, úprimné, neuvedomujú si, ţe
moţno práve tou svojou vyrieknutou pravdou niekomu ublíţia. Ale vieme im to odpustiť, pretoţe sú to deti.
Bez nich by bol ţivot pustý, jednoduchý a nakoniec, veď kaţdý z nás bol raz dieťaťom.
Mať dieťa je poţehnanie a boţí dar. Vţdy sa tešíme, ak v našej dedine pribudnú ďalší malí občania, malí
„človiečikovia“. A ak je toto poţehnanie dvojnásobné, čo sa tak často nestáva, radosť je mnohonásobnejšia.
Naša radosť je však neporovnateľná s radosťou šťastných rodičov, ktorí majú takéto dvojnásobné „ţivé
striebro“ doma.
Urobila som prieskum a zistila som, ţe v Prievaloch sa zhruba za 100 rokov vyskytli viaceré dvojičky, ale aj
trojičky. Niektoré detičky sa tu priamo aj v obci narodili, ďalšie zase v nemocnici na Myjave, v Skalici
a podobne. Ako prvé spomeniem dvojičky – Ignác a Antal Pavlíkovci, narodení v júli 1917. K nim pribudli
okrem ďalších súrodencov v máji 1929 trojičky - Vilma, Berta a Julka. Z rozprávania ich brata, 91-ročného
Ignáca Pavlíka (v tej dobe bolo zvykom, ţe ak dieťa zomrelo, ďalší súrodenec dostal po ňom krstné meno), sme
sa dozvedeli, ţe kaţdá zo sestier mala vlastnú krstnú mamu. Údajne boli v tejto rodine ešte jedny dvojičky, ale
záznam o nich sa nenašiel, celkovo ich malo byť 21 súrodencov. Ďalej som v matričných záznamoch našla júl
1950, kedy sa narodili dvojičky Jindřich a Ľubomír Bublovci a v júni 1952 ďalšie trojičky – Mária, Aurélia
a Rozália Tarkošové. Medzi našich občanov patrili tieţ Jozef a Michal Pavlovičovci, narodení v marci 1954,
Jozefína a Štefánia Bílikové, narodené v auguste 1963 a Mária a Štefánia Mikulcové, narodené v januári 1964.
V súčasnosti tu máme viacerých občanov, ktorí sú narodení z dvojičiek. Sú to Michal a Pavol Tarabovci,
narodení v novembri 1966, Jana a Peter Hlavatí - september 1981, Lucia a Natália Bačové, narodené v marci
1994, aj takisto pani Margita Hílková a Anna Holičová pochádzajú z dvojičiek, i keď ich súrodenci tu
nebývajú. V septembri 1992 sa pripočítali k našim občanom dokonca aţ dvoje dvojičky Jozef a Marek
Holičovci (synovia spomenutej A. Holičovej) a Ivana a Marek Ochránkovci. Tieto štyri deti sa narodili v jeden
mesiac a zaujímavosťou tieţ je, ţe otcovia oboch detí boli v tom čase aj poslancami obecného zastupiteľstva. 
Teraz s radosťou oznamujeme, ţe takmer po 19-tich rokoch sa tu zopakovala takáto rarita, pribudli nám do obce
novorodeniatka dvojičky. Sú to chlapci Jakub a Patrik, šťastných rodičov Jany a Ladislava Valentovcov.
Manţelov Valentovcov sme navštívili aj s pani starostkou,
aby sme im osobne zagratulovali a popriali veľa zdravia,
lásky, ale aj pevných nervov pri starostlivosti a výchove
svojich nádherných synov. Dala som im pritom zopár
otázok.
A.T.: Prezraďte nám, aké to bolo, keď ste sa dozvedeli,
že čakáte dvojičky. Bol to šok?
J.V.: Ani nie, skôr veľké prekvapenie.
A.T.: Starostlivosť o ne je veľmi náročná. Hlavne matka
detí musí pracovať na 200 %. Ako to zvládate? Neboli
určité obavy?
„Šťastná rodinka“
J.V.: Nakoľko som diplomovaná detská zdravotná sestra s 10-ročnou praxou, tak som nemala obavy z ničoho,
teda ani zo starostlivosti o deti.
L.V: Keďţe ja pracujem blízko nášho bydliska, som kaţdý večer doma a snaţím sa manţelke s deťmi pomáhať.
A.T.: A nemali ste ani obavy z toho, že si ich pomýlite? Predsa len, novorodeniatka sú si skoro všetky
podobné.
J.V.: Áno, na prvý pohľad sa mi to tak zdalo, ale zaúradoval akýsi prirodzený inštinkt, naučili sme sa ich
rozoznávať a teraz, keď uţ majú dva mesiace, tak je kaţdý iný.
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A.T.: Vedeli by ste si predstaviť nejakú ďalšiu osobu v domácnosti na výpomoc?
J.V.: Nie. Je to síce náročné, ale zvládame to sami.
A.T.: Stali ste sa dvojnásobnými rodičmi. Možno banálna otázka, ale aký je to pocit?
J.V.: Je to nádherný, slovami neopísateľný pocit,
najmä preto, ţe ja uţ svoju maminu 8 rokov nemám.
Aţ teraz, keď ja sama som matka, som pochopila, čo
mi celý čas moja mama rozprávala, čo všetko mi dala,
obetovala. Keďţe mám 2 deti, budem ich mať rovnako
rada, nebudem medzi nimi robiť rozdiely, ako to
nerobila ani moja mama medzi mnou a mojím bratom.
Pevne verím, ţe ona je tá, čo to všetko „riadi zvrchu.“
A určite je na mňa hrdá.

„Kukuk, ja som Paťko.“

„ A ja Jakubko.“

A.T.: Máte teda doma „pokračovateľov rodu.“
Zaiste sa veľmi tešíte na to, keď Vám budú doma
pomáhať, napr. aj pri zabíjačke. Moja posledná
otázka bude asi predčasná a úsmevná, ale plánujete
ešte ďalšie deti?

L.V.: Áno, veď ako sa hovorí: „Keď sa jabloň rozrodí...“  Snáď sa nám pošťastí mať aj dievčatko.
Na záver len taká „perlička.“ Jakubko a Paťko sú uţ pokrstení a práve pri krste sa stretli taktieţ s ďalšími
dvojičkami.  Úprimne a zo srdca chlapcom ţeláme veľa zdravia, nech im chutí papať a rastú rodičom do
krásy.
Foto a text: Alena Tarkošová

NARODENIE DIEŤATA – ČO, AKO A KDE SI VYBAVIŤ
Najšťastnejším okamihom v rodine je, keď príde na svet nový človek, maličký tvor, ktorého všetci milujeme a tešíme sa
rovnako uţ pred narodením. Viete všetci rodičia, čo si máte uplatniť a na akých úradoch?
1) Rodný list
S hlásením o narodení dieťaťa ktoré dostane matka
v pôrodnici) treba ísť na matričný úrad, pod ktorý patrí
pôrodnica (nie miesto trvalého pobytu!) a nahlásiť dieťa.
Rodný list by ste mali dostať na počkanie, treba si urobiť
viac kópií. Mali by ste získať potvrdenie o narodení
dieťaťa, s ktorým budete ţiadať o príspevok pri narodení.
2) Kópie rodného listu využijete pri informovaní
o presnom dátume narodenia dieťaťa:
• v sociálnej poisťovni (vyplácanie materského a prihláška
na dôchodkové poistenie)
• u zamestnávateľa matky alebo otca (uplatnenie daňového
bonusu)
• na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
(4ks), kde ich predloţíte k ţiadosti o Prídavok na dieťa,
Rodičovský príspevok, Príspevok pri narodení dieťaťa
a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (ak je dieťa
jedno z vašich prvých troch detí).
3) Pediater
Pri odchode z pôrodnice dostanete do rúk dve prepúšťacie
správy - jednu pre vás, druhú pre dieťa a jeho očkovací
preukaz. Prepúšťaciu správu dieťaťa treba odniesť
k pediatrovi v prvý pracovný deň po prepustení, s ním sa
dohodnete na prvej poradni.
4) Zdravotná poisťovňa
Zákonný zástupca je povinný dieťa do 60 dní od narodenia

prihlásiť do zdravotnej poisťovne, ktorú vybral. Potrebuje:
• prihlášku poistenca,
• rodný list (resp. oznámenie o narodení),
• občiansky preukaz.
5) Trvalý pobyt
Zákonný zástupca je povinný hlásiť začiatok trvalého
pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní
po tom, čo dostane rodný list. Treba prísť osobne (stačí
otec, nie matka a dieťa) - potrebuje originál rodného listu
dieťaťa a občiansky preukaz matky. Evidenciu trvalého
pobytu vykonáva Ohlasovňa pobytu obecných a mestských
úradov.
6) Na ÚPSVaR si treba uplatniť
príspevok pri narodení dieťaťa – (151,37Eur). Ţiadosť
o príspevok sa vydáva na matrike - najjednoduchšie pri
vydaní rodného listu dieťaťa. Potrebuje:
• kópiu rodného listu, OP matky - ţiadateľa, predloţiť na
overenie kópiu kartičky od účtu v prípade zasielania na
účet,
• ak matka porodila mimo krajiny EÚ, dokladá potvrdenie
zdravotnej poisťovne, ţe bola pred narodením dieťaťa
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
povinne (alebo dobrovoľne) verejne zdravotne poistená
v SR,
• ak matka porodila v krajine EÚ, predkladá k ţiadosti
rodný list s úradným prekladom
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Pozor: Nárok na príspevok a na príplatok k príspevku
zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa!

8) Prídavok na dieťa – (22,01 Eur na 1 dieťa).
Potrebujete:
• originál a kópiu rodného listu, OP matky - ţiadateľa,
predloţiť na overenie kartičky od účtu v prípade zasielania
na účet, v prípade rozdielneho trvalého bydliska matky
a otca,
• potvrdenie, ţe si druhý rodič nepodal ţiadosť v mieste
svojho bydliska.

7) Príplatok k príspevku pri narodení – (678,49 Eur)
získa matka (za určitých podmienok otec), ktorá porodila
prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa doţilo aspoň 28 dní.
Podmienkou je:
• narodenie prvého, druhého, tretieho dieťaťa, ktoré sa
doţilo aspoň 28 dní (Ak sa
matke pri prvom pôrode súčasne narodí viac detí, nárok na
príplatok k príspevku
vzniká na kaţdé dieťa, ktoré sa doţilo aspoň 28 dní.)
• nárok na príplatok k príspevku vzniká len matke, ktorá
dieťa porodila a zároveň sa od začiatku štvrtého mesiaca
tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac na
preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou
v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo bola v danom
čase hospitalizovaná.
Budete potrebovať
• občiansky preukaz, rodný list dieťaťa/detí (originál
a fotokópiu), na overenie predloţiť identifikačnú kartičku
majiteľa bankového účtu
• potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka
dieťaťa, ţe dieťa/deti je/sú prvonarodené, druhonarodené,
tretonarodené (vyplní sa na danom tlačive)
• potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka
dieťaťa, ţe ste absolvovali dané preventívne prehliadky
(vyplní sa na danom tlačive)
• potvrdenie ošetrujúceho lekára o doţití sa 28 dní ţivota
dieťaťa (vyplní sa na danom tlačive)
• potvrdenie zdravotnej poisťovne, ţe matka dieťaťa bola
pred narodením dieťaťa najmenej 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov povinne (alebo dobrovoľne)
verejne zdravotne poistená v SR, ak porodila mimo krajiny
EÚ
• ak matka porodila v krajine EÚ, predkladá rodný list
s úradným prekladom

9) Rodičovský príspevok - (190,10 Eur). Potrebujete:
• originál a kópiu rodného listu, OP matky - ţiadateľa,
predloţiť na overenie kartičky od účtu v prípade zasielania
na účet, v prípade rozdielneho trvalého bydliska matky
a otca,
• potvrdenie, ţe si druhý rodič nepodal ţiadosť v mieste
svojho bydliska,
• predloţiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne či ste mali
alebo nemali vyplácanú materskú.
10) Daňový bonus – (20,01 Eur na 1 dieťa). Daňový
bonus si môţe uplatniť:
a) daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období
(v kalendárnom roku) zdaniteľné príjmy zo závislej
činnosti ak:
• výška týchto príjmov sa rovná aspoň 6-násobku
minimálnej mzdy (6 x 317 Eur) a
• ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou
s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky,
b) daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období
(v kalendárnom roku) zdaniteľné príjmy z podnikania,
z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu ak:
• výška týchto príjmov sa rovná aspoň 6-násobku
minimálnej mzdy (6 x 317 Eur),
• vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto
príjmov a ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou
povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky.
TeréziaOchránková

Narodili sa:

1.František Ján Hurt
2. Michal Holič
3. Martin Poláček
4. Jakub Valent
5. Patrik Valent
6. Laura Ščepková

Zosobášili sa:

1. Martina Frýdecká & Dalibor Janiga
2. Katarína Kovácsová & František Pavlík
3. Marta Jurková & Andrej Hílek
4. Petra Kočíšková & Michal Tureček

Zomreli:

1. Mária Pavčová
2. Klement Oravec
3. Emília Gazdíková
4. Pavel Holič
5. Drahomír Šabacký

14.01.2011
18.01.2011
28.04.2011
06.05.2011
06.05.2011
23.06.2011

06.02.2011
07.02.2011
15.02.2011
15.05.2011
30.06.2011

(rodičia Mária a Mário Hurtovci)
(rodičia Ing. Denisa a Pavol Holičovci)
(rodičia Katarína a Martin Poláčkovci)
(rodičia Bc. Jana a Ladislav Valentovci)
(rodičia Bc. Jana a Ladislav Valentovci)
(rodičia Jana a Martin Ščepkovci)
07.05.2011
14.05.2011
14.05.2011
04.06.2011

vo veku 88 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 62 rokov
vo veku 59 rokov

Prievalský spravodajca

Júl 2011, číslo 1

Ako sme sa kultúrne vyžili za prvý polrok
Január – myslím, ţe „zábavychtiví“ ľudia sa uţ niekoľko rokov tešia na „Stavbársky ples,“ ktorý usporadúva p. Milan
Bílik. Na tohtoročnom, v poradí uţ ôsmom, som síce nebola, ale viem, ţe tam bolo perfektne. O hudbu sa postaral DJ,
jedlo bolo výborné, taktieţ pestrý kultúrny program. Aj bohatá tombola je dôkazom toho, ţe ples je rokmi čoraz vo väčšej
obľube ľudí.
Február – Prievalské aj „cezpoľné“ detičky spolu so svojimi rodičmi zavítali na „Detský maškarák“ organizovaný
Základnou a Materskou školou. Znova sa preukázala fantázia, nápaditosť a kreativita pri vymýšľaní zaujímavých, ale aj
vtipných masiek. Zaujímavá tombola, občerstvenie aj
diskotéka všetkým prispeli k dobrej nálade...
Marec – Fašiang sa nám tento rok trocha predĺţil, a keďţe
prasiatka sme mali objednané, nič nám nebránilo v tom, aby
sa znova uskutočnila „Obecná zabíjačka“ na námestí
a pripravovali sa rôzne fajnové zabíjačkové špeciality, ktoré
išli takpovediac „na dračku“. Počas dňa občanov
obveseľoval maškarný sprievod našej mládeţe pod vedením
folklórneho súboru Šandorfjanka. Večer sa tradične konala
„Rozlúčka s pani Basou“ a zabávala nás hudobná skupina
Janne Band. Atmosféra bola príjemná, veselá, veď ak sa
zídu ľudia, ktorí si nielen radi zatancujú, ale i zaspievajú,
inak to ani byť nemôţe. 
Apríl – Ukončenie zimy spájame aj v našej dedine s milou
tradíciou – „Pálenie Moreny.“ Aj napriek veternému počasiu naša Šandorfjanka viedla sprievod po dedine a jej krásne
ťahavé „trávnice“ rezonovali ušami kaţdého milovníka hudby. Pri
potoku bola Morena slávnostne upálená a doprevádzaná
veršovankami a pesničkami. Pani starostke bola odovzdaná ţrď –
symbol jari a jej poďakovanie bola „výsluţka“ – slanina a vajíčka.
Ľudia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, si mohli pochutiť na domácich
koláčoch, pagáčoch, teplom čaji aj varenom vínku.
Na Kvetnú nedeľu, teda týţdeň pred Veľkou nocou, sa dievčence,
ale aj chlapci zo Šandorfjanky stretli na „Praţenici.“ Vajíčka od
pani starostky sa podarilo krásne vyfúkať, zo škrupiniek vznikli pod
šikovnými rukami našich dievčat pestrofarebné kraslice, ktoré
priviazali na ţrď a vychutnávali si „mňamkovú“ praţenicu. A verte
tomu, ţe keď je prítomná harmonika a chuť zaspievať si, o dobrú
zábavu je určite postarané.
Koniec apríla si ani nevieme predstaviť bez „Stavania mája.“ Tento
rok bol 30. apríl výnimočným dňom, pretoţe občania si mohli
pochutiť uţ na domácom „šandorfskom pivku.“ Chlapcom hasičom to však nebránilo máj úspešne postaviť, aj langoše sa
smaţili a naša obec vďaka vysokému počtu návštevníkov „praskala vo švíkoch.“ Viac sa môţete dočítať v článku
p. Martina Sládka.
Máj – Nezabúdame na mamičky, babičky i prababičky a preto deti zo škôlky z príleţitosti „Dňa matiek“ opäť predviedli
krásne pásmo plné básní, piesní, tančekov venované len pre nich. Školáci ich potešili zaujímavým divadielkom.
Samozrejme, vţdy sa vyskytnú malé chybičky, ktoré sa dajú
s úsmevom prehliadnuť, pretoţe detičky všetko hrali,
spievali či ďakovali, úprimne a z lásky.
Jún – Spoločná oslava dňa detí sa síce nekonala, pretoţe
väčšina školákov bola v škole v prírode v Tatrách. Tam sa
zúčastnili viacerých výletov, súťaţí či diskoték. Deťom zo
škôlky pripravili ich pani učiteľky pekné športové
dopoludnie plné súťaţí, začo boli odmenené malými
sladkosťami a darčekmi.
Všetkým deťom bol ich sviatok vynahradený pri „Príleţitosti
ukončenia školského roka,“ kde sa znova zúčastnili so
svojimi rodičmi. Predškoláci sa krásne rozlúčili so škôlkou,
vystupovala orientálna tanečnica, a do tanca hral DJ Erik.
Okolím sa niesla vôňa čerstvo opečených špekáčikov
a niektorí mali pomaľovanú tvár – či uţ zvieratko, kvetinku alebo ornament. Školský rok je úspešne za nami a deti si uţ
v týchto momentoch vychutnávajú vytúţené prázdniny.
Alena Tarkošová
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Čo robiť v záhrade v letnom období
Letné obdobie poskytuje drevinám a bylinám najlepšie podmienky pre ich rast a vývoj plodov. Avšak v tomto
období sa na drevinách a bylinách vyskytuje najviac škodcov a chorôb. Tieto sú hlavnou príčinou poškodenia
očakávanej úrody. Našou snahou a prácou môţeme tomuto zabrániť.
MESIAC JÚL
- ovocná záhrada:
1) Ukončíme letný rez jabloní a hrušiek.
2) Po zbere úrody čerešní, višní urobíme letný presvetlovací rez.
3) Podľa výskytu pokračujeme v ošetrovaní ovocných drevín proti škodcom a hubovitým chorobám (chrastavitosť,
múčnatka).
4) Na viniči pravidelne odstraňujeme bočné konáre (zálistky).
5) Za suchého počasia nezabúdame na pravidelné zavlaţovanie.
- zeleninová záhrada:
1) Pokračujeme v ošetrovaní záhonov zeleniny. Odstraňujeme burinu, kypríme pôdu.
2) Vysádzame z predpestovaných priesad na pripravené záhony kaleráb, kapustu, karfiol k jesennej úrode.
3) Nezabúdame na pravidelnú závlahu, zvlášť ak je sucho.
4) Ošetrujeme záhony zemiakov pri výskyte pásavke zemiakovej.
5) Zberáme úrodu (cesnak, hrášok)
MESIAC AUGUST
- ovocná záhrada:
1) Pokračujeme v ošetrovaní jadrovín proti škodcom a chorobám. Skoré a jesenné odrody uţ nepostrekujeme.
2) Koncom mesiaca po zbere úrody broskýň, marhúľ, nektariniek ihneď prevedieme presvetlovací rez. Je potrebný
pre zaloţenie úrody na budúci rok.
3) Ak je sucho, zavlaţujeme všetky ovocné dreviny.
4) Vykopeme jamy pre výsadbu ovocných drevín v jeseni.
5) Koncom mesiaca ukončíme všetky ochranné postreky ovocia proti škodcom. Pri výskyte vošiek pouţívame len
krátkodobé postreky (dotykové).
6) Očkujeme jablone, hrušky, broskyne, marhule i ďalšie druhy ovocných drevín (na spiace očko, ktoré vyrastie aţ
v budúcom roku).
- zeleninová záhrada:
1) Všetky záhony zeleniny okrem záhonov cibule pravidelne zavlaţujeme.
2) Záhony hlubovín postrekujeme proti voškám a húseniciam.
3) Zberáme úrodu plodovej zeleniny, odstraňujeme choré plody.
4) Záhony, z ktorých sme zobrali úrodu, plytko rýľujeme.
5) Na pripravené záhony vysádzame jahody.
6) Záhony zeleniny okrem hlúbovín uţ neprihnojujeme.
Augustín Holič
Dobrá rada sa vždy hodí
„Pri nákupe semienok na jarnú sejbu v miestnom obchode s potravinami sme s predavačkami rozprávali o siatí
neskorej mrkvy. Ja som im tvrdila, ţe neskorú mrkvu sejem aj na jar, ale aj po zbere jahôd, prípadne po zbere skorých
zemiakov. Nechceli tomu veriť, ţe vraj to ešte nepočuli. Bol tam aj Martin Sládek a poţiadal ma, či by som sa s touto
skúsenosťou nepodelila aj s našimi občanmi. Prečo nie, vravela som a tu je moja prax pri siatí neskorej mrkvy:
Keď skončí úroda jahôd, tak dvojročné vykopem a na tom mieste zasejem mrkvu. Rovnako postupujem aj po zbere
skorých zemiakov. Tak či tak by tam rástla len burina a takto sú na jednom mieste dve úrody. Ja takto sejem mrkvu
moţno uţ 25 rokov. Vyberá sa tak isto v októbri, ako siata na jar. Skúste to aj vy a presvedčte sa. Prajem vám, aby
vaša mrkva aj vám narástla pekná veľká.“ Vaša spoluobčanka
Anna Holičová
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