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Milí Prievalčania, vážení spoluobčania!
Je tu čas blíţiacich sa Vianoc. Zhon, ruch,
napätie, ale nakoniec pokoj v duši, kaţdoročne
sa opakujúce vianočné zvyky, náboţenské
tradície. S príchodom Vianoc prichádza k nám
aj ich neopakovateľná sila očakávania čohosi
tajomného. Čohosi, čo sa vkráda do našich
príbytkov s večerným súmrakom a zanecháva
v našich srdciach pohodu a lásku. Vianoce –
čarovné slovíčko plné tajomstiev, nádeje
a túţob. A aby tie túţby boli reálne, tomu treba
aj trocha pomôcť. Zamyslieť sa nad svojím
konaním, obzrieť sa a vidieť aj tých, ktorí pre
svoj zdravotný stav, či sociálnu situáciu majú
oči často zastreté smútkom a nespokojnosťou.
Niekedy stačí tak málo, láskavé slovo, či
úprimný stisk ruky.
Počas Vianoc by ţiadne srdce nemalo tĺcť
samo pre seba, malo by tĺcť aj pre niekoho, kto
ho potrebuje, kto s nádejou hľadí do dverí
a očakáva, ţe spolu s Vianocami vstúpi aj
niekto, na koho čaká.
Nuţ zaţelajme si spoločne, aby naše srdcia
tĺkli nielen pre nás a našich najbliţších, ale aby
ich tichý tlkot, ako vianočný zvon, počulo aj
ucho našich susedov, známych, priateľov, a aj
ucho tých, ktorých vietor a povinnosti zaviali
ďaleko od rodného domu.
Ţelám Vám všetkým, aby kaţdá jedna
ihlička z vianočného stromčeka bola pomyselnou ihlou s niťou, ktorou sa zašijú všetky rany
či ranky, ktoré nám počas roka uštedril neúprosný ţivot. Nech sa zahoja všetky krivdy,
spory, uráţky, ako keby nikdy neboli a nech
všade zavládne zmier. K slávnostnej vianočnej
večeri si sadnime pokojní a spokojní, s úctou
a porozumením. A tieţ Vám ţelám, aby ste pod
vianočným stromčekom našli najmä zdravie,
prácu, pohodu, radosť a šťastie. A k tomu nech
vám Nový rok 2012, ešte nepopísaný, donesie
aj hrejivý plamienok dobra a tepla.

MOJE DRUHÉ VIANOCE V PRIEVALOCH
Ako ten čas letí. Len nedávno som sa stal v Prievaloch farárom
a uţ som tu preţil spolu s Vami jeden rok a niekoľko dní. Som
vďačný Bohu za túto farnosť. Dedinka je umiestnená na krásnom
mieste. Okolo nej sú samé stromy a kopce.
Rok prešiel a znovu sú tu Vianoce. Slovo Vianoce v kaţdom z nás
vyvoláva zvláštne, osobitné pocity a je preto iste dobré nechať iných
rozprávať o tom, čo pre nich Vianoce znamenajú a konfrontovať to
s vlastným ponímaním Vianoc. V jednej ankete boli aţ protichodné
postoje. Na jednej strane to boli definície typu: darčeky, stromček,
kapor a kapustnica, konečne rodina spolu, koledy, sviatky, spoločná
večera; na druhej strane vyjadrenia, ktoré akoby všetko povedané
zavrhovali ako sentimentálnosť a drţali sa striktne udalosti narodenia
Jeţiša Krista v Betleheme, Jeho dôleţitosti pre nás.
Dnes by som sa aj ja rád s Vami podelil o moje chápanie Vianoc.
Ak by som mal vyuţiť to, čo bolo v ankete vyslovené, tak poviem, ţe
Vianoce pre mňa znamenajú toto všetko. Myslím, ţe oddeľovať jedno
od druhého by bolo trestuhodnou chybou.
Ja som kňaz a tým, ktorí by moţno namietali, ţe darčeky,
stromček, kapustnica, kapor a to všetko ďalšie nie sú predsa
podstatné, odpoviem: „Áno, kaţdému veriacemu je jasné, ţe to nie sú
podstatné veci. Ale pýtam sa, či je ťaţké pochopiť uţ aj malému
dieťatku krásu Vianoc, ak tam nič z uvedeného nechýba? Ako malý
chlapec som o Bohu veľa nevedel, ale vedel som, ţe Vianoce sú
veľkým dňom, na ktorý sa čaká celý rok. A počítal som, koľkokrát sa
mi treba ešte vyspať. A ako ľahko sa dospelému hovorí o Boţej láske,
ako ľahko to prijíma a chápe, ak zaţil krásne Vianoce.
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OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI A INÝCH
SVÄTÝCH DNÍ
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie
ukriţovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré
vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto
nadchádzajúcom roku 2012 to je 8. apríla.

Ilustračné foto

Je veľkou pravdou, ţe všetko to začalo v Betleheme,
kde sa Kristus narodil. Bez neho by to ostatné zostalo
len milým nezmyslom. Na Vianoce je prianie
samozrejmosťou. Skôr, ako Vám budem milí čitatelia
niečo priať, chcem Vám prerozprávať podobenstvo
o dvoch studniach. Obe boli sýtené bohatým prameňom.
Prvá bola dokonale utesnená a bola pyšná, ţe nestratila
ani kvapku vody. Tá druhá bola celá dopukaná,
dopraskaná a tak okolo nej rástla bujná tráva a kvitli
okolo nej tie najkrajšie kvety. Slovami podobenstva
môţeme povedať, ţe na Vianoce praskla Boţia studňa
zo ţivou vodou: „Lebo Boh tak miloval svet, ţe dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný ţivot.“ (Jn 3, 16)
„Temnoty sveta“ prenikol jasný lúč Boţej lásky.
Aj v našom kostole je urobená studňa z kameňa.
Blízko nej je Veľkonočná svieca – Paškál a je
umiestnená na stojane, ktorý je v tvare kotvy. Táto
svieca to je Pán Jeţiš, ktorý hovorí všetkým nám, ţe iba
on má vodu ţivota. Kto sa napije z tejto vody, stane sa
v ňom prameňom vody prúdiacej do večného ţivota.
Táto voda je nám v Prievaloch k dispozícii 24 hodín
denne a tečie zo studne na všetky strany. Kto príde
a napije sa z nej, bude mať večný ţivot. Treba však
veriť, ţe všetko čo sa udialo v Betleheme a následne
o niekoľko rokov neskôr na Kalvárii je Pravda.
V Betleheme Máriu s Jozefom neprijali nie preto, ţe by
u nich doma uţ nebolo miesta, v ich srdciach nebolo
miesta, absentovala tam láska i cit. Sebecká a egoistická
láska myslí len na seba, nie na druhých.
Boţia studňa na Vianoce praskla. Boh sa nám zjavil vo
svojom synovi.
A teraz to prianie. Napite sa počas vianočných
sviatkov ţivej vody v našom kostole. Veľmi Vás prosím,
napite sa. Pri jasličkách pred oltárom. Aby Boţia láska,
cez Vás, prenikla do celého Vášho krásneho okolia. Aby
vplyvom Boţej lásky ukrytej vo Vás všetko okolo Vás
zakvitlo. Pouţite darčeky, kapustnicu, koledy a všetky
iné moţné dostupné prostriedky na to, aby ľudia okolo
Vás pochopili, ţe ich Pán Boh má veľmi rád a tieţ, ţe aj
vy ich máte radi. Aj ja Vás mám všetkých rád a modlím
sa za Vás. Znovu však pripomínam, bez skutočnej viery
v Boha je všetko len obyčajným folklórom a milým
nezmyslom.
S kresťanským pozdravom Váš farár Jaroslav.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
Popolcová streda, (začiatok Pôstneho obdobia), 22. februára
Nanebovstúpenie Pána, 17. mája
Zoslanie Ducha Svätého, 27. mája
Prvá adventná nedeľa, 2. decembra
Titulárnu slávnosť nášho kostola (Hody) budeme
sláviť v nedeľu 30. septembra
Výročie posviacky nášho kostola budeme sláviť
3. októbra (256. výr.)
Kaţdú nedeľu a prikázaný sviatok slúţi farár za teba,
za kaţdého svojho farníka či farníčku; od práve
počatého dieťaťa aţ po toho najstaršieho; veriaceho či
neveriaceho, ţivého i mŕtveho, lebo do farnosti patria
všetci obyvatelia – minimálne 61 svätých omší za
jeden rok (52 nedieľ a 9 prikázaných sviatkov).
V oznamoch farár číta, ţe svätá omša v nedeľu má
tento úmysel: za farníkov. Do tohto úmyslu svätej
omše je zahrnutý kaţdý človek, obyvateľ jeho
farnosti. Napr. vo farnosti býva človek menom Jaroslav
Mačák. Úmysel svätej omše by mohol byť napísaný aj
takto: za Jaroslava Mačáka a farníkov. Keď je vo
farnosti 850 obyvateľov, tak pred to “a farníkov,” by
sme mohli napísať kohokoľvek meno z tých 850
obyvateľov. Slnko je tieţ dôleţité pre náš ţivot. Tieţ si
to mnohí neuvedomujú. My všetci ţijeme vďaka Bohu.
Teraz to vlastne len vysvetľujem ako to je, lebo niektorí
farníci ani nevedia, ţe za nich kaţdú nedeľu
a v prikázaný sviatok, farár slúţi v kostole svätú omšu.
A teda ţijú zo svätej omše. Netreba písať meno nikoho
pred to “a farníkov,” lebo kaţdý obyvateľ farnosti aj bez
uvedenia svojho mena je v tomto úmysle zahrnutý
osobitným spôsobom. Jeţiš nás miluje kaţdého
osobitne a On nás najlepšie pozná. Vie čo kaţdý
z nás práve potrebuje a čím práve ţijeme. Čo riešime
a čo nás trápi. Počas slávenia Eucharistie a skrze
Eucharistiu
prichádza
všetko
poţehnanie
a dobrodenie pre farnosť, pre kaţdú ţijúcu bytosť.
Cirkev chce a prosí, aby všetci ľudia boli spasení.
Po tomto ţivote bude kaţdý obyvateľ neba vďačný za
Cirkev na zemi. Zatratenec bude mať v sebe trvalý hnev,
zlosť a nenávisť. Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa a aj
ţivot kaţdého z vás, moji farníci, je na zemi
pominuteľný. Vráťme sa k Bohu a do chrámu, pokiaľ
máme ešte čas. Toto upozornenie prijmite ako prejav
mojej lásky voči Vám. Ja nečakám na poznanie Pravdy
po smrti. Pravda si ma našla, Pravda je osobná. Pravda
je Jeţiš.
Amen.
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Veľký kňaz dnes prišiel k nám
Oslavná pieseň zaznela v nedeľu 16.októbra 2011
v prievalskom kostole v úvode bohosluţby. Po siedmich
rokoch sa naša farská rodina v Prievaloch zišla, aby
oslávila a preţila, výnimočnú udalosť. Dvadsaťosem
mladých ľudí z našej obce prijalo z rúk otca arcibiskupa
Stanislava Zvolenského sviatosť birmovania.
V tú októbrovú nedeľu sa birmovanci najprv zišli na
farskom dvore. Ešte predtým si kaţdý z nich odviedol
svojho birmovného rodiča do kostola na vyhradené miesto.
Svätá omša začala o desiatej hodine sprievodom
birmovancov z farského dvora do kostola za účasti otca
arcibiskupa a pozvaných duchovných otcov, ktorí u nás
v ostatných rokoch pôsobili, alebo pravidelne navštevovali
našu farskú rodinu. Náš pán farár Jaroslav Máčovský čakal
sprievod pred vchodom do kostola. Pred začiatkom
bohosluţby náš pán farár liturgicky privítal v našej farnosti
otca arcibiskupa Zvolenského. Otca arcibiskupa privítala aj
starostka obce. V homílii otec arcibiskup sústredil
pozornosť na birmovancov, povzbudil mladých ľudí
v konaní evanjelizácie hlavne v rodinách. Vyslovil
presvedčenie, ţe budú v tomto smere ďalej pokračovať ako
to robila samaritánka, ktorá sa pri studni stretla s pánom
Jeţišom, o čom hovorí evanjelium. Pripomeňme, ţe pán
farár a dvaja naši farníci vyhotovili pre túto slávnosť
symbolickú studňu v kostole. Má pripomínať hĺbku
a váţnosť prípravy birmovancov počas niekoľkých

týţdňov, aby mohli prijať sviatosť birmovania.
Po skončení omše birmovanci poďakovali všetkým
zúčastneným za spoluúčasť na tejto slávnosti, poďakovali
tieţ otcovi arcibiskupovi za vyslúţenú sviatosť
birmovania, nezabudli ani na pána farára Máčovského,
ktorý ich viedol a pripravil k prijatiu sviatosti birmovania.
Poďakovania sa dostalo tieţ rodičom, ţe svojim deťom
umoţnili prijať sviatosť birmovania. Birmovanci na záver
predniesli tento sľub lásky:
„Dnes, keď sme prijali dary Ducha svätého vo sviatosti
birmovania, stávame sa pravými svedkami Krista,
súčasťou ţivej viery a dospelými kresťanmi. Dali sme
Pánovi svoje áno, čím sme prijali jeho ponuku priateľstva
a sľúbili sme, ţe budeme brániť vieru, brániť pravdu
evanjelia a ak bude treba, tak ochotne budeme kráčať proti
prúdu. Oddnes nech sú naše srdcia vţdy otvorené dokorán.
Rozpálení láskou Ducha svätého sme sa oddali moci Boţej
lásky, stali sme sa poslami jeho lásky. Chceme túto lásku
rozdávať a prijímať ako niečo dôleţité, ako prameň ţivej
vody. Vstúpime tak do Kristovho ţivého spoločenstva lásky,
veď my sme ozdobou cirkvi, my sme tí, ktorí chcú raz stáť
na nebeskom piedestáli v Kristovom náručí.“
Po ukončení bohosluţby mala slávnosť pokračovanie na
miestnej fare. Celebranti, v spoločnosti otca arcibiskupa
a ostatných prizvaných hostí, tu mali pripravený slávnostný
obed. Bola to milá bodka za
nevšedným sviatočným dňom.
Za všetkých, ktorí sa nejakým
činom podieľali na príprave
tejto udalosti, za rodičov,
rodinných príslušníkov,
známych i menej známych
účastníkov októbrovej
bohosluţby si dovolím
povedať: ĎAKUJEME.
Foto: Jaroslav Zloch

Daniela Tarabová

Deň najkrajší v mojom ţivote
„Dobré ráno. Na prvý pohľad sa zdali byť otázky, ktoré
ste mi poslali jednoduché, no keď som začala písať,
priznávam, dosť ťaţko sa hľadali slová na vyjadrenie toho,
čo som počas birmovania preţila.“
Tak začal e-mail v mojej elektronickej pošte od Ivanky
Ochránkovej, mladej slečny, ktorá za všetkých
birmovancov predniesla ďakovnú reč počas birmovky
v Prievaloch. Práve ju sme poţiadali o zdôverenie sa
so svojimi pocitmi z tohto slávnostného dňa.
A tu je jej malé sympatické vyznanie.
„Mám 19 rokov a štvrtý rok študujem na strednej
zdravotníckej škole v Bratislave odbor zdravotnícky
asistent. Stretla som sa tu s vynikajúcimi, ochotnými
profesormi, ktorí sa nás snaţia čo najlepšie pripraviť na
maturitu, ale aj do ţivota. Praxujeme v nemocniciach, kde
sa stretávame s rôznymi osudmi pacientov. Táto práca nie

je ľahká ani po fyzickej ani po psychickej stránke. Ja ju
beriem ako sluţbu lásky k blíţnym a robí mi radosť.
Bývam na internáte, kde sa vo voľnom čase venujem
hlavne štúdiu, keďţe som v maturitnom ročníku, ale aj
dobrovoľníckej práci. Medzi moje záľuby patrí turistika,
čítanie, šport - hlavne basketbal a futbal (istý čas som
hrávala aj za ţeny v Lábe). V minulosti som sa venovala
atletike, som členkou dobrovoľného hasičského zboru
Cerová. Hrám na gitare a stretávame sa s mladými
a s deťmi v kostole na spoločnom nácviku piesní na sväté
omše a som spolu administrátorkou našej farskej stránky.
Na slávnosť birmovania som sa veľmi tešila, pretoţe som
vedela, a verila, ţe prijmem dary Ducha Svätého, ktoré ma
budú posilňovať a pomáhať mi. V príprave sme sa snaţili
svoje vedomosti ohľadne viery a náboţenstva trochu viac
rozšíriť. S tým nám osobne pomáhal náš duchovný otec,
(pokračovanie na str. 4)
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(dokončenie zo str. 3)

a to rôznymi prednáškami (na ktoré sme všetci potom
viedli diskusie) a testami, na ktoré sme sa starostlivo
spolu s bratom Marekom (s mojim dvojčaťom)
pripravovali. Brat mi bol oporou, vzájomne sme sa
skúšali a povzbudzovali, hlavne pred slávnosťou, kde on
čítal prosby a ja som hovorila ďakovnú reč. Rovnako mi
boli oporou aj dievčatá zo zboru, s ktorými sme spoločne
spievali počas slávenia sv. omše. Tento deň bol
najkrajším dňom môjho ţivota. Okamih, ktorý mi najviac
utkvel v pamäti a ktorý bol pre mňa najkrajší, bolo
kladenie rúk a pomazanie krizmou od otca biskupa
Stanislava Zvolenského, lebo v tú chvíľu som vo svojom
vnútri cítila neskutočný pokoj, radosť a spojenie
s Kristom. Z otca biskupa totiţ vyţaruje úprimná láska
k Bohu, pokora, dobrosrdečnosť a záujem o spásu
našich duší.“
Spracoval: Martin Sládek

Foto: Jaroslav Zloch

Prekvapenie pri kaplnke
V jednu augustovú nedeľu sa konala svätá omša v našej
kaplnke. Počasie sa vydarilo a tak k slávnostnej atmosfére
prispela aj krása okolitého lesa.
Pán farár Máčovský odslúţil
poboţnosť a po nej vyzval hlavne
ţeny, ktoré priniesli niečo
upečené, aby pohostili kaţdého
z prítomných, uctili si ich
a v neposlednom rade to bola
pochváliť sa svojou kuchárskou
šikovnosťou.
A tu sa dostávam k podstate
veci. Na moje veľké prekvapenie
ani jedna gazdinka, prievalčanka,
nemala čo ponúknuť, ţiadna nič
nepriniesla. Teda ani ja sama, čo
ma skutočne veľmi škrelo. Svoje
koláče ponúkali ţeny - chatárky,
ktoré často neúctivo voláme „bratislavčanky“. Pán farár
ponúkal Tatranský čaj, mimochodom veľmi chutný.
Napriek veľkému zahanbeniu jedno pozitívum táto
lekcia mala, počas ochutnávky koláčikov sme sa mohli

s chalupárkami navzájom spoznať a porozprávať. Ja som
sa napríklad zoznámila s pani čo obýva dom s poradovým
číslom jedna a dobre sme si pri jej
chutných koláčikoch podebatovali.
Tak som spoznala pani Tuţinskú.
Nuţ čo, hanba sem, hanba tam,
chyba sa napraviť musí a tak som
si uţ pod košatými lipami, dala
sľub v prvom rade najmä pre seba.
Aţ bude pán farár slúţiť pri
kaplnke v budúcom roku podobnú
poboţnosť,
prinesiem
svoje
dobroty aj ja. A verím, ţe sa
pridajú tieţ ďalšie šikovné
gazdinky našej obce. Veď ako ja
viem, máme ich u nás naozaj
dosť. A priznám sa, ţe uţ teraz sa
Foto: Jana Poláková teším, keď sa po odslúţenej omši
v kaplnke budeme mať moţnosť v tomto peknom prostredí
navzájom sa pohostiť. Nenecháme sa predsa zahanbiť.
Katarína Kočíšková

Srdečne Vás pozývame na J a s l i č k o v ú p o b o ž n o s ť
pod názvom

„B o h

j e t a k b l í z k o n á s,“
ktorá sa bude konať

v nedeľu 25.12.2011 o 15.00 hod.
v kostole sv. Michala archanjela v Prievaloch.

Uvidíte svoje detičky, ktoré nacvičili
krásny kultúrny program pod vedením
Janky Polákovej.
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Romantika starenkinho domčeka v centre dediny
Dobrý deň Prievalčania, dovoľte mi pozdraviť Vás nie
ako Vaša priama rodáčka, ale nie ani ako úplne cudzia
osoba. V Prievaloch sa narodila moja mamička, ocko bol
z Plaveckého Petra, bývali sme v Bratislave, takţe si viete
predstaviť, kde som trávievala ja so svojím bratom väčšinu
svojich školských prázdnin. A to Vám poviem, to teda boli
prázdniny, pre nás bratislavské deti! Leto na dedine,
bezstarostnosť, hry, kamaráti, starenkine kozie mlieko,
túlanie sa po horách, priehrada Buková... Dodnes si
spomínam, ako sme s kamarátkou Milkou Velickou a jej
priateľmi pri hre zvalili bránu u strýca Dominika, ako sme
rozbúrali stohy slamy na záhumní, keď sme sa hrali na
schovávačku, ako môj nebohý stareček musel ísť kvôli
mne a bratovi na obecný úrad, pretoţe nás vyhlasovali
miestnym rozhlasom, ţe sme niečo vyviedli. Musím sa
priznať, ţe skoro stále sme boli iniciátormi nezbedností
práve my s bratom a prievalskí kamaráti dostali veľa krát
„vyhubované“ za nás. Prepáčte nám to kamaráti,
dodatočne. My sme si len uţívali vidiecku slobodu a často
krát sme nedomysleli, ţe pri našich nezbednostiach sme
mohli poškodiť majetok a prácu druhých. Bolo to však pre
mňa krásne detstvo.
Prievaly som milovala, najmä tiché rána, pravidelné
spoje autobusov, ranné vstávanie, ak sme chceli kúpiť
v obchode chlieb, mlieko a maslo, tichý cintorín, kde sme
si rozprávali strašidelné príbehy a kde sme sa potom
strašidelne báli.
Detstvo však pomaly končilo, nejako sme vyrástli a ja
som sa v Prievaloch zamilovala. Mala som sedemnásť, on
osemnásť a ja som tušila, ţe je to ten pravý. A keďţe to tak
asi malo byť, dodnes som za Vášho rodáka uţ 31 rokov
šťastne vydatá. S Jankom máme tri krásne deti - Katku,
Peťa a Majku - a keďţe sme bývali v Bratislave, naše
dovolenky, najmä tie letné, sme trávievali opäť
v Prievaloch. Tu naše deti zaţívali to, čo som zaţila

v detstve aj ja. Kamaráti z Prieval a prázdninové deti
tvorili partiu, ktorá vymýšľala hry, stavala bunkre
v Cihelni, hrala na Vŕškoch futbal, chodila sa kúpať do
Rašeliny (vraj to bolo zakázané, ale chodili sme tam
všetci). S pánom dekanom Kolečanským deti chodili na
výlety a dodnes, uţ aj keď sú deti veľké, na tieto chvíle
s láskou spomínajú. Krásne chvíle sme preţívali vtedy,
keď deti a manţel spolu s našim starečkom chodili na
hríby, na Dubníky, lebo tam vraj rastú tie najlepšie dubáky
na svete. Ja som s nimi nechodila, ja hríby hľadať neviem,
som jednoducho presvedčená, ţe sa predo mnou tie
potvory dubákové stále schovávajú. Takţe som na našich
hubárov vţdy len čakala a tešila sa na to, keď hríby
donesú, ja ich upraţím s vajíčkom a objem sa ich do
nemoty.
Po smrti manţelovej starenky sme začali chodiť, ako
my hovoríme na chalupu – do malinkého starenkinho
domčeka v centre dediny. Je to úţasné miesto, blízko do
obchodu, na autobusovú zastávku, do kostola i do krčmy.
Prievaly sa postupne z roka na rok stávajú krajším
a krajším malebným mestečkom, ako tomu ja hovorím,
pretoţe okrem horného a dolného konca majú skutočne aj
„Mjestečko“, kde to celkom ţije rušným rytmom. Páči sa
mi, ako tu pravidelne chodievajú súkromní podnikatelia
predávať svoj tovar, osobne veľmi rada mám jarmoky,
vţdy kúpim nejakú úplne úţasnú vec, ktorú vlastne ani
nepotrebujem, ale keď je to za dobrú cenu, „no nekúp to “.
Veľmi sa mi páčia akcie, ktoré sa v obci konajú, sú tu
skutočne šikovní ľudia. Folklórny súbor je úţasný. Počula
som ich spievať a videla tancovať. Sú úplne výborní.
Viem, ţe skôr narodení majú tieţ svoje akcie, či uţ zábavy,
stretnutia, posedenia.
Dnes, keď nám deti odrástli, majú uţ svojich partnerov
a svoje záujmy, na chalupu chodíme my dvaja s manţelom
väčšinu sami. Spravidla uţ v piatok večer po práci balím
tašky a odchádzame do Prieval.
Odídeme z Bratislavy na miesto, ktoré
je môjmu srdcu veľmi milé, nielen
preto, ţe sa tu narodila moja mama, ţe
sme sa tu našli s manţelom, ale
predovšetkým preto, ţe tu ţijú
neskutočne milí a pracovití ľudia, je tu
krásne. Aj naše deti s kamarátmi tu
radi
trávia
víkendy
spojené
s opekačkou a relaxom v prírode alebo
v Prievalskom pivovare, kde si i my
radi večer posedíme a dáme si veľké
polotmavé.
A, viete, ktorá čierna káva je
najlepšia na svete? Tá obyčajná....,
ranná... , ktorú si zalejem po prebudení
sa v Prievaloch, vezmem si ju na dvor
pod jablone a plnými dúškami si ju za
ranného slniečka vychutnávam. A to
myslím naozaj.
Tak ešte raz, dobrý deň Prievalčania.
Foto: Monika Holičová

Mária Búranová
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Rozhovor so starostkou o tom, čo sa v obci za polrok urobilo a čo sa urobiť chystá

Obmedzenie štátnych dotácií pocíti aj naša obec
Ţijeme v zloţitej dobe, ktorá od kaţdého z nás vyţaduje plné nasadenie a moţno aj nadľudské úsilie. Mnohí
obyvatelia obce sú skúšaní stále zvyšujúcimi sa nárokmi dnešných dní a musia riešiť problémy, ktoré vyţadujú silu,
trpezlivosť, odriekanie a svedomitú prácu. Uprostred týchto dní, ktoré sa chýlia ku koncu kalendárneho roka je
potrebné sa aj zastaviť, hodnotiť. Prinášame Vám rozhovor so starostkou Prieval Tatianou Beňákovou o tom, čo sa
v našej obci za druhý polrok 2011 urobilo a čo sa urobiť v obci z pohľadu OÚ v budúcom polroku 2012 chystá.
Skúste stručne zosumarizovať úspešne realizované
projekty v obci za druhý polrok 2011.
„Nadviaţem
na
podané
informácie
z predchádzajúceho čísla nášho spravodajcu, kde som
o našich aktivitách informovala:
- Firmou Tinama spol. s r.o. bol zrealizovaný projekt
Fasáda a úprava obecného úradu
- Naša ţiadosť o dotáciu z Ministerstva financií bola
úspešná v sume 10 000 € a spolufinancovaním bola
v mesiaci október zrealizovaná firmou Agrostav a.s.
Senica rekonštrukcia strechy poţiarnej zbrojnice v sume
18 436,45 €.
- Úspešná bola tieţ ţiadosť o dotáciu na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obce v sume 10 240 €
- V septembri sa začalo s prestavbou bývalej základnej
školy na nájomný dom Senior, ktorú realizuje firma
Tinama spol. s r.o. Predpokladaný termín ukončenia
prestavby je december 2012. Podrobnejšie informácie
o budúcich
nájomníkoch
a samotnom
spôsobe
fungovania tohto zariadenia zverejníme v najbliţšom
vydaní Prievalského spravodajcu.“
Aké boli najväčšie problémy a prekáţky pri
realizácii daných projektov?
„Za najväčšie problémy a prekáţky pri realizovaní
jednotlivých projektov povaţujem samotné finančné
prostriedky. Pri kaţdom projekte obec musí mať vlastné
financie na spoluúčasť, a tieţ na prefinancovanie daného
projektu. Aj keď má obec zmluvu na čerpanie
finančných prostriedkov na daný účel, tieto finančné
prostriedky čerpá formou refundácie. To znamená
najprv musíš dodávateľovi zaplatiť za vykonané práce,
aţ potom môţeš poţiadať o vrátenie vynaloţených
finančných
prostriedkov.
Samotné
vrátenie
vynaloţených financií trvá aj niekoľko mesiacov.

Foto: Tomáš Olšovský

K tomu sa pritrafia nepredvídané výdavky, a hneď je
problém. Ako príklad uvediem prestavbu bývalej
základnej školy – patriacej cirkvi - na Nájomný dom
Senior. Obec mala s biskupským úradom vypracovanú
a prerokovanú Zmluvu o budúcej zmluve, ktorá ale tesne
pred podpisom neplatila. Ak obec nechcela prísť

Foto: Tomáš Olšovský

o schválené finančné prostriedky na samotnú prestavbu,
čím by bol vlastne ohrozený celý projekt, obecné
zastupiteľstvo muselo urýchlene rozhodnúť o kúpe
budovy od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievaly.
Keďţe pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 sme
nepočítali s takýmto výdavkom a v rozpočte sme nemali
zvyšné financie, samotná kúpa v sume 40 000 € musela
byť zrealizovaná formou pôţičky.“
Ktoré z predkladaných projektov neboli realizované,
alebo sa presunuli na neskorší termín?
„Neúspešný bol projekt z cezhraničnej spolupráce
s druţobnou obec Kostelec na kroje pre folklórny súbor
Šandorfjanka a neúspešná bola aj ţiadosť o dotáciu
z Environfondu na dofinancovanie časti kanalizácie
trasa C, CC, C2 (ulica za kostolom). Opakovanými
ţiadosťami sa obec znovu pokúsi získať nenávratné
finančné prostriedky na tieto projekty.“
Čo sa v obci pripravuje v budúcom polroku 2012?
„V dôsledku obmedzenia finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu a viacero uţ zrealizovaných
stavebných
aktivít
zatiaľ
niektorých
nevyfinancovaných, alebo z dôvodu zadlţenosti obce,
bude rozpočet pre budúci rok bez viacerých investičných
aktivít. Ale aj napriek nepriaznivej finančnej situácii je
pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu
chodníka I. a II. Jedná sa o chodníky popri ceste na
hlavnej ulici. Samotná realizácia rekonštrukcie chodníka
I. (od bytoviek na námestí po potok pri Adamčíkových)
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by mala byť v druhej polovici budúceho roka, chodník
II. (od spodnej autobusovej zastávky po námestie)
v roku 2013. Tieţ je podaných viacero ţiadostí
o dotácie, a to na materiálne vybavenie dobrovoľného
hasičského zboru, na vybudovanie a zriadenie
technických zariadení, na zníţenie vzniku dopravných
nehôd v obci a na rekonštrukciu ihriska.
Na záver môjho zhodnotenia investičných aktivít
v našej obci v roku 2011 by som rada poukázala na
niektoré veci, ktoré mňa a tieţ veľa ďalších občanov
znepokojujú.
Po prvé - je to téma komunálneho odpadu,
separovaného zberu, čistoty a poriadku v obci.
Predpokladala som, ţe uţ po viacerých rokoch
systematickej práce v uvedených oblastiach dokáţeme
tieto veci pochopiť a robiť ich tak, ako si triedenie
a separácia odpadu zaslúţia. Ţiaľ, musím konštatovať,
ţe najmä v kontajneroch na triedený odpad sa
nachádzajú druhy odpadu, ktoré tam nemajú čo robiť.
Nie je ţiadnou raritou, ţe sa tam nachádzajú plasty, kov,
sklo, papier, ba aj odev, piliny alebo škrupiny
z orechov, čo je zaráţajúce. Výnimkou nie je ani
nachádzajúca sa tam pokosená tráva a iné. Náklady na
odvoz kontajnerov majú stúpajúci trend a potom sa
nečudujme, ţe obecné zastupiteľstvo bude moţno
nútené pre nasledujúce obdobie zvýšiť poplatok za
komunálny odpad. Neviem, či je to ťaţké pochopiť
a zároveň urobiť tak, aby ľudia, ktorí sa týchto praktík
dopúšťajú, jednotlivé komodity vytriedili a tým nielenţe
nezvyšovali náklady na odvoz komunálneho odpadu, ale
zároveň aj prispievali k zlepšovaniu nášho ţivotného
prostredia.
V oblasti poriadku na verejných priestranstvách mám
taký pocit, ţe je to problematika len obecného úradu
a pracovníkov na aktivačné a dobrovoľnícke práce. Lebo
odhadzovanie papierov, škatuliek od cigariet, plechoviek
sa stáva akousi samozrejmosťou. Ich vyzbieranie a tým
udrţiavanie poriadku na verejných priestranstvách je
chápané ako povinnosť obecného úradu. Nakoniec,
našou mládeţou komentované, ţe „aktivační“ čistia iba
priestor námestia a pred „obecákom“ nie je neznáme.
Nie je to však pravda, čistia celú dedinu, ale stojí
za zmienku, po kom to tam čistia? Zahodenie papiera,
škatuľky od cigariet, plechovky, plastovej fľaše do
smetných nádob sa akosi u niektorých našich ľudí
nenosí. Neuvedomujú si, ţe je to naša vizitka?! Spolu tu
ţijeme a chceme sa predsa cítiť v tomto prostredí dobre
a príjemne.
Po druhé - pes - priateľ človeka.
Platí to vtedy, ak sa človek o svojho priateľa malého psíka alebo veľkého psa, stará. Samozrejme, pes
má mať svoj domov, ktorý mu má vytvoriť majiteľ.
Majiteľ za svojho štvornohého miláčika zodpovedá
v zmysle platného zákona a je povinný za psa zaplatiť
daň. Aká je však skutočnosť? Skutočnosť je taká, ţe ,,X"
občanov má psa. Veď sme na dedine. Dedina s tým ţije.
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Ale ako sa majiteľ stará o svojho miláčika? Po uliciach
voľne pobehujú psy. Kde sú ich majitelia? Deti sa boja
prejsť dedinou do školy, do obchodu, ale neraz i dospelý
človek má obavy ísť po ulici. Mnohí chovatelia sú
presvedčení, ţe sa nič zlé nedeje, keď ich pes pobehuje
po obci. Povaţujú to za normálnu vec. Veď je to
pokojné spoločenské zvieratko, ktoré nikomu neublíţi.
Neuvedomujú si, ţe pes sa správa inak doma k svojmu
pánovi a inak vonku k cudzím ľuďom. Je to bezohľadné,
hlavne k deťom, ktoré majú panický strach zo psov a je
pre nich neriešiteľným problémom dostať sa domov, ak
majú prejsť okolo cudzieho psa, ktorý sa voľne
pohybuje po ulici, alebo sedí pred otvorenou bránou do
dvora. Podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 5 ods. 1 zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky drţania psov a vydaným všeobecne
záväzným nariadením obce Prievaly „O podmienkach
chovu, drţania a manipulácie s domácimi a úţitkovými
zvieratami na území obce Prievaly, voľný pohyb psa na
verejnom priestranstve v obci je zakázaný. Preto
tento problém rieši aj legislatíva a pri nedodrţaní tohto
nariadenia sa bude musieť pristúpiť k sankciám.
Nehovoriac o inej hrozbe, ţe voľne sa pohybujúci pes
má oveľa väčšiu príleţitosť nakaziť sa nebezpečnou
chorobou a preniesť ju na človeka. Ţiadam vás, váţení
majitelia týchto psov, urobte si so svojimi psami
poriadok a staňte sa pánmi svojich psov, aby ste si
s čistým svedomím mohli povedať „To je môj pes - môj
najlepší priateľ!"
Po tretie je to fungovanie tzv. agentúry „JPP“ (jeden
pán/jedna pani povedal/a).
Osoby, ktoré majú takúto činnosť vo svojej
„pracovnej náplni“ šíria „zaručené správy, informácie
a závery“, ktoré sa týkajú rozhodnutí obce. Je niekedy aţ
prekvapujúce, ako sa dokáţu ľudia takýmito
„zaručenými“ informáciami zaoberať a postupne
stupňovať emócie. Pritom na podstatnej časti takýchto
správ nie je pravdivé vôbec nič. Obec, alebo vedenie
obce, nikdy nebolo proti organizovaniu športovej alebo
kultúrnej akcie, či uţ to poţadoval niekto z radov
občanov alebo spoločenskej organizácie. Ale všetko má
svoje pravidlá, ktoré musí akceptovať aj samotná obec.
Len tak pre poriadok, pri príprave akejkoľvek
organizovanej akcie na verejnom priestranstve (ihrisko,
kultúrny dom a pod.), treba poţiadať obec o súhlasné
stanovisko. Následne obcou vydané súhlasné stanovisko
sa musí zo zákona nahlásiť na príslušné obvodné
oddelenie Policajného zboru. Váţená mládeţ, s radosťou
privítam kaţdý dobrý nápad a samotné zrealizovanie
vašej akcie a úprimne si budem ţelať jej úspešný
bezproblémový priebeh. Nie je hrdinstvom na sociálnej
sieti pouţívať hrubé slová. Doteraz nikdy nebol
problém, keď ste prišli slušne s poţiadavkou
zorganizovať si na ihrisku nejakú akciu. Mrzí ma, ţe to
tak niektorí nepochopili, „No malo by platiť dôvera, za
dôveru.“
Tomáš Olšovský
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Adventné rozhovory s tromi sestričkami
Jesenný večer. Zaţínam voňavú adventnú sviečku. Čas na rozmýšľanie. S kým urobiť ďalší rozhovor? Kto by v tomto
predvianočnom čase mohol priniesť do našich príbytkov chvíle pokoja, lásky či nádeje? Myslím, ţe by to mohla byť ţena.
Kto iný ako ţena – zdravotníčka by mohla mať takúto skúsenosť.
V našej obci máme niekoľko zdravotných sestier. V mysli sa mi vynárajú hneď tri. Tri skúsené sestričky, ktoré zasvätili
svoj ţivot krásnemu povolaniu. Pomáhať iným, byť pri zrode dieťaťa, venovať sa im v prvých mesiacoch ich ţivota. Boli
ochotné podeliť sa s nami o svoje skúsenosti, záţitky, osudy. Verím, ţe vás zaujmú podobne ako mňa, keď sme spolu
strávili tri adventné večery.
Pani Emília Kubášková začínala v Karlových Varoch.
Vyštudovala Vyššiu zdravotnú školu, odbor pôrodná
asistentka a svoju prácu vykonávala od roku 1954 do
roku 1999. Do Prieval prišla v roku 1978. Viacerí ju
poznáte osobne, ale ja som ju o svojej profesii počula
rozprávať prvýkrát. S takou láskou a zanietením
dokáţe o svojej práci hovoriť naozaj len človek, ktorý
svoju profesiu miluje:
„Moje povolanie bolo radostné, málokedy skončilo
smutne.
Pôrodná
asistentka je vţdy
prvý človek, ktorý
sa dotkne dieťatka
a ktorý ho vezme do
náruče. Je to krásny
pocit a ja som sa
často cítila ako sudička, ktorá praje
novorodeniatkam
šťastný ţivot. Počas
môjho pracovného
Foto z rodinného archívu
ţivota som našťastie
bola len pri pôrodoch, keď sa narodili ţivé a zdravé deti.
Na začiatku som pracovala prevaţne na pôrodnej sále,
neskôr som vzala terénnu prácu. Bolo to oveľa náročnejšie,
lebo sme chodili k pôrodom takmer s prázdnymi rukami.
Aţ neskôr nám pridelili tzv. pôrodný balíček, ktorý
obsahoval len najnutnejšie veci pre prvú pomoc
novorodenca a rodičky. Spočiatku nám rodičky veľmi
neverili, lebo poznali len pôrodné baby, babice, ale neskôr
naše skúsenosti ocenili, veď sme často pomáhali aj
lekárom a mali sme odborné znalosti a skúsenosti.
Voľakedy bolo veľa pôrodov v domácnosti alebo po
ceste do nemocnice. Mám z tohto obdobia veľa záţitkov.
Jeden pôrod som musela odviesť aj u nás na dvore pod
čerešňou. Mamičku som vyšetrila a zistila som, ţe sa jej
otvárajú pôrodné cesty. Manţel mi vtedy rýchlo priniesol
pôrodný balíček. Vtedy mi veľmi pomohla p. Eva
Olšovská, ktorá mi z domu priniesla čistú vyţehlenú
perinku, plienky, košieľku a tak sme dieťatko mohli bez
problémov odviezť do nemocnice. Bola som aj pri pôrode
mojej nevesty Magdalénky. Celý večer bola nepokojná,
nikomu sa však nesťaţovala, mysleli sme si, ţe na pôrod je
ešte mesiac čas, ale nebolo to tak. Nakoniec som pôrod
odviedla na mojej posteli.
Raz pre mňa prišiel šofér sanitky, ţe musíme rýchlo na
Rozbehy, vraj tam niekde pri stohu slamy je rodička, ktorá
nás potrebuje. Hľadali sme teda po všetkých okolitých
stohoch, ale márne. Nakoniec sme ho našli, ale uţ tam bola
sanitka z Trnavy.

Odrodila som veľa detí, najskôr som si ich aj všetky
zapisovala, ale pri vysokom čísle som prestala. Najkrajšie
bolo, keď dieťatko začalo kričať, odstrihla som pupočnú
šnúru a poloţila dieťa rodičke na prsia so slovami:
Mamička, toto je vaše dieťatko.“
Vedeli by ste porovnať vašu prácu so súčasnou prácou
pôrodných asistentiek? Aký máte názor na
momentálnu situáciu v zdravotníctve?
„Sluţba pôrodných asistentiek uţ neexistuje, je to
škoda, lebo keby sa zachránil čo len jeden detský ţivot, uţ
by to malo význam. Súčasnú situáciu v zdravotníctve
sledujem, ale nepáči sa mi. Myslím si, ţe na štúdium
lekárstva by sa mal robiť výber, lebo niektorí lekári dnes
ku svojmu povolaniu nemajú vzťah. Našťastie existujú aj
dobrí lekári, tí však často nemajú na pacientov čas, lebo
musia vykonávať veľa administratívnej práce. A pritom by
niekedy stačilo s pacientom sa porozprávať, „očistiť mu
dušu“. Určite by nemuseli uţívať toľko liekov. Dnes však
nemajú ľudia k lekárom úctu a pritom si neuvedomujú, ţe
práve oni im môţu zachrániť ţivot. Naše zdravotníctvo je
nezdravé, kto si zaplatí, je prednostne ošetrený a obyčajný
človek aby čakal v čakárni aj celý deň. Preto prajem nášmu
zdravotníctvu, aby vyzdravelo a aby sa medzi pacientmi
a lekármi nestrácali cit a vzájomná dôvera.“
Pani Anežka Škrabáková pochádza síce z Plaveckého
Petra, ale od mladosti ţije v Prievaloch. Chodila na
SVŠ v Senici (terajšie gymnázium) a potom na strednú
zdravotnícku školu, odbor rádiodiagnostika, 33 rokov
pracovala na röntgenovom pracovisku v Senici. Pri
svojej vrodenej skromnosti o svojej práci a o tom, ako
často krát pomáhala Prievalčanom, veľmi hovoriť
nechcela, ale nakoniec sa dala prehovoriť.
„Moje začiatky na strednej škole boli ťaţké, chodili sme
totiţ na prax po všetkých nemocničných oddeleniach,
najhoršie to bolo na detskej onkológii. So spoluţiačkami
sme si veru neraz poplakali, ale postupne sme si museli
uvedomiť, ţe je to naša práca a podľa toho sa musíme
správať. Po skončení školy som pracovala v trnavskej
nemocnici na diagnostickom röntgene a ako mladá
sestrička som sa tam počas nočných sluţieb veru neraz aj
bála. Na poliklinike v Senici nočné sluţby nebývali, takţe
to bolo ľahšie. Samozrejme, ţe podmienky, ktoré boli na
poliklinike voľakedy a dnes sa nedajú porovnať. Vtedy
nebolo také vybavenie, nebolo CT, ani magnetická
rezonancia, dnes existujú aj krajšie priestory a lepšie
technické vybavenie. Aj keď som musela ovládať veľa
technických vecí, prácu rádiologickej laborantky som mala
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rada. Zvlášť, keď sa nám
podarilo urobiť náročné
vyšetrenie
určujúce
diagnózu a zistilo sa, ţe
sa nejedná o zhubné
ochorenie, tak sme sa
všetci veľmi tešili. Takýchto prípadov bolo,
našťastie, veľa. Alebo
keď sa pri autonehode
zranilo viacero ľudí a išlo
o veľmi ťaţké aţ otvorené zlomeniny, bolo
treba zranených v ošetrenom stave previesť na
Foto z rodinného archívu traumatológiu do Bratislavy. Keď sme s chirurgmi takéto prípady zvládli,
úprimne sme sa tešili z dobre vykonanej práce.
Naša práca nebola nikdy spravodlivo hodnotená. Platovo
som si trochu polepšila aţ keď som si spravila atestáciu
z praxe. To mi trochu pomohlo aj na dôchodok.“
Sledujete súčasnú situáciu zdravotných sestier a čo si
myslíte o ich odchode do zahraničia?
„Súčasnú situáciu veľmi nesledujem, ale z rozprávania
viem, ţe lekári to majú v akciových spoločnostiach lepšie
ako inde, ale personál ako sestričky nie. V štátnych
nemocniciach je veľký neporiadok a dlhy, nebude
jednoduché to dať do poriadku. Sestričky, čo odchádzajú
do zahraničia idú kvôli platom, chápem to, určite to sú ich
hlavné dôvody prečo opúšťajú rodiny. Veď z 350 eur sa
ţije ťaţko.“
Viem, ţe ste činorodá ţena a len tak ľahko neobsedíte.
Čo robíte vo voľnom čase?
Nemôţem povedať, ţe by som sa nudila a nič nerobila.
Rada pomôţem kde sa dá. Najviac okolo kostola, tam sme
tento rok ponatierali a obnovili sochy. Potešila ma aj práca
na kaplnke, kde sme spolu s mladými urobili veľa
murárskej roboty a dali sme ju tak po zime do poriadku.
Inak, rada sa chodím s dôchodcami kúpať do termálnych
bazénov. Aj sa chystám, ţe niekedy medzi nich do klubu
zájdem.“
Pani Eva Ščepková sa z Plaveckého Petra vydala do
Prieval a uţ tu zostala. Chodila na Strednú zdravotnú
školu v Skalici a pôvodne mala byť pôrodná asistentka.
Nakoniec však vyštudovala odbor detská sestra. Mnohí
ju poznáme z detskej ambulancie v Jablonici, kde
preţila kus svojho pracovného ţivota.
„Začala som pracovať v skalickej nemocnici na
novorodeneckom oddelení, najdlhšie som pôsobila
v Senici, potom u MUDr. Olšovskej v Jablonici a nakoniec
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v Domove pre dôchodcov, tieţ v Senici. Najviac ma bavila
práca v nemocnici. Vtedy sa rodilo veľa detí, cez víkend aj
desať. Väčšinou išlo o prirodzené pôrody a s tým bolo
vţdy veľa práce. Bábätká sme kúpali, váţili, kŕmili, či
prebaľovali. Bola to krásna práca. Neskôr som chodila do
terénu pomáhať mamičkám s novorodencami. Kaţdá sme
mali svoj rajón a spolupráca detská sestra - pôrodná
asistentka a lekár bola veľmi dôleţitá. Mamičky sme učili
ich detičky kúpať, ošetrovať, sledovali sme ich
psychomotorický vývoj. Do rodín sme chodili kaţdý
mesiac a sledovali, či dieťa prospieva, upozorňovali sme
lekárov, keď sa nám niečo nepozdávalo. Sledovali sme aj
sociálne podmienky v akých deti ţijú, či majú čisto a pod.
Teraz táto funkcia sestričky uţ neexistuje, lebo všetko sa
ţeny učia uţ v pôrodnici. Po návštevách som chodila aj
v Prievaloch a našťastie som nezaţila ţiadny tragický
prípad, ale veselých príbehov bolo veľa.
Úplne iná bola práca s dôchodcami. Robila som ju
6 rokov a po prvom dni som bola veľmi sklamaná. Bola to
robota náročná na psychiku, starí ľudia tam niekedy
nechceli byť, keď ich nechceli ich deti, boli to smutné
príbehy. Starý človek je zvláštny, musela som sa naladiť na
ich vlnu, inak by sa to nedalo zvládnuť. Niektorí chceli
utiecť aj domov, museli sme im všetko trpezlivo
vysvetľovať. Postupne som si prácu obľúbila a môţem
povedať, ţe som si neraz s našimi starkými rada
porozprávala.“
Posledná
otázka,
dala
som
ju
aj
vašim
predchádzajúcim kolegyniam Aký máte názor na
súčasnú situáciu v zdravotníctve?
„Trochu túto situáciu sledujem, moja posledná
skúsenosť z nemocnice
je veľmi dobrá, zaţila
som vzorný prístup
a ochotu od lekárov aj
sestričiek. Myslím, ţe
lekári
špičkoví
odborníci - sa dnes
nebúria, ale radoví lekári
áno. Viem, ţe sa od nich
vyţaduje ľudský prístup,
ale donekonečna sa na
len na Hyppokratovu
prísahu spoliehať nedá.
Aj oni potrebujú byť
Foto z rodinného archívu
spravodlivo ohodnotení.
Ľudia na oveľa menej zodpovedných miestach majú vyššie
platy a plat úradníčky je oveľa vyšší ako plat sestričky,
hoci majú podobné vzdelanie, ale rozdielnu zodpovednosť.
Prajem sestričkám i lekárom, aby sa konečne dočkali
zvýšenia platov tak, ako si to ich náročná profesia zaslúţi.

Adventná sviečka dohorieva.
Večerné rozhovory s tromi sestričkami - sudičkami sa končia. A ja sa zamýšľam nad ich posolstvom. Dnes, keď sa mnohí
z nás naháňame len za darčekmi a chytá nás nákupná horúčka, by sme sa mali zastaviť. V pokoji, v láske a porozumení si
uţiť chvíle so svojimi rodinami, deťmi, starými či chorými. Uvedomiť si, ţe konať dobré skutky by malo byť
samozrejmosťou a zvlášť v adventnom čase. Tak ako to počas svojho ţivota robili aj moje, naše, tri sestričky.
Chcem sa im preto za seba a za vás za všetko úprimne poďakovať a popriať im, aj vám, pokojné vianočné sviatky.
Zhovárala sa: Mgr.Ľubica Kiráľová
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Učiteľské povolanie je jedným z najnamáhavejších
Uţ siedmy rok pôsobí Mgr. Svetlana Vachová v Prievaloch ako riaditeľka našej Základnej školy. Pochádza zo Senice,
denne dochádza do Prieval, začína v skorých ranných hodinách a často sa domov vracia večer. Ako sama hovorí, v škole
je toľko administratívnej a inej práce, ţe neraz by mohla v škole aj nocovať. Má však svoje povolanie zrejme rada,
pretoţe nech sme hovorili o čomkoľvek, vţdy sme skončili v triede. Tak sa náš rozhovor aj začal, o škole.
,,V tomto roku máme v troch triedach 37 detí, teda
o sedem viac neţ v roku minulom. V prvom ročníku je
13 ţiakov, v spojenej triede máme 8 druhákov
a 7 štvrtákov, tretiakov je tieţ 9. Máme zatiaľ zriadené tri
krúţky - počítačový, športový a mixáčik. Od januára
chceme v spolupráci so stolnotenisovým klubom otvoriť aj
krúţok v tomto športe. Mal by ho viesť pán Viktor
Ochránek z klubu dôchodcov. Na škole učia okrem mňa
ešte dve pani učiteľky, Mgr. Gabriela Tunáková, ktorá má
prvákov, PaedDr. Slavomíra Pirohová, naša nová pani
učiteľka, má spojenú triedu ţiakov 2. a 4. ročníka a ja
vediem tretiakov. Náboţenskú výchovu vyučuje pán farár
Mgr. Jaroslav Máčovský vo všetkých triedach. Máme pani
vychovávateľku, tou je Katarína Filová. Pre úplnosť, škola
má aj nepedagogických zamestnancov - Mária Pápeţová,
školníčka a upratovačka, Dana Hološková, vedúca školskej
jedálne, Lýdia Čavojská, hlavná kuchárska a Jana
Peterková, pomocná kuchárka."
Učiteľské povolanie je jedným z najnamáhavejších.
Ako sa vášmu kolektívu darí zvládať svoju úlohu?
,,Dnes sa v školách presadzuje kombinácia klasického
učenia s interaktívnym. Na učiteľa sú kladené vysoké
nároky po všetkých stránkach. Snaţíme sa o hľadanie
vhodných metód, foriem, ktoré by u ţiakov vzbudili väčší
záujem o učenie. Prievalská škola je tretí rok v projekte
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“ a môţem
konštatovať, ţe deti tento systém vyučovania baví.
Problémom však je, ţe sa najmä na úrovni prvého stupňa
vyţaduje intenzívnejšia forma spolupráce rodiny. Hlavne
pri utvrdzovaní prebraného učiva. Hoci v súčasnej dobe
prišlo k redukcii učív v jednotlivých ročníkoch, ţiaci majú
učenia menej ako po minulé roky, stále je dosť
problematických ţiakov, ktorí zaostávajú. Majú napríklad
problémy s čítaním s porozumením, násobilkou, delilkou....
Deti prijímajú najradšej hotové veci, informácie,
ochota hĺbavejšie sa zaoberať problémom je u
mnohých ţalostne nízka. Robíme, čo je v našich
silách, ale vyššia podpora rodičov, minimálne
akýsi dohľad nad prípravou svojho dieťaťa na
vyučovanie, je viac ako ţiaduce."
Všeobecne sa diskutuje o tom, ţe sa na školách
zhoršuje disciplína. Potvrdzujú vaše skúsenosti
tento názor?
,,Väčšina detí nemá s disciplínou problém. Je
však niekoľko jednotlivcov, ktorí svojím
správaním dokáţu negatívne ovplyvniť celý
kolektív. Napríklad pouţívajú nevkusné výrazy,
sú konfliktní, vyrušujú počas vyučovania, nemajú
zábrany povedať: ,,Ja toto robiť nebudem."
Nazdávam sa, ţe to sú odpozorované spôsoby od
starších a moţno i rodičov. Sú to veľmi
nepríjemné a rušivé momenty, ktoré síce musíme
zvládnuť, ibaţe to neprispieva vyučovaciemu

procesu. Stane sa, ţe aj slušní ţiaci sa nechajú strhnúť
a razom je v triede chaos. V takýchto kritických situáciách
je často našou jedinou zbraňou náš hlas."
Spomínali ste, ţe ţiaci nemajú veľkú ochotu pracovať
na sebe, najradšej prijímajú jednoznačné veci
a riešenia. To však uţ dnes nestačí, absolventi škôl dosť
neskoro prichádzajú k poznaniu, ţe mali v škole viac
zaberať. Akú ambíciu má vaša škola, čo chcete ako
riaditeľka spolu so svojimi podriadenými dosiahnuť?
„Chceme byť školou vyššej kvality a to tak, aby
občania Prieval cítili prítomnosť školy a ţili presvedčením,
ţe škola patrí obci, ţe je obci prospešná. Bez školy je
predsa kaţdá obec neúplnou inštitúciou. Zároveň si
uvedomujem, ţe bez úzkej vzájomnej spolupráce
školského aparátu, pracovníkov obecného úradu a členov
zastupiteľstva i samotných obyvateľov, nemáme veľkú
šancu niečo v tomto smere dosiahnuť. Preto sa s výzvami
najmä k rodičom pri kaţdej príleţitosti obraciam s prosbou
o spoluprácu. S potešením môţem povedať, ţe sa táto
problematika lepší, čoraz viac rodičov je ochotných
pomôcť škole pri akciách. Verím, ţe to bude mať stúpajúcu
tendenciu a ţe časom si porozumieme so všetkými rodičmi
aj v našej hlavnej práci, ktorou je výchova a vzdelanie.
Našou snahou je predsa ţiaka naučiť, čo nám určujú
osnovy a umocniť v ňom to, čo je dobré."
Čo povaţujete sa silné a čo za slabšie stránky našej
školy?
,,Jednoznačne nízky počet ţiakov v triedach patrí
k pozitívnym stránkam. Umoţňuje individuálny prístup
k ţiakom, čo je veľké pozitívum vo vzdelávacom procese.
Silným argumentom je stabilizovaný kvalifikovaný
kvalitný pedagogický personál, ktorý sa neustále vzdeláva
a drţí krok s dnešnou dobou. Tieţ má dlhodobé skúsenosti
z vyučovania v spojených ročníkoch. Silnou stránkou školy
je záujmová činnosť školy,
veľa ţiakov zapojených do
tejto činnosti a z toho
vyplývajúca
rôznorodosť
školskej a mimoškolskej
aktivity ţiakov vyúsťujúca
do
prezentácie
takmer
kaţdého ţiaka v tej ktorej
činnosti. Deti neraz ukázali
svoj talent v kultúrnom
programe, ale i v okresných
a krajských súťaţiach. Za
najväčší úspech v tomto
roku
povaţujem
účasť
ţiačky Natálie Filovej na
krajskom
kole
súťaţe
„Slovenský slávik“. Všetky
akcie, aktivity a úspechy sú
priebeţne zverejňované na
Foto: Katarína Filová
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školskej webstránke www.zs.prievaly.sk. Dovolím si
tvrdiť, ţe našou silnou stránkou je tieţ aj exteriér a interiér
školy. Naša škola patrí medzi najkrajšie a najmodernejšie
neplnoorganizované školy v okrese Senica a Skalica.
Pravdaţe stále je čo vylepšovať a preto sa snaţíme
skvalitňovať pracovné podmienky pre ţiakov i pedagógov.
Našou snahou je, aby sa kaţdý cítil v škole ako doma, lebo
my sa pokladáme za školu rodinného typu. Taktieţ ako
kaţdá škola i my máme slabšie stránky. Medzi ne by som
zaradila spájanie ročníkov a priestorové podmienky školy.
S pribúdajúcim počtom ţiakov, čomu som veľmi rada,
pociťujeme stiesňujúce priestory napr. šatňa, chodby.
Beriem to ako dočasný stav, ktorý závisí od
demografického vývoja v obci.“
Nedávno ste na zasadnutí obecného zastupiteľstva
podávali správu o výsledkoch v minulom ročníku. My
sme sa niektorých bodov v rozhovore dotkli. Na čo sa

zameriate v tomto roku v oblasti výchovy a vzdelávania
ţiakov?
,,Vo výchove budem klásť dôraz na posilnenie
disciplinovaného správania sa ţiakov. Mnohí neznášajú
stanovené pravidlá, zrejme z rodinného prostredia majú
zafixovaný v sebe tento prístup. Individuálnym prístupom
k ţiakovi i rodičom sa pokúsime tento stav meniť. Na
úseku plnenia si povinností sa zameriame na
minimalizovanie zabúdania u ţiakov. Aj tu budeme chcieť
dosiahnuť nápravu spoluprácou s rodičmi pri kontrole
prípravy detí do školy, či ich dieťa má všetko, čo pre prácu
v škole práve potrebuje. Nuţ a na čo sa sústredíme vo
vzdelávacom procese? Uţ som o tom hovorila, snaţiť sa
vzbudiť záujem o učenie, o čítanie. Jednou formou je
interaktívne učenie, ktoré deti baví. Pestovať u nich vzťah
ku knihám, sprístupniť im súčasnú detskú literatúru
blízku ich srdiečku.
Martin Sládek

Ako sme objavili chráneného chrobáka
Koncom školského roka nastáva pre deti v našej cestou. Deti spoznali, ţe sa môţu veľa zaujímavého
prievalskej škole priestor na rôzne poznávacie akcie dozvedieť z úst odborníka, tak nášho sprievodcu priam
rozširujúce obzor ich poznania. Jednu z nich sme za zasypali ďalšími otázkami dotýkajúcich sa lesa a všetkého,
krásneho slnečného dňa absolvovali v sprievode pána čo s ním súvisí. A nezabudli ani na šancu objavovať nové.
inţiniera Jána Grofčíka. Cieľom bol blízky les a snaha Tak sa stalo, ţe našli zvláštneho ţlto-čierneho chrobáčika,
poznať faunu a flóru nášho okolia.
z ktorého sa vykľul zákonom chránený Tesárik alpský.
Cesta bola príjemná, nálada v kolektíve detí prirodzene
Presvedčili sme sa, ţe fauna a flóra okolia našej obce je
uvoľnená a navyše v lese vládol pokoj a mier. Deti si pestrá a zaujímavá a vie zaujať aj mladého pozorovateľa,
plnými dúškami vychutnávali atmosféru, ktorá nás navyše ak má pri sebe niekoho, kto vie pútavo o všetkom
obklopovala. Slnko sa z oblohy usmievalo, nad hlavami informovať. Aj to bol dôvod, ţe sme s pánom Grofčíkom
nám veselo spievali vtáci svoje obľúbené melódie. uzavreli – na našu radosť - dohodu o vzájomnej spolupráci
Najdôleţitejšie však bolo, ako deti dôkladne a pozorne aj pre ďalšie obdobie.
vnímali všetko okolo seba. Kvety, stromy, chránené
Čo povedať záverom? Niekto si povie – príroda tu bola
rastliny a dokonca i huby. Obzvlášť,
ak mali k dispozícii tak fundovaného
odborníka, akým bol náš spoločník,
inak lesný inţinier pán Grofčík, ktorý
vedel odpovedať na všetky všetečné
otázky a vysvetlil, čo bolo treba
o kvetoch, ktoré rástli popri ceste,
o stromoch, proste v lese o všetkom.
Ani sme sa nenazdali a boli sme pri
vrtuliach na Rozbehoch. Usadili sme
sa na lúke, deti sa s chuťou
nadesiatovali, prezreli si zblízka
elektrické
stoţiare
s vrtuľami
a o všetkom tomto viedli zaujímavé
diskusie. Pri pozornejšej obhliadke
Poznávacia prírodovedná vychádzka s p. Grofčíkom
Foto: Katarína Filová
rastlinstva na lúke sme s prekvapením
zisťovali, koľko liečivých rastlín môţe byť na jednom pred nami, bude aj po nás. To ale v skutočnosti nemusí byť
mieste. Pán Grofčík nám ich poukazoval, o kaţdej povedal pravdou,.Veľmi záleţí na človeku, ako sa bude k prírode
základné údaje, ako sa volá a na čo ju môţeme pouţiť. správať. Ak dobre, ONA sa mu dobrom odvďačí, ale ak zle
Zopakovali sme si, aj aké stromy sme videli okolo seba a nešetrne, PRÍRODA sa postaví proti nám. To asi
počas celej túry a podľa čoho ich môţeme rozpoznať. Deti nechceme. Preto budem rada ďalej vodiť našich ţiakov na
našli aj huby, pomenovali sme ich a povedali si, či sú jedlé, lúky a do lesov za poznaním krásy a uţitočnosti fauny
alebo nie. V naozaj peknej atmosfére umocnenej krásou a flóry v našom okolí. Aby sa navzájom s prírodou
okolia sme nečakane rýchlo preţili celé doobedie. Deťom spoznávali a rozumeli si.
sa veru naspäť veľmi nechcelo, ale čakal na nich obed.
Avšak ani návrat domov nebol len pochodom lesnou
Katarína Filová
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Spoločná poľovačka na diviaky sa vydarila
Mesiac december sa medzi poľovníkmi radí k vrcholom
poľovníckej sezóny a členovia Poľovníckeho zdruţenia
(PZ) Kamenec to nemusia mať v kalendári červenou
podtrhnuté.
Okrem
individuálnych
poľovačiek
neodmysliteľné miesto patrí spoločnej poľovačke. Jednou
z takýchto bola i v tomto roku posledná spoločná
poľovačka, ktorá sa konala 3. decembra a bola zameraná
na lov diviačej zveri a zákonom povolenej škodnej zveri.
Podujatie má v okolí dobrý zvuk a aj teraz sa ho zúčastnil
celý rad hostí – priateľov našich členov PZ.
Príprava i samotný priebeh poľovačky nie je
jednoduchou záleţitosťou. Všetko treba naplánovať,
pripraviť a dôkladne zabezpečiť a nie je toho málo. Zraz
hodinu pred štartom akcie, spísanie hostí spojené
s evidenciou a kontrolou zbraní, kontrola zabezpečenia
jednotlivých rozdelených úloh. Ak toto všetko je
v poriadku, začína poľovačka slávnostným nástupom,
spojeným s oficiálnym zoznámením všetkých účastníkov
s priebehom a organizáciou poľovného dňa. Napokon sa
urobí rozdelenie úloh v pohonoch a vzrušujúce divadlo sa
môţe začať.
V priebehu onoho decembrového dňa sa uskutočnili
štyri pohony. Po poslednom pohone a po ošetrení diviny
nasledoval slávnostný výrad. A výsledok? Naši chlapci
poľovníci sa veru nemuseli hanbiť – jeden dospelý diviak,
jeden lanštiak (13. aţ 15. mesačné diviača, pozn. red.),
štyri diviačatá a dve líšky. Trofeje tak potvrdili nielen
dobré hospodárenie, ale tieţ – ako ináč – dobrú mušku.

Ilustračné foto

Úsmevy na tvárach šťastných strelcov, cvakajúce
fotoaparáty sprevádzali slávnosť chvíle, keď sa verejne
hodnotilo. Panovala všeobecná spokojnosť s výsledkom, aj
s ďalším uţitočne preţitým pekným dňom. No záver
všetkého ešte nenastal pretoţe posledné, ale ozaj posledné,
kolo býva uţ tradične spojené s malou spoločenskou
udalosťou pre všetkých aktérov podujatia a tou je
posedenie pri guláši z diviny z vlastnej produkcie. Tento
rok sa ono posledné kolo uskutočnilo v kultúrnom dome
v Prievaloch. O dobrý guláš sa postarali manţelky
poľovníkov a k dobrej nálade prispeli členovia z domáceho
súboru Šandorfjanka.
Lovu zdar!
Boris Holič

Súťaţ o Pohár starostky obce – preteky, čo majú šmrnc

Foto: Veronika Janotková

V sobotu 23.07.2011 usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Prievaly v spolupráci so zamestnancami obecného úradu a so zamestnancami firmy
Tinama, 5. ročník hasičskej súťaţe v poţiarnom útoku.
Súťaţ v Prievaloch je organizovaná ako preteky o Pohár
starostky obce, ale je tieţ súčasťou dvanástich pretekov
Hasičskej ligy. Súťaţilo sa v kategóriách ţeny a muţi.
Súťaţe sa zúčastnilo 11 ţenských a 20 muţských
druţstiev. Kaţdý tím mal dva pokusy, z čoho sa rátal lepší.
Keďţe väčšina súťaţiacich zvláda narábanie so striekačkou
skutočne majstrovsky, súperenie jednotlivých druţstiev
prinieslo parádne divadlo. Jednoducho bolo sa na čo dívať.
Diváci mali okrem moţnosti vychutnať si zaujímavé

súboje, tieţ moţnosť pochutiť si na výbornej cigánskej
pečienke a guláši. Smäd mohli zahnať kofolou alebo
šandorfským pivom, na výber bolo viacero druhov. Nielen
pre deti bola prichystaná atrakcia maľovania na tvár.
Vráťme sa však k samotným pretekom o ktorých Marta
Hurbanisová, delegátka z Okresného výboru Dobrovoľnej
hasičskej ochrany v Senici povedala krátko, ale presne:
„Tieto prievalské preteky majú vţdy taký zvláštny šmrnc.“
Po absolvovaní všetkých útokov pozval šéf podujatia
a moderátor v jednej osobe Tibor Petráš zúčastnené
druţstvá k vyhodnoteniu výsledkov. Všetci hasiči podali
kvalitné výkony a výsledné časy boli veľmi tesné.
O víťazoch rozhodovali len stotiny, no muţi z Moravského
sv. Jána boli celkovo najlepším tímom a umiestnili sa na
1. mieste. Víťazi podľa vlastného vyjadrenia sa drţia hesla:
„Všetci za jedného jeden za všetkých.“ A práve preto sa
vraj tešia zo svojho kaţdého úspešného i menej úspešného,
útoku. Po vyhlásení výsledkov sa konala uţ tradičná disco,
na ktorej hral DJ Enter – Erik Slezák. Všetci sa výborne
bavili a tancovali do skorých ranných hodín.
Poradie na medailových miestach – muţi: 1. Moravský
sv. Ján, výsledný čas 17,89 sek., 2. Kúty 18,02,
3. Topolecká 18,30, ...8. Prievaly 18,84, ţeny: 1. Koválov,
výsledný čas 21,25 sek., 2. Sobotište 22,86, 3. Senica I.
22,88.
Monika Holičová
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Iba akési hodové prebudenie?
svojim mesiace, moţno roky, pestovaným
pohodlím a boli v danom čase ochotní
obliecť si dresy a postaviť sa zoči-voči
zjavne zohratejšiemu súperovi. Skeptici,
ktorých nie je medzi nami málo,
s neskrývanou zvedavosťou vyčkávali, či sa
vôbec nájde toľko hráčov, aby sa mohli
nazvať jedenástkou. Lenţe stalo sa, čo
málokto očakával, aţ sedem ich muselo
zostať sedieť na lavičke, čo sa im neušlo
miesto v základnej zostave. Skvelá správa
pre tých, čo nestrácajú nádej, ţe raz budú
Prievaly mať futbalové muţstvo. Myslím, ţe
Foto: Veronika Janotková
ani zápas o týţdeň neskôr, odohratý
V roku 2011, najmä v jeho druhej polovici, sa v našej v Plaveckom Petri, čo skončil nepríjemným debaklom 0:11,
obci udialo niekoľko zaujímavých akcií. O niektorých by nemusel mladých adeptov futbalu otráviť od úsilia, čosi
píšeme v predchádzajúcich článkoch, no nemôţeme pre seba a pre futbal urobiť.
opomenúť svojim spôsobom tieţ historickú, tentoraz
Hrať opäť pravidelne futbal by malo byť cieľom pre
športovú udalosť – na hody sa konal futbalový zápas
celú komandu osemnástich ochotných hodových hráčov.
Prievaly – Buková. Gólov v tomto zápase padlo neúrekom.
Bude to však vyţadovať ochotu urobiť čosi pre seba a veľa
V tomto smere to bol naozaj hodový zápas. Autor tohto
pre našu dedinu. Presviedčam sa, ţe ona má stále ešte
článku sa nazdáva, ţe skóre zápasu skončilo 2:6. Ak by bol
dobrý zvuk medzi bývalými futbalistami nášho regiónu.
napríklad Peťo Holič z horného konca, v 12. minúte zápasu
Nemusí to znieť vystatovačne od starších, ţe sa u nás hral
premenil svoje sólo a nehodil si priveľmi dlhú kľučku,
futbal, na ktorý sa oplatilo chodiť. A to nielen doma na
mohol sa zápas vyvíjať inak. Moţno. Slávnym sa mohol
„Vŕšká“, ale aj do Cerovej, Jablonice, Myjavy, snami
stať i Gabo Hanáček, ak by po jednej z najkrajších akcií
chodilo nemálo fanúšikov. Teraz tam chodia naši chlapci
zápasu, driblérskom sóle, trafil loptu presnejšie a neposlal
hrávať, je to tak lepšie? Som zvedavý, aký účinok prinesie
ju do bočnej siete, ale za chrbát hosťujúceho gólmana.
hodové futbalové prebudenie.
Nie je ale podstatným fakt, ţe hráči reprezentujúci našu
Martin Sládek
obec Prievaly v tomto dueli prehrali, oni zvíťazili nad

Keď je duša v perí
Jednota dôchodcov v našej obci si stanovila deň
9. Augusta 2011 na uskutočnenie výletu do Horných Salíb.
Cieľ bol jasný – návšteva termálneho kúpaliska. Pôvodne
sme mali určený termín o 2 týţdne skôr vzhľadom k
nestálemu počasiu tohto leta. Ráno sa na prekvapenie zdalo
byť celkom sľubné, veď predtým bol deň nepríjemný
a daţdivý. Keď som prichádzala k autobusu boli uţ
výletníci usadení na svojich miestach. Len Terku
Ochránkovú som ešte videla pobehovať z obchodu do
obchodu, pravdepodobne chcela ešte nejakú maškrtu na
cestu dokúpiť. Z pôvodných 25 prihlásených účastníkov sa
nás zišlo 17 plus dve deti. Ostatní pôvodne prihlásení sa
neukázali, zrejme ich odradilo počasie. A veru majú čo
ľutovať. V Rehabilitačnom centre Horných Salíb nás čakali
v krytom kúpalisku dva okrúhle bazény s teplotou vody 38
stupňov a jeden veľký bazén s teplotou vody 28 stupňov
Celziových. Po objavení vonkajšieho bazénu s príjemnou
teplou vodou sa väčšia časť kúpajúcich presťahovala von,
kde našťastie slniečko vôbec skúpe nebolo. Uţívali sme si
to naplno, ako aj naše vnučky, ktoré sa vo vode riadne
vyšantili. Z vody sme vychádzali riadne osvieţení, nastal
čas slnenia sa. Alebo pre niektorých šanca osvieţiť sa
nápojmi resp. dobrým jedlom, ktoré v tomto našom
dočasnom sídle bolo veru vynikajúce. Nehovoriac
o osvieţujúcej kávičke, či dobrom pivku. My "dievčence"

sme sa rozhodli ochutnať mimo klasickej kávičky, či
kapucína aj alţírsku kávu a nesklamala, obe chutili
vynikajúco. Obedovalo sa od 13,00 do 14,00, podaktorí vo
vnútri krytého kúpaliska a časť z nás sa rozhodla pre
priestor okolo vonkajšieho bazénu v blízkej reštaurácii.
Viacerí dali prednosť vysmáţanému syru s hranolčekmi, ja
som uprednostnila rybu s bylinkovým maslom a varenými
zemiakmi s oblohou. Nikto z prítomných sa nenašiel, komu
by obed nechutil, aj moja ryba bola vynikajúca, povedala
by som, ţe bola hodná na 5 hviezdičiek. Mnohým sa
nechcelo odísť o 16,00 , tak sme pani Bertu Holičovú,
vedúcu zájazdu „ukecali“, aby sa odchod posunul o hodinu
neskôr. Urobil sa nakoniec kompromis a odchádzalo sa
presne o 16,30. Len čo sa autobus pohol začalo sa so
spevom, ktorý trval aţ do samotného príchodu do Prieval.
Dokonca po vystúpení z autobusu sme si ešte na záver
zaspievali "Uţ sme prišli z výletu, z výletu......"
Skončilo sa nám jedno z ďalších vydarených podujatí.
Na duši zavládla na istý čas spokojnosť, no ja verím, ţe
pozitívne ovplyvnila duše seniorov aj na dni i týţdne
nadchádzajúce. Myslím, ţe si to zaslúţime a ţeláme zaţiť
podobnú radosť i ostatným našim spoluobčanom. Bez
rozdielu veku.
Milka Mihálová
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Kultúra v našej obci nezaniká... alebo... druhý polrok prevažne v udržiavaní ľudových tradícií
Júl - Letné prázdniny boli v plnom prúde a uţ si zvykáme, ţe v lete nechýba tradičná hasičská súťaţ o Pohár starostky
obce. Opäť k nám zavítalo mnoho druţstiev z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a mali sme moţnosť kochať sa šikovnosťou
hasičov. Našim chlapcom sa síce pohár neušiel, zato priniesli, tak ako kaţdý rok, niekoľko trofejí zo súťaţí v iných
obciach. Detičky ale aj dospelí mali pomaľované tváričky a diskotéka na ihrisku trvala aţ do skorých ranných hodín.
V auguste sa v obci nekonala ţiadna kultúrna akcia, zato náš folklórny súbor Šandorfjanka vystupoval na
5. Rohoţníckych obecných slávnostiach, ktoré organizoval Obecný úrad Rohoţník spolu s miestnou akčnou skupinou
Podhoran. Šandorfjanka tam predviedla krásne spevavo-tanečné pásmo pod názvom „Veseuosci nikdy dosci“. Aj keď na
nácvik mal súbor pomerne málo času, môţeme oprávnene povedať, ţe vynaloţenú drinu vynahradil potlesk. V Rohoţníku
sa prezentoval aj Šandorfský pivovar a vystupovalo viacej folklórnych súborov, speváci, brušné tanečnice... Slávnosť ako
sa patrí, nabrali sme z nej veľa pozitívneho a taktieţ inšpiráciu a nápady pri organizovaní podobnej akcie u nás doma.
O pár dní dostala Šandorfjanka pozvanie spolu s Rohoţníckym súborom Spiduch vystupovať na poľnohospodárskej
výstave Agrokomplex Nitra, kde boli prezentované viaceré regióny so svojimi výrobkami, zaujímavosťami, jednoducho
hocičím, v čom tá konkrétna obec či región vyniká. Znova sme mali moţnosť pozrieť si aj iné folklórne súbory, a koho
neboleli nôţky, neváhal a tancoval hneď vedľa účinkujúcich. Ej veru, bolo tam veselo.   
V septembri vystupovala Šandorfjanka na
Sološníckych krumpolových dňoch. Veľmi sa nám
tam páčilo, mali sme moţnosť vidieť rôzne výtvory
„dyňkáčov“, ochutnali sme všelijaké zemiakové
pochúťky a členka súboru Bibka Hlavatá sa
zúčastnila súťaţe v jedení placiek.
Október – Nádherné počasie prialo tohtoročným
hodom, na námestí „vrčali“ kolotoče a večer sa
tradične konala hodová zábava, do tanca hrala
skupina Janne band. Losovala sa aj tombola, aj
tento rok boli krásne, zaujímavé alebo uţitočné
ceny. Dobrý nápad bolo vymyslieť malú súťaţ
nazvanú „Kefovačka“. Tanečný pár mal za úlohu čo
najdlhšie udrţať WC kefu medzi svojimi nohami,
Foto: Obec Sološnica
popritom museli aj tancovať, pričom pouţívať ruky
bolo zakázané. Výhra bola 50,- € a cena útechy bola samotná kefa. Kaţdý, kto má rád recesiu, sa na zábave vyšantil.
Potešujúce je aj to, ţe práve na hody sa skupine mladých nadšencov podarilo zorganizovať futbalový zápas. Fandíme
im a ţeláme, nech im to nadšenie vydrţí...
Našich starších spoluobčanov sme si v októbri uctili pekným posedením, kde sa podávala chutná večera a jubilanti
boli obdarovaní balíčkami pre zdravie. Pre náladu či do tanca hrala „spojená“ cimbalová muzika z Moravy, ktorú naši
„starkí“ vtipne pomenovali „Šohaji“. Dôchodcovia tančili a nôtili ostošesť, vidieť, ţe kto chce, zabaviť sa dokáţe.
December – Mikuláš veru nezabudol na Prievalské deti, prišiel a rozsvietil nám aj stromčeky na námestí. Anjeli sa
usmievali, čerti boli strašidelní, no kaţdý, kto poslúchal a povedal aj nejakú básničku, či zanôtil, dostal sladký balíček.
V Senici sa konalo podujatie „Vianočná dedina“, kde sa
prezentovala naša Šandorfjanka s novým vianočným pásmom „Od
Ondreja do troch kráľov, alebo viac bití ako sýti“. Tentokrát boli
členovia oblečení domáckejšie, v koţúškoch, vlňáčikoch, konopných
nohaviciach... Poslednou vydarenou akciou v našej dedine bola
Vianočná besiedka, kde nám deti Základnej a Materskej školy
predstavili svoj nádherný vianočný program, predviedla sa aj
Šandorfjanka. Predvianočná atmosféra, rozsvietené stromčeky,
k tomu harmonika, spev, smiech a veselí ľudia... Aj to je folklór...
Môţem oprávnene ako členka súboru potvrdiť, ţe spojiť šikovných,
mladých a veselých ľudí do jedného kolektívu bol perfektný nápad.
Potvrdzujú to aj samotné skúšky, kde sa prejavuje nápaditosť
a kreativita pri zostavovaní spevu, tanečných krokov, či tvorbe nových
vlastných piesní, ktoré si snáď v blízkej budúcnosti zaslúţia aj
vydanie CD-čka. Ţe celé fungovanie súboru nie je len nejaké
Foto: Alena Tarkošová
nadskakovanie či lenivé „békanie“, je zásluha všetkých, ale v prvom
rade vedúceho súboru Joţka Adamčíka, ktorého sme si trefne pomenovali „kolektmel“. Prezývka celkom oprávnená,
pretoţe dokáţe celý kolektív nielen usmerniť, stmeliť, ale aj povzbudiť do ďalšej aktivity. Niekedy aţ natoľko, ţe sme
schopní sa stretnúť aj mimo skúšky len tak cez víkend a dobre sa spolu zabaviť. To, ţe presahujeme hranice okresu, ale aj
kraja, nás veľmi teší a povzbudzuje. Oveľa viacej hreje pri srdci, ţe týmto ľudovým tradíciám sa v našej obci darí
a záujem stať sa členom folklóru prejavujú uţ aj malé deti.
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Myslím, ţe Vás zaujíma, aké plány má Šandorfjanka. Konkrétne podujatie zatiaľ presne nie je určené, ale môţem
skonštatovať a uistiť vás, ţe súbor chce pokračovať v načatej práci, udrţovať ľudové tradície, rozvíjať vzťah mladých ľudí
i detí k folklóru, taktieţ sa uvaţuje o detskej „odnoţi“ Šandorfjanky. Budeme radi, keď nám „Šandorfjané“, ale aj kaţdý,
kto nám fandí, zachová svoju priazeň. Taktieţ prijmeme kaţdé pozvanie vystupovať a prezentovať našu peknú malebnú
dedinku, no na všetko treba predovšetkým čas, odhodlanie, chuť a takisto aj určité finančné prostriedky na chod súboru
(napr. na cestovné, jednotný kroj, drobné rekvizity na vystúpenie a pod.)
Určite uţ viacerí v dedine viete, ţe tu máme aj Šandorfské divadlo, ktorého zakladateľom je tieţ J. Adamčík. Skupina
jedenástich ľudí sa pokúša nacvičiť svoju prvú divadelnú hru. Bude to rozprávka, ktorá vtipným, milým aj poučným
spôsobom napovie čosi o Záhorí, našej dedine, katakombách, ale aj poklade... Nacvičovanie samotnej hry takisto nie je
len obyčajné recitovanie textu či sedenie za stolom s niekoľkými rekvizitami. Je to aj príprava zloţitej a náročnej scény,
šitie kostýmov, či zháňanie drobných rekvizít. Samotné skúšanie deja tieţ zaberie určitý čas, keďţe ani jeden z nás nie je
profesionálny herec. V neposlednom rade je to časová zaneprázdnenosť, ktorá nás trochu brzdí, pretoţe sú medzi nami aj
študentky, všetci dospelí v divadle sme zamestnaní, niektorí pracujú aj na zmeny, takţe zosúladiť všetko naraz nie je vţdy
jednoduché. Aj tak nás ale eufória a nadšenie neopúšťajú a môţem vám teda oznámiť, ţe premiéra divadelnej hry bude
v marci 2012 v Kultúrnom dome v Prievaloch. „Tí, co ráčíte vjedzet víc, než sami tušíte, ten príbjeh si kuknút dojdzite.“
Jeden kalendárny rok utečie ako voda v potoku a skonštatuje to kaţdý, čo sa nenudí a zapája sa do rôznych činností.
Či uţ je to práca v záhradke, práca s deťmi, alebo nám zaberie čas nejaký obľúbený koníček. Preto sa skúsme trošička
zamyslieť a nájsť si viac času pre seba, svojich blízkych, či uţ milým rozhovorom, alebo nejakou piesňou či spoločne
stráveným večerom.. Keď je človek veselý, aj starosti a problémy lepšie zvláda.. Preto Vám všetkým zo srdca ţelám veľa
radosti, úsmevu na tvárach a slnko v duši...
Krásne a poţehnané Vianoce....
Alena Tarkošová

Chceme sa veľmi pekne poďakovať našim sponzorom, ktorí prispeli na kultúrne akcie
organizované Obcou Prievaly, ale aj Základnou a Materskou školou.:
p. Milan Bílik, p. Danka Bíliková, Ing. Jozef Danák arch., p. Pavol Šeliga, p. Jozef Badţgoň,
Ing. František Petráš, p. Ambróz Slezák, p. Peter Pavlík, p. Zdenka Janigová, p. Jarmila Pavlíková,
p. Rudolf Pavlík, p. Gabriel Kováč, p. Lýdia Kiripolská, p. František Hološka, Ing. Peter Holič,
p. Ľubomír Chalan, p. Anna Vaňková, Ing. Peter Šimončič, p. Patrik Blaţo, Boleráz, p. Martin Orgoň,
Bratislava, Ing. Rastislav Bezák, Chynorany, JUDr. Ladislav Ďorďovič, Trenčín, Ing. Jozef Piroha,
Senica, p. Rudolf Kobelár, Hlohovec, Jaromír Sasák, Osuské, taktieţ rodičom všetkých detí ZŠ a MŠ
a DHZ Prievaly. Ďakujeme firmám: Tinama s.r.o. Prievaly, BTT s.r.o. Prievaly, Urbárska spoločnosť
Prievaly, Agropartner spol. s.r.o. Plavecké Podhradie, Faxcopy a.s., Senica, Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Senica, COOP Jednota s.d. Senica, Lekáreň Sophia Cerová, Slovakia Play spol. s r.o. Senica, A.S.A. spol.
s r.o. Zohor, Autoškola Progres spol.s r.o., Senica, Agrostav s.r.o., Senica, Rosta a.s. Plavecký Peter.
Sme vďační za akýkoľvek sponzorský dar. Ak sme tu niekoho nespomenuli, prepáčte nám.
ĎAKUJEME A DÚFAME, ŢE NÁM ZACHOVÁTE SVOJU PRIAZEŇ A BUDEME NAĎALEJ UTUŢOVAŤ
NAŠE PRIATEĽSKÉ VZŤAHY.

Narodili sa:
1. Jozef Vanek
2. Kristína Janigová
3. Natália Peričková

26.07.2011
05.08.2011
13.09.2011

(rodičia Helena a Jozef Vaňkovci )
(rodičia Martina a Dalibor Janigovci)
(rodičia Ing. Lenka a Ján Peričkovci)

4. Frederik Hílek

24.09.2011

(rodičia Marta a Andrej Hílkovci)

5. Mia Sabová

26.09.2011

(rodičia Monika Juríková a Marek Sabo)

Zosobášili sa:
1. Mária Jankovičová & Martin Baláž

10.08.2011

2. Viera Jančušová & Ing. Juraj Beňák

27.08.2011

3. Daniela Sekerková & Ing. Pavol Holič

30.11.2011

Zomreli:
1. Marta Šeligová
2. Terézia Petrášová
3. Mária Ochránková
4. Marta Šedivá
5. Peter Holič

05.07.2011
08.08.2011
06.11.2011
08.11.2011
09.11.2011

vo veku 63 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 80 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 84 rokov
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Váţení občania!
Domácnosti majú moţnosť výmeny kontajnera (väčší za
menší alebo naopak). Taktieţ 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 3.1.2012 na Obecnom úrade Prievaly.
Poplatky za nádoby sú nasledovné:
Vývoz 1x mesačne:
- 120 l nádoba – 39 €
- 240 l nádoba – 45 €
Vývoz 2x mesačne:
- 120 l nádoba – 47 €
- 240 l nádoba – 52 €

Zelená, modrá, ţltá nádoba,
nie je len pouličná ozdoba.
Zelená je so sklom kamarátka,
modrá je určená pre papier skrátka.
Do ţltej patria PET flaše,
inak si to príroda odskáče.

Vývoz 1x mesačne
DÁTUM
DEŇ
17.01.2012
UTOROK
14.02.2012
UTOROK
13.03.2012
UTOROK
11.04.2012
STREDA
09.05.2012
STREDA
05.06.2012
UTOROK
03.07.2012
UTOROK

V prípade, ak by ste mali v určitý mesiac viac smetí, na
Obecnom úrade je moţné zakúpiť si smetné vrecia s označením
ASA, ktoré vám zaručia, ţe vaše smeti budú vyvezené.

Vývoz 2x mesačne
DÁTUM
DEŇ
03.01.2012
UTOROK
17.01.2012
UTOROK
31.01.2012
UTOROK
14.02.2012
UTOROK
28.02.2012
UTOROK
13.03.2012
UTOROK
27.03.2012
UTOROK
11.04.2012
STREDA
24.04.2012
UTOROK
09.05.2012
STREDA
22.05.2012
UTOROK
05.06.2012
UTOROK
19.06.2012
UTOROK
03.07.2012
UTOROK

Zberný dvor – slúţi občanom a chalupárom obce Prievaly na bezplatné uloţenie odpadu z domácností, nie firmám
a ţivnostníkom, ktorých odpad je produktom ich podnikateľskej činnosti.
K dispozícii sú veľkoobjemové kontajnery a za odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu je zodpovedná obec. Takto
nastavenou spoluprácou obce a občanov by sme chceli efektívne zabraňovať vzniku čiernych skládok a udrţiavať
kvalitné ţivotné prostredie. Zberný dvor je umiestnený za novými bytovkami. Otvorený je vţdy v prvú sobotu v mesiaci,
v prípade potreby aj v iný deň po dohode s Obecným úradom. K dispozícii bude aj poverená osoba, ktorá bude dohliadať
na odkladanie odpadu.
Veľkoobjemové kontajnery, ktoré obec zabezpečovala a umiestňovala po obci 2x do roka, takýmto spôsobom uţ
zabezpečované nebudú z dôvodu plnenia kontajnerov odpadom, ktorý do týchto nádob nepatril a pre tento účel je
zriadený zberný dvor.
Ďalší separovaný odpad, ako sú batérie, akumulátory, ţiarivky a elektroodpad obec zabezpečuje externou firmou.
O kaţdej moţnosti odloţenia alebo vývozu odpadu budú občania včas oboznámení miestnym rozhlasom alebo
oznamom na obecnej tabuli.

V kultúrnom dome pingpongujeme ďalej trikrát v týţdni
Stolnotenisový klub pri Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci oznamuje všetkým
obyvateľom Prieval – rovnako domorodcom, ako aj chalupárom, rovnako mladým, ako aj staršie narodeným – ţe funguje.
Svoju činnosť klub počas letných prázdnin skresal na vopred dohodnuté akcie, takţe sa hralo raz, dvakrát do týţdňa. Od
novembra uţ beţia zápasy nad malou sieťkou opäť naplno. V ponuke je teda moţnosť zahrať si stolný tenis trikrát
v týţdni. Vo vstupnej hale kultúrneho domu sú k dispozícii dva stoly v utorok, štvrtok a v sobotu vţdy od 17.00 hod
minimálne do 19.00 hod.
Od svojho vzniku klub zorganizoval dva celkom vydarené turnaje. Teraz sa pripravujeme na TRETÍ TURNAJ,
ktorý sa uskutoční
na ŠTEFANA, čiţe 2. SVIATOK VIANOČNÝ, 26. decembra 2011, od 14.00 hod.

Prezentovať sa, a súčasne si aj zahrať, je moţné v piatok 23. Decembra tentoraz od 17.00 hod do 19.00 hod.
Účastníci turnaja budú súťaţiť u muţov v troch kategóriách: ţiaci ZŠ, 15 – 35 rokov a 36 a starší.
Ţeny tvoria samostatnú kategóriu a súťaţiť budú bez rozdielu veku.
Tešíme sa na Vašu účasť a tieţ na to, ţe spolu opäť preţijeme pekné chvíle pri športovom zápolení navyše vo sviatočnej
atmosfére jedných z najkrajších dní v roku.
Martin Sládek
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