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Opäť tu je čas Vianoc

Daj, Boh,
šťastia tejto zemi
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti
každý boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Daj Boh šťastia celej zemi,
všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy
lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi,
všetkým národom.
Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí,
všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.

Vianoce a štedrý večer má väčšina ľudí zapísané v pamäti
natrvalo ako najkrajšie dni roka. A isto to nie je náhoda, že
práve v tomto čase, nás okrem iného táto atmosféra nabáda
zamyslieť sa. Že sme opäť o rok starší, že nám opäť rýchlosťou
blesku uplynul jeden rok z nášho uponáhľaného života. Že sme
niečo dôležité nestihli a už ani nestihneme. A možno práve preto
sú tu Vianoce! Aby sme aspoň na chvíľu spomalili, prehodnotili
svoje priority a zamysleli sa nad tým, čo naozaj je a čo nie je
dôležité.
A čo dôležité je? Príliš ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď.
Pre niekoho, kto práve leží bezvládny a pripútaný na lôžko,
je najdôležitejšie zdravie. Zdravie, ktoré aj pre neho bolo kedysi
samozrejmosťou, no dnes už o ňom len sníva a želá si, aby bolo
aspoň troška lepšie.
Foto: Alojz Vittek
A čo láska, pokoj a porozumenie? Ak nám tieto hodnoty
nechýbajú, berieme ich ako samozrejmosť a možno sú pre nás dôležité úplne iné veci.
Tam, kde je však nedostatok lásky a porozumenia, tam trpia celé rodiny, ktoré dúfajú,
že raz sa to zmení k lepšiemu.
Strata zamestnania, zúfalstvo, bezmocnosť, keď sa nedarí nájsť si prácu. Život bez
strachu o to, čo bude zajtra, pozajtra, o mesiac, o rok.
Blízky človek, ktorý nás navždy opustil a už sa nikdy nevráti. Jeho miesto zaplnila
samota a smútok. Je vari niečo dôležitejšie, ako blízkosť milovaného človeka? Len ten,
kto sa musel s takouto stratou vyrovnať, vie, že len veľmi ťažko sa tieto rany hoja
a že jazvy po nich sú trvalé.
Koľko rôznych ťažkých situácií a osudov. Ak sa nás ani jeden z nich netýka, sme
šťastní ľudia. Šťastní preto, lebo riešime len bežné problémy a starosti, ktoré nám prináša
život. Riešme ich preto v pokoji a s rozvahou. Nevyvolávajme zbytočné hádky a sváry
pre malichernosti a tešme sa z maličkostí, ktoré obohacujú náš život.
Vianoce sú čas pokoja, lásky a radosti pre všetkých. Radosť treba nielen prijímať,
ale treba ju aj dávať.
Zamyslime sa nad slovami pápeža Jána Pavla II., ktorý povedal, že nikto nie je taký
chudobný, aby už nemal čo ponúknuť a nik zase nie je taký bohatý, aby už nič
nepotreboval. Skúsme túto myšlienku praktizovať nielen v tento čas vianočný, ale počas
celého roka. Všetci spoločne si zaželajme, aby sme predvianočný a vianočný čas prežili
v pokoji, obklopení ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás. Aby bol na Vianoce
každý tam, kde si želá byť a hlavne, aby nikto nebol sám.

Keď na Vianoce sa sviečky rozžiaria,
keď pri stole si pripíjame z pohára,
keď počúvame spevy anjelské,
nech naše priania nie sú sebecké.

Nech štedrý večer všetky srdcia otvára,
nech na perách nám sladký úsmev pohráva,
to božské dieťa, ktoré s láskou čakáme,
nech splní všetko, o čom snívame.

Na záver môjho príhovoru sa chcem pripojiť k slovám krásnej slovenskej koledy
z roku 1730, ktorá prežila stáročia:
„ Daj, Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej!“ zo srdca želá
Tatiana Beňáková, starostka obce
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Som tu s vami
Milí Prievalčania, som tu s vami už pol roka. Pol roka mám možnosť sa vám prihovárať v kostole počas
bohoslužieb. S mnohými som mal možnosť stretnúť sa už aj osobne. Rád využívam príležitosť prihovoriť
sa Vám všetkým prostredníctvom Prievalského spravodajcu.
Najprv by som vám chcel poďakovať za prijatie medzi seba. Je to dôležité,
ak sa človek (aj kňaz a farár vo farnosti) cíti prijatý. Ja som prijal vás i celú farnosť
a obec hneď od prvej chvíle. Naozaj sa tu cítim byť doma. Iste aj preto, že pekné
prostredie, v ktorom tu žijeme, mi pripomína určité obdobia detstva, ktoré som
trávil u babky alebo príbuzných na dedine – v maminom rodisku. No pocit
domova vytvárajú predovšetkým ľudia, ich vzájomné vzťahy a atmosféra, ktorú
spoločne vytvárajú. Preto som vďačný, že som tu stretol veľa ľudí (a nielen
v kostole), od ktorých som pocítil láskavosť, dobrotu, prajnosť. Ľudí, ktorí
mi prejavili dôveru, vyšli mi v ústrety, preukázali pomoc, obdarovali milým
a povzbudivým slovom, úsmevom, dali mi pocítiť, že sú radi, že som tu s vami. Som
rád, ak je to tak aj medzi vami navzájom.
Aj ja by som chcel byť pre vás darom, ako ste vy darom pre mňa. S uspokojením spoznávam, že v spôsobe
života a v medziľudských vzťahoch sa tu zachovalo ešte veľa dobrého, čo už inde – kde sa žije viac
v anonymite a pre seba – nepoznajú. Rád by som aj ja prispieval do nášho spoločného života, obohacoval ho
a zveľaďoval spolu s vami hodnoty osobného, rodinného a spoločenského života.
Chystáme sa prežívať sviatky, ktoré nás priam pozývajú k obnove týchto hodnôt. Vianoce sú sviatkami,
kedy asi každý zatúži po blízkosti iných, po láske, porozumení. Vianoce nám dávajú zažiť, že sme tu jeden pre
druhého. Nie je to však dané len tým, že si spoločne okrášlime príbytky, urobíme pohodu, sme k sebe lepší
a citlivejší. To najdôležitejšie, čím sa nás Vianoce dotýkajú je skutočnosť, že nie sme sami, ale že s nami
je Boh. Tajomstvom Vianoc nám Boh znova a znova pripomína a hovorí: Som tu s vami. Tak ako prišiel kedysi
medzi nás a stal sa jedným z nás. Večné Slovo sa stalo telom, ktoré si vzalo z Panny Márie a prebývalo medzi
nami. Tak stále prichádza (hoci už nie v ľudskom tele), aby bol s nami a aby sme cítili jeho prítomnosť. Chce
byť s nami v našom konkrétnom živote, v tých podmienkach a okolnostiach, v ktorých žijeme. Uprostred
starostí a skúšok, ale aj radostí a úspechov. On chce byť s nami vo všetkom, aby sme vedeli, že mu na nás
záleží, aby sme v ňom mali prameň posily a nádeje. On je tu s nami, lebo každý z nás je pre neho vzácny
a dôležitý. Narodil sa pre každého z nás. Zomrel
za každého z nás. Vstal z mŕtvych, aby každému
z nás otvoril cestu nádeje a perspektívu večnosti.
Na Vianoce nám takým veľmi ľudským a milým
spôsobom – cez malé nevinné dieťa, ktorým
sa stal – hovorí, že je tu stále s nami a pre nás.
A čaká na prijatie, aby mohol vstúpiť
do nášho života. Aj pre Božieho Syna
je dôležité, aby bol prijatý.
Teším sa, že budem môcť spolu
s vami sláviť a prežívať toto tajomstvo
príchodu Boha medzi nás. Verím,
že nanovo a ešte mocnejšie pocítime,
ako sa nás Božia láska dotýka svojím
vianočným posolstvom a hovorí nám:

Som tu s vami, lebo vás mám rád.
Zdenko Sitka, farár
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V novom roku budeme musieť Euro viackrát obracať
Milí spoluobčania a návštevníci obce, ani sme sa
nenazdali a sme na sklonku roka 2012. Mysľou mi
prebehne, aký bol, čo nového nám dal...
Z investičného úspechu môžem určite zaradiť na prvé
miesto dokončenie prestavby bývalej základnej školy
na nájomný dom Senior, do ktorého sa postupne
sťahujú prví obyvatelia. Náklad na prestavbu
bytového domu je 537 328,99 Eur, z toho sme dostali
nenávratnú dotáciu 153 130 Eur, 376 130,30 Eur
sa bude splácať úver zo ŠFRB a 8 068,69 Eur sme
použili z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.
K nájomnému domu je vybudovaná technická
vybavenosť v hodnote 126 761,99 Eur, z toho sme
44 770 Eur dostali nenávratnú dotáciu. Zvyšných
81 991,99 Eur sme vyfinancovali
nasledovne:
3 3434,81 Eur z vlastných prostriedkov, 41 780 Eur
formou úveru a 36 677,18 Eur sa vyplatí dodávateľovi
v roku 2013 z vlastných prostriedkov, keď nám štát
vráti DPH. Ďalšia investičná akcia bola realizácia
IBV Ambrúvka – 6 RD, STL plynovod a pripojovacie
plynovody v náklade 8 605,28 Eur. Začiatkom roka
bolo podaných viacero
žiadostí o nenávratné
finančné prostriedky.
Z Ministerstva vnútra
sme mali úspešné tri
žiadosti a boli nám
priznané tieto dotácie:
6 830 Eur na dva
stacionárne
merače
rýchlosti pre zvýšenie
bezpečnosti občanov
a cestnej premávky cez
našu obec, 2 200 Eur na technické vybavenie
hasičského zboru
(motorová píla, vysušovač
a ohrievač, hadice a odev) a 3 000 Eur na športové
ihrisko v školskom areáli, ktoré sa dokončí v roku
2013. Ďalšie z tých úspešných bolo 500 Eur
z Ministerstva kultúry na zástery pre folklórny súbor.
Z Trnavského samosprávneho kraja boli úspešné tri
dotácie, kde sme dostali 200 Eur na zakúpenie ping pongového stola, 200 Eur na kultúrne vystúpenie
cimbalovej muziky na stavanie mája a 200 Eur na
topánky pre folklórny súbor. Ďalšie dve žiadosti boli
neúspešné. Hoci sme žiadali vo všetkých prípadoch
podstatne vyššie sumy, som vďačná za každé
získané euro pre obec. Z tých neúspešných boli
žiadosti z Environmentálneho fondu na kanalizáciu
a z Ministerstva financií na rekonštrukciu rozhlasu
a rozhlasovej ústredne. Ľahko sa o investíciách
hovorí, ťažšie sa realizujú a najmä financujú. Som
rada, že máme konečne zrefundované finančné
náklady
na
prestavbu
kultúrneho
domu,
strechu obecného úradu a fasádu obecného úradu.

Stále ešte čakáme na vrátenie DPH za tieto
rekonštrukcie.
Ale obec nežije len investičnými akciami. Nedá
mi, aby som nespomenula kultúrne a spoločenské
podujatia, ktoré sa v obci s pomocou školstva,
kultúrnych a spoločenských organizácií a súkromnej
firmy-rodiny Bílikovej zrealizovali, a nebolo ich
málo. Teší ma, že okrem každodenných starostí, ktoré
život prináša, sa ako jedna veľká rodina dokážeme
stretnúť aj na veselších udalostiach a spolu sa zabaviť.
Či už na stavbárskom plese, detskom maškarnom
plese, fašiangoch, pochovávaní basy, divadelných
predstaveniach, pálení Moreny, stavaní mája,
na oslave Dňa matiek, na I. pivnom záhoráckom
festivale, hasičskej súťaži, priateľskom futbalovom
stretnutí, hodovej zábave, na posedení dôchodcov, na
Mikuláši,
na Vianočnej besiedke, Jasličkovej
pobožnosti. Vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek
spôsobom o zdarný priebeh tej - ktorej akcie pričinili,
patrí veľká vďaka.
Za pomoci našich divadelných ochotníkov pod
vedením Jožka Adamčíka
a členov Šandorfjanky, ktorí
našu
obec
reprezentujú
nielen v okolitých obciach,
ale i za hranicami nášho
regiónu, sa podarilo oživiť
kultúrne dianie v našej obci.
To všetko ma napĺňa istotou,
že cesta, ktorou som sa
vybrala, je správna a ochota
nás
všetkých
pomôcť
a priložiť
ruku
k dielu
pramení z čistej spolupatričnosti a cítenia s našou
obcou, z úcty k jej histórii i tradíciám. V neposlednom
rade veľká vďaka patrí manželom Bílikovým za
rozvoj našej obce. Aj toto všetko posúva našu obec
dopredu.
Vážení spoluobčania, čaká nás ťažký rok nielen
v samospráve, ale zlá situácia v štáte sa odzrkadlí aj
v našich rodinách. Každý z nás bude musieť obracať
euro viackrát, kým ho pustí z ruky. Vedenie obce
taktiež muselo pristúpiť na stratégiu menšieho
investičného rozvoja našej obce. Dúfam, že aj napriek
tejto
ťažkej finančnej situácie sa nám podarí
zrealizovať už pripravenú rekonštrukciu chodníkov
a
verejné obstarávanie na schválenú dotáciu
rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorú by sme mali
realizovať v roku 2014. Verím, že i v nasledujúcom
roku napriek rôznym víziám a nie dobrým
predpovediam sa dokážeme zomknúť a spoločne
prispieť svojou trochou pomoci ku zveľadeniu našej
obce.
Tatiana Beňáková
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Niekoľko slov o tom, čo nám prinieslo Šandorfské proscénium

Nádherná to myšlienka!
Kedysi dávno Karel Havlíček Borovský vyslovil túto fantastickú vetu: „Každá myšlienka je začiatkom
konania.“ V súvislosti s krátkym pozastavením sa nad unikátnym počinom nášho (dnes už oficiálneho člena
Radošinského naivného divadla) Jožka Adamčíka a jeho
vydareného kolektívu sa mi uvedený aforizmus tak akosi
priplietol do cesty. Lebo: nebyť Jožkovej myšlienky
postaviť kedysi dávno populárne šandorfské divadlo opäť
na nohy, nebolo by ani tejto myšlienky o skvelom konaní
jeho zverencov.
A sme pri koreni veci ! Myšlienka je semenom činu.
Razom sa stalo, že Adamčíkova myšlienka urobiť pre
kultúru v Prievaloch čosi neobyčajné, nasledovaniahodné
sa pre členov obnoveného činoherného divadla
v Prievaloch stala nástrojom, ba pre mnohých z kolektívu
doslova a do písmena takmer celým svetom. Opäť lebo:
Foto: Jana Mihálová
inak by totiž tak jednoznačne nepresvitala toľká oddanosť,
toľká zanietenosť ukázať ostatným, že my sme tu, a, hlavne, že žijeme. Prievalská divadelná scéna ožila! Vstala
z popola. Tí, čo mávali rukou, akoby chceli naznačiť – nechajte toho, aj tak z toho nič nebude, sú dnes
v ústraní, celkom bokom; tí, čo verili, aj uverili. Raz darmo, Leonardo da Vinci by aj dnes podotkol: „Kto málo
myslí, často sa mýli ...“ Adamčíkovci mysleli dopredu.
Dali nám čosi nemerateľné, čosi významné, vrátili nám
nádej, aby sme napokon spolu s celým súborom
prežívali nezabudnuteľné chvíle našej kultúrnej očisty.
Tretí raz lebo: Čo je dobre premyslené, i keď vypadne
z pamäti, nezahynie! I tak sa stalo. Rozprávka
o straceném pokladze desik na Mauokarpatském
území
zvaná
celkom
symbolicky
KATAKOMBYPODKARPÁTY, nezahynie. Keď nám
čosi z pamäti vypadne, pôjdeme do divadla znova,
ak nevypadne, pôjdeme aj tak. Opäť ono lebo: lebo
nám je medzi adamčíkovcami dobre. Tak fajnovúčko,
ako v perinke. Srdce búši od vzrušenia, myseľ
Foto: Martin Babarík
zaznamenáva obe dejstvá, oči sa pasú na toľkej
hravosti, i roztopaši zároveň, všetkých členov súboru. Divák krúti hlavou, neveriac, že toto všetko je možné
na doskách pripraviť i spraviť. Potvrdilo sa ono známe, že ide o dosky, ktoré znamenajú svet. Naozaj, akoby
sme boli v celkom inom svete. Na tetku bylinkárku a hlavne jej „Co to melem, co to melem“ sa len tak ľahko
nezabudne. Rovnako obdivuhodné boli košíkárka,
tkáčka, matka predstavená, muadé dzífčatá, mlynárova
žena, šenkérova žena i jej dcéra; tlieskali sme
Špehúňovi; Hrubóňovi; geológovi; Síkulovi; Kráľovi
a Šenkérovi v jednej osobe; Delíriovi, Mlynárovi i Jeho
excelencii vyslancovi, či Kňazovi.
Premenené na drobné, hlavne však hmatateľnejšie:
Ďakujeme v postoji, a podľa uvedených postov: Alenke
Tarkošovej, Ivetke Holičovej, Janke Polákovej,
Dominike Beňákovej, Mirke Hlavatej, Lucke Mileovej,
Jožkovi Adamčíkovi (tomu stokrát!) Braňovi
Škrabákovi, Jankovi Želibskému, Mircovi Adamčíkovi,
Palimu Polákovi. A v neposlednom rade za: svetlo
Peťovi Černému, zvuk Erikovi Slezákovi a hudobný
doprovod Dominikovi Mihálovi.
Foto: Martin Babarík
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Som presvedčený, že rovnaký postoj by, byť
na mojom mieste, zaujali aj účastníci piatich
predstavení v Prievaloch a zaplnených sál v Senici
či v Častej. Zrejme by tiež rovnako súhlasili s mojím
návrhom: čím častejšie, tým lepšie. Platí pre tento
skvelý kolektív. Ide vlastne o želanie, či prosbu:
tešíme sa na vaše ďalšie pozvanie. Už aj preto,
že nádherná myšlienka Jožka Adamčíka urobiť
v Prievaloch čosi neobvyklé a postavené na dávnej
minulosti, čiže oživené, má chuť do života. Nášho.
Foto: Martin Babarík
Aj keď až pričasto značne ťažko skúšaného. A predsa
ešte raz lebo: nezabúdajme, že reč je bezprostrednou skutočnosťou myšlienky. Takže: rozprávajme sa. Vy na
doskách, ktoré znamenajú svet, a my potom po dlhotrvajúcom potlesku!
Stano Sládek
P.S.: Ja som tentoraz „nemleu“, len som si rád zaspomínau . . . A nakoniec zaznela naša Šandorfská hymna:

Šandorf – mjestečko v dzedzině
R: Lesci nebyus ešče u nás, u nás,
v tem našém rodném Šandorfje, Šandorfje,
tak to máš prapodzivně čudnú kuráž,
nekuknút mjestečko v dzedzině.
1. Mjestečko opevnené kosteunýma hradbama,
mjestečko podkopané podzemnýma chodbama.
2. Tam, kde bývali jarmaky a dobytčí trhy,
jarmaky pro kupcú a trhy pro bježných ludzí.
3. Pro ludzí z dzedziny, rolníci skromní sedláci,
a zbytek dzedziny šikovní remeselníci.
4. De vinohrady pjestovali vinohradníci,
de byli vodné mlyny, tam, de byli baníci.
5. Tam, de sa douovau vápenec, kuli podkovy,
tam byua cihelňa a tam zas kuli okovy.
6. Stavjali chuapi murári, gazdziny varili,
pékli pekári, cukrári, lovili rybári.
7. Tam hrnčár z keramiky, ludzom robiu gombíky,
tam tkáčka puátno tkaua, tam plétli sa košíky.
8. Tam byu každý dobrý, tam byu kopec srandy,
do nebyu dobrý, byu na stúpje hanby. Tak mu treba!
R: Lesci nebyus ešče u nás, u nás,
v tem našém rodném Šandorfje, Šandorfje,

tak to máš prapodzivně čudnú kuráž,
nekuknút mjestečko v dzedzině.
9. Mjestečko, co prežiuo veky války, praveky,
mjestečko požehnané božím slovem naveky.
10. Mjestečko, de kosteu stojí a šenk hned oproci,
de ludé odjakživa nažívali v svornosci.
11. Cez den cicho v šenku a v kostele cicho v noci,
de kvící bylinkárka škubaua o púnoci.
12. A ludzí léčila bylinkama v slivovici,
odevy krajčíri šili, boty obuvníci.
13. Tam stouár lavice a stú do šenku vystrúhau,
a potom za tým stouem s kamarádzi popíjau.
14. Tam, de sa vínko piuo, tam bývauo veseuo,
de byuo veseuo, tak tam sa vždycky tančiuo.
15. Tam šenkér čepovau, veseuá muzika hráua,
bíué aj červené, z večera do rána.
16. Tam byu každý dobrý, tam byu kopec srandy,
do nebyu dobrý, byu na stúpje hanby. Tak mu treba!
R: Lesci nebyus ešče u nás, u nás,
v tem našém rodném Šandorfje, Šandorfje,
tak to máš prapodzivně čudnú kuráž,
nekuknút mjestečko v dzedzině.
Autor textu a hudby: Jozef Adamčík
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Malá sonda do ďalšieho príjemného prekvapenia z dielne manželov Danky a Milana Bílikovcov

Práca a vedenie prináša spasenie
Tak to vyzerá, že manželia Danka a Milan Bílikovci sa od „a“ až po „zet“ riadia Vajanského myšlienkou
podčiarknutou v titulku tohto zamyslenia, alebo, ak chcete, istej sondy do života ich „dielne“ nápadov.
Podčiarkujem, veľmi zdravých nápadov! Oni a ich spolupracovníci sa celkom iste zhodli na verzii, ktorá je
vlastne sprievodným znakom celého ich konania
a ktorá nám dáva do vienka múdrosť, že práca sama
je radosť. Zároveň dávajú na známosť istej skupine
ľudí, že pravá bieda sa začína vtedy, keď sa nám
znechutí práca! Starý pán Seneca to všetko vyjadril
aforizmom: Lenivosť je hlúposť tela a hlúposť je
lenivosť ducha! My sme sa stretli s pravým opakom.
Stačilo na úvod. V tomto prípade išlo skôr
o vyjadrenie uznania, ktoré si manželia Bílikovci
jednoznačne zaslúžia. Pochopili sme to aj toť
nedávno, presnejšie 5. decembra, keď sme mali
možnosť nazrieť do ďalšej kapitoly, a veľmi
úspešnej, ich nadšenia a zanietenia. K Šandorfskému
Foto: www.sandorf.sk
šenku totiž pribudla nová, novučičká budova, ktorá
pod svojou strechou skrýva parádnu reštauráciu, pivné kúpele, ba dokonca aj malý hotelík. Za tri roky
Prievalčania dostali do vienka šenk, pivovar a kúpele. Výrazný pokrok v reštaurácii starého obchodného
i turistického centra pod Malými Karpatmi. Šandorf z minulého storočia bol totiž významným medzníkom na
cestách-necestách
obchodníkov
i pútnikov.
Napadlo nás, najmä pri prehliadke útrob kúpeľov:
kedysi dávno si pútnici vyhľadávali senníky,
stodoly, dnes majú u Bílikovcov prestreté čisté
obrusy, vyleštené príbory a nadýchané paplóny.
Všetko pre nášho človeka, pre nášho zákazníka.
Také je krédo Bílikovcov, tak ho vyznáva celý
personál. A je faktom, že táto starostlivosť
o hosťa naberá na veľmi vážnej dimenzii, čo sa
prejavuje
v návštevnosti
šenku
i nového
prostredia vedľa neho.
„To všetko, čo sme spoločne s manželkou
Dankou vymysleli, čo sme naprojektovali
i financovali, do konečného efektu priviedli naši
Foto: Peter Pavlík
statoční spolupracovníci, stavbári, odborníci. Sme
na nich pyšní, zaslúžia si našu poklonu i uznanie,“ zdôraznil šéf celého kolektívu Milan Bílik. A veľmi
otvorene dodal: „Môja vďaka i úcta patrí predovšetkým mojej manželke Danke. Obaja sme to zvládli, ona však
bola tým hlavným ťahúňom.“ Svojho času, kdesi pri Atlantiku si povedali, že stvoria pivovar. Stalo sa. Potom
ich napadlo usporiadať 1. Záhorácky pivný festival. Stalo sa. Vo februári tohto roku naprojektovali pivné
kúpele a ešte k tomu so všetkým, čo k nim patrí. Stalo sa.
„Aj
za
výdatnej
ústretovosti
Obecného úradu, pod vedením Tatiany
Beňákovej,“ priznáva Milan Bílik. Ona
totiž hlboko vníma skutočnosť, že práve
Bílikovci sú vážnymi chlebodarcami pre
mnohé rodiny Prievalčanov. Veď
zamestnávať, či už takou alebo onakou
formou, stosedem ľudí nie je
zanedbateľná cifra. Ten, kto si tento fakt
nevšimol, nepostrehol, buď bol i je
slepý, alebo zákerný. Taký je
Foto: www.sandorf.sk
môj názor!
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„Neviem, ako to ľudia vnímajú, isté však je, že my sa snažíme zo
všetkých síl ľuďom pomôcť. Aj preto bolo na posedení pri otvorení
kúpeľov toľko radosti“, hovorí Milan Bílik. A bolo naozaj veselo.
Muzikanti vyhrávali, skupina Requiem z Malaciek pod taktovkou Petra
Chmelu sa fakt činila. Všetka česť jej výkonu! Pochvaľoval si aj Gabo
Kopúnek, ktorého knihu Pivné reči práve 5. decembra Prievalčania
krstili. Nadšení boli aj prítomní šéfovia stavebných skupín Jožko
Oravec, Janko Buzalka, Martin Orgoň, Andrej Hílek i Igor Tomek. Na
našu otázku, ako sa práve v tejto chvíli cítia, unisono odpovedali: „Keď
sa cíti dobre šéf, tak sa dobre cítime aj my. Milan je pre nás vodcom
a my sme jeho verní spolupracovníci.“ „Nech si o našej firme myslia
ľudia, čo sa im zachce. Hlavné je, že ja i moja Danka máme dobrý
pocit!“ podčiarkol znôšku zamyslení Milan Bílik.

A onen dobrý pocit som mal i ja. Už aj preto, že duševná potecha je v práci!

Foto: www.sandorf.sk

Stano Sládek

Predvianočný čas v materskej škole
Zapálením prvej adventnej sviečky sa nezačína iba odrátavanie dní do zimnej dovolenky, ale čas plný
zázračných prianí, čas veľkého očakávania na príchod Mikuláša, dní plných príbehov a piesní o anjelikoch,
čertoch, lietajúcich soboch, škriatkoch, zime
a narodení Ježiška.
My dospelí si veľakrát ani neuvedomujeme,
na koľko krásnych zvykov, tradícií a potešení
zo zimy ako ročného obdobia zabúdame. Tam,
kde my vidíme len kopu snehu, zimu
a rozčuľujeme sa nad zamrznutými chodníkmi,
zima a kúzlo Vianoc pre deti vyčaruje
snehuliakov, iglu, guľovačku a sánkovačku
a šťastné usmiate tváričky. V materskej škole,
sa tešíme z nám zverených ratolestí, prežívame
s nimi ich detské trápenia i radosti. Tento
Foto: Magdaléna Ambrová
školský rok sme začali s počtom detí 23.
V tohtoročnom kolektíve máme veľa maličkých detí, ktoré musíme najprv naučiť všetkým pravidlám života
v kolektíve. Začiatok roka bol síce ťažký, ale teraz, po niekoľkých mesiacoch práce môžeme vyjadriť našu
spokojnosť. Staršie deti sa naučili pomáhať mladším, a tí
maličkí sa učia samostatnosti v čo možno najväčšej miere.
Chce to obrovskú dávku trpezlivosti, ale sme tu predsa len
pre nich a máme ich radi. Teší nás, že kvalitu materskej
školy si všíma aj široká verejnosť. Svedčí o tom hojná
účasť rodičov a priateľov našej školy na akciách, ktoré
počas roka realizujeme, ale aj maximálna naplnenosť našej
MŠ. Ďakujeme za váš záujem, podporu spoluprácu
a pomoc. Vďaka patrí aj občanom a rodičom, ktorí svoje
2% z daní venovali MŠ a prispeli tak na skvalitnenie
a zmodernizovanie života detí. Je pre nás veľkým šťastím,
že môžeme sledovať a spolu s deťmi prežívať vianočné
prípravy. Možno práve to je cesta k tomu, aby sme
si znovu spomenuli na to ozajstné čaro Vianoc.
Foto: Margita Petrášová
Želáme Vám, aby ste sa dokázali čo najviac priblížiť dieťaťu vo Vás, aby pre Vás boli Vianoce také čarovné
a plné splnených zázrakov ako pre deti Materskej školy v Prievaloch. Zo srdca Vám v mene tých najmenších
prajeme krásne sviatky a požehnaný nový rok plný zdravia, šťastia a lásky!
Margita Petrášová, riaditeľka MŠ
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Energický rok v Základnej škole
Opäť je tu čas sviatočný, výnimočný a zázračný. Čas, kedy sa aspoň na chvíľu snažíme zastaviť
sa a vychutnať si čaro Vianoc. Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania toho
nového. Je to čas, kedy sa obraciame späť a bilancujeme.
Rok 2012 bol náročný, hektický a bohatý na školské
a mimoškolské
udalosti.
Sami
z médií
počujete,
že sa školstvo borí problémami, a to nemyslím naše platy.
Som smutná z toho, že niektoré médiá a tlač podceňujú
prácu učiteľov na neplnoorganizovaných školách
a dezinformujú občanov. Hádžu všetky málotriedne školy
do jedného mecha a myslia si, že sú nevyhovujúce pre
vzdelávanie detí. Uráža ma to, lebo osem rokov, čo robím
riaditeľku vo vašej obci, sa snažím spolu s ostatnými
zamestnancami a hlavne so zriaďovateľom v zastúpení
starostkou obce Tatianou Beňákovou zveľaďovať školské
prostredie a plniť náš dlhodobý cieľ znížiť rozdiely medzi
Foto: Mgr. Svetlana Vachová
neplnoorganizovanou a plnoorganizovanou školou. Každý,
kto sleduje, ako sa vyvíja naša škola vie, že počas posledných rokov sa na nej urobilo kus práce, a to by bez
podpory zriaďovateľa a Vás občanov nešlo. Vážim si toho, že vaša obec vidí svoju budúcnosť vo svojich
deťoch a robí všetko preto, aby sa učili v pekných, moderných, hygienicky vyhovujúcich podmienkach, a za to
patrí starostke, poslancom, rodičom, i Vám občania poďakovanie. Dovolím si tvrdiť, že naša škola
je konkurenčne schopná k plnoorganizovanej škole, či už zariadením alebo samotným vyučovacím procesom.
My, učitelia našej školy, používame okrem bežných
vyučovacích metód, postupov práce, moderné prvky,
uplatňujeme interaktívne vyučovanie, prácu s PC,
internetom, neustále sa vzdelávame, či už
v modernizácii vzdelávania, v cudzích jazykoch
či v iných oblastiach, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie
kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu. Toto
moje tvrdenie je podložené aj Správou o výsledkoch
inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou z marca 2012, kedy sa na našej škole
vykonala komplexná inšpekcia a sledovala oblastiriadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, stav
a úroveň vyučovania a učenia sa. Vo všetkých
oblastiach sme dosiahli najvyššie možné ohodnotenie
t.j. veľmi dobrá úroveň. Viem, že vždy je čo
zdokonaľovať, vylepšovať, ale všetko chce svoj čas a aj
Foto: Mgr. Svetlana Vachová
financie, preto si myslím, že by sme si mali navzájom
jeden druhého prácu vážiť a neznevažovať ju. Cením si prácu každého pedagogického i nepedagogického
zamestnanca našich školských zariadení (ZŠ,MŠ, ŠJ) a tiež im zo srdca ďakujem.
Vážení občania, nedá mi nespomenúť našich žiakov. Dobre vieme, že niektorým sa chce učiť, iným zase
nie. Niektorí sú slušní, iní menej. Prosím vás, nezabúdajte, že sú to malé deti vo veku 6 -10 rokov a potrebujú
vašu lásku, pozornosť, starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť, čo sa odráža
aj v ich učení a správaní. Každý z nich je v niečom výnimočný. Mohli ste
to vidieť pri rôznych príležitostiach, školských a mimoškolských akciách,
a že ich bolo neúrekom, ste sa mohli aj dočítať na našej webstránke
www.zs.prievaly,sk. Spomeniem niektoré úspechy našich žiakov:
Natália Filová – Hurbanov pamätník - 1. miesto próza okres, účasť v kraji,
Slávik Slovenska 2012 - 3.miesto,
Tomáš Tarkoš st. – Hurbanov pamätník - 3.miesto poézia obvod,
Slávik Slovenska 2012 - 2. miesto,
Pytagoriáda, Olympiáda za SJL-úspešný riešiteľ ,okres,
Roman Jurka - Pytagoriáda, Olympiáda za SJL - úspešný riešiteľ ,okres.
Foto: Katarína Filová
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Okrem súťaží v umeleckom prednese, matematike, slovenskom jazyku, v speve sme sa zúčastnili výtvarných
a športových súťaží. Žiaci Jakub Roman, Miroslava
Kúdelková, Sabina Beňáková preukázali svoju fyzickú
zdatnosť v atletických disciplínach na Kalokagatii
neplnoorganizovaných škôl okresov Senica a Skalica na ZŠ
s MŠ Smolinské a z 20 škôl skončili na peknom 6.mieste.
Mirka Kúdelková v behu, v skoku do diaľky bola víťazkou
na Dni 1.- 4. na ZŠ s MŠ Cerová, taktiež Tomáš Tarkoš
získal pekné 2.miesto v behu. Som veľmi rada, že sa nám
podarilo vďaka pánovi Sládekovi založiť futbalové
družstvo, ktoré aj doposiaľ trénuje, za čo mu ďakujem.
Prvýkrát mali svoju premiéru na turnaji v minifutbale
malotriedok okresu SE a SI v júni na ZŠ s MŠ Letničie.:
Tomáš Tarkoš, Jakub Roman, David Žovák, Daniela
Holičová, Daniela Tarabová, Sabina Beňáková, Juraj Petráš.
Naši futbalisti neboli so svojím výkonom spokojní, preto sa
už tešia na ďalší ročník súťaže, aby si napravili reputáciu.
Foto: Mgr. Svetlana Vachová
Som pyšná na svojich žiakov, lebo radi spievajú, tancujú, nie je im cudzí folklór. S chuťou, radosťou
vystupovali s folklórnym pásmom „Veľká noc“ pri príležitosti Dňa matiek. Zožali veľký úspech nielen medzi
rodičmi, občanmi Prieval, ale aj pedagógmi
neplnoorganizovaných škôl okresov SE, SI.
Ďakujem pánovi Jožkovi Adamčíkovi
za cenné rady, mládencom Peťovi Černému
a Dominikovi Mihálovi za harmonikový
doprovod a mamičkám Mirke Šeligovej
a Elenke Beňákovej za ušitie kostýmov.
Folklór žiakov chytil za srdiečko tak,
že sme od nového školského roka
v spolupráci s Jožkom Adamčíkom založili
folklórny krúžok pod vedením Mirky
Hlavatej.
Som Vám vďačná, rodičia, občania,
že nie je vám ľahostajná škola. Ste ochotní
Foto: Magdaléna Ambrová
sa podeliť so svojimi poznatkami,
zručnosťami, radami s našimi žiakmi. Viem, že vždy to nie je ľahké nájsť si čas alebo vystúpiť pred žiakov.
Myslím si, že niektorí z nich si raz spomenú: na pána Viktora Ochránka, ako ich učil pliesť korbáče, pána Ing.
Jána Grofčíka a jeho znalosti o rastlinkách v našom okolí, pána Jožka Petráša a jeho poľovnícke
trofeje, či na mamičky Adrianu Ščepkovú, Katarínu Škrabákovú a ich prvú pomoc, pani Lydku Kiripolskú a jej
nádherné kraslice a či chutné koláčiky od pani Tonky Holičovej. Vaša podpora je neraz morálna a v rámci
svojich možností sponzorská. Prispievate k rozvoju školy napríklad: kúpou vstupného na kultúrne podujatie,
tomboly, výrobou vianočných výrobkov,
sponzorskými darmi, poukázaním 2% dane
z príjmu... Ešte raz vám všetkým, ktorí ste
boli akoukoľvek formou nápomocní škole,
ďakujem.

Na záver Vám prajem príjemné vianočné
sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti. Želám Vám, aby vás ten
nadchádzajúci rok 2013 sprevádzal len
v pozitívnom duchu, ktorý Vám prinesie viac
pevného zdravia, síl a šťastia v každodennom
živote, zlepšenie medziľudských vzťahov,
harmónie a pochopenia.
Foto: Mgr. Svetlana Vachová
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Pestrý rok našich seniorov
Rok 2012 bol pre nás, členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, v zápise existencie
štvrtým v poradí. A dnes si môžeme povedať, že bol rokom dobrým. Bohatým na podujatia, napokon sa o tom
môžete sami presvedčiť z tohto môjho stručného záznamu akcií.
Hneď v úvode roka sme naštartovali naše tradičné a pravidelné, „Čaje o piatej“. V klubovni v budove
Obecného úradu sa nás schádza niekedy aj dve desiatky, niekedy nás je o čosi menej, no vždy vládne dobrá
nálada. Tieto stretávky majú pravidelný termínový harmonogram – jarný trvá od januára do mája, zimný od
polovice októbra do Vianoc.
Február je pre nás mesiacom bilančným, mali
sme členskú schôdzu za reprezentatívnej účasti hostí
– medzi nás prišli p. starostka, pán farár, ale tiež
zástupcovia okresnej organizácie. Keďže nechýbalo
ani občerstvenie a skvelý harmonikár Rasťo
Kalenský, bola to akcia, na ktorú tie viac ako štyri
desiatky členov rado spomína.
Marcové stredy
patrili pochopiteľne našim
pravidelným večierkom, no už začiatkom apríla sme
boli v akcii aj navonok. Chlapi z našej organizácie
Foto: Mgr. Martin Sládek
pripravili už druhý ročník Veľkonočného turnaja
v stolnom tenise. A nielen organizovali, ale tiež úspešne športovali. Skončili v početnom poli súťažiacich na
popredných miestach, čo len potvrdilo, že ich pravidelné tréningy majú dobrú úroveň. A úplný záver mesiaca,
v predvečer 1. mája, sme pripraveným občerstvením úspešne asistovali pri slávnosti stavania mája.
V máji to nielen nás už ťahá do polí a záhradiek, takže „čaje“ v tomto letnom období ustupujú
individuálnym akciám. Medzi také patria vychádzky do
okolitej prírody, tento krát to bolo k Hrádelom a potom
na jednodňový rekreačno-oddychový pobyt na termálne
kúpaliská do Horných Salíb. Parádna akcia. Až taká, že
sme si ju chceli zopakovať, no nestalo sa. Škoda, určite
sa tam ale chystáme v tomto nadchádzajúcom roku
2013. Na akciu - posedenie s jubilantmi našej základnej
organizácie - na poľovníckej chate pri bore sa tiež nedá
len tak zabudnúť. Kto tam v to augustové piatkové
poobedie prišiel a nebolo nás tam málo, okrem možnosti
úprimne zagratulovať sedemdesiatnikom a o päť rokov
starším spoluobčiankam, zažil nefalšovanú pohodu so
Foto: Mgr. Martin Sládek
všetkým, čo k tomu patrí – spev, vínko, rôzne
majstrovské pochutiny z kuchýň našich oslávencov, spomienky na pekné životné príbehy, vtipy, a tak ďalej.
Možno je vhodné oslávencov vymenovať aj konkrétne – 70. roční: Terézia Cigánková, Margita Gregušová,
Blažena Hološková (žiaľ, Blažka sa ospravedlnila, na druhý deň mala veľkú rodinnú oslavu), Jozef Búran, Ján
Uhrínek. Druhú skupinu jubilujúcich tvorili Berta Holičová a Mária Petrášová. Asi neurobíme chybu, ak im
ešte raz zaželáme: hlavne to zdravie!
Trochu samostatnú kapitolu tvoria
aktivity
našich
členov
smerom
k prievalskej škole. Pán Viktor Ochránek
napríklad v predveľkonočnom čase zaujal
pozornosť mnohých detí, hlavne teda
chlapcov, keď ich učil, a naučil, ako si
upliesť korbáč. Vraj tam objavil niekoľko
„šikulov“, čo v krátkom čase bravúrne
zvládli úlohu a vytvorili malé majstrovské
dielko. Inžinier Ján Grofčík zase rozvíja
um žiakov prievalskej školy, keď im už po
druhý rok na vychádzkach lesom
Foto: Magdaléna Ambrová
sprostredkúva tajomstvá našej prírody. „Vždy čosi objavia, máločo im ujde,“ tvrdí J. Grofčík. No a do tretice,
Martin Sládek pravidelne každý utorok zasväcuje do futbalu desiatku vybraných dievčat a chlapcov. Sú medzi
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nimi zástupcovia každého ročníka takže na takýchto tréningom môže byť celkom veselo. Či z nich vyrastú
ozajstní futbalisti, futbalistky, to samozrejme ukáže až čas. Podľa ich trénera však tieto deti majú talentu na
futbal v hojnej miere.
Spolupráca klubu dôchodcov so školou nabrala celkom peknú formu aj v ďalšej oblasti. Výstava ovocia,
zeleniny a ďalších produktov z našich polí
a záhradiek, ktorú sme pripravili v úvode
mesiaca október, sa tešila veľkému záujmu aj
žiakov našej základnej školy. A potom to bola
istotne pekná akcia, v deň Sv. Mikuláša
Obecný úrad v spolupráci s členmi súboru
Šandorfjanka zaobstarali samotnú slávnosť
a naša dôchodcovská partia prispela podávaním
občerstvenia, čo nebolo nič iné, ako veľmi
želané varené vínko. A potešili sme aj
Foto: Magdaléna Ambrová
predajom nádherne maľovaných medovníkových anjelíčkov a Mikulášov (maľovali Gitka Gregušová a Elena
Sládeková). Možno povedať, že sme prispeli k vydarenej akcii a to teší.
Iný nádych majú akcie typu brigád. K takýmto patrí už vžité upratovanie okolia našej kaplnky. Aj v tomto
roku sa tam stretla skupina našich členov a čo sa dalo v tomto prekrásnom prostredí urobili.
Do bilancie mimoriadnych podujatí môžeme zaradiť aj ďalšie dve aktivity. Jednou je zabezpečenie našich
členov na týždenných regeneračných pobytoch v liečebných
zariadeniach na Slovensku. V tomto roku sa nám podarilo
odrekreovať štyroch našich členov, pre ktorých sme získali
zľavnené pobytové poukazy. Každý poukaz bol dotovaný
sumou 50 eur z fondu ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska,
čo nie je malá suma. Výbor našej ZO pod vedením pani Berty
Holičovej určite podnikne všetky kroky k tomu, aby sme aj
v nasledujúcom roku zabezpečili takto zľavnenú rekreáciu pre
ďalších našich členov.
Druhým zaujímavým podujatím bola návšteva divadelného
predstavenia „Všetko o mužoch“ v Divadle Jána Palárika
v Trnave. Dvadsaťšesť našich členov si spestrilo jesenný večer
Foto: Mgr. Martin Sládek
pozoruhodným divadelným predstavením, ktoré určite mohlo
vyvolať mnoho otáznikov, ale o to asi autorovi i tvorcom predstavenia išlo. Každopádne sme aj v tento deň
urobili čosi viac pre to, aby náš život bol pestrejším.
Už sme spomínali naše stredajšie večierky o piatej. Sú obľúbenou akciou aj pre takého pravidelného
návštevníka, akým je pán Miško Pavlovič, 91-ročný čestný člen našej organizácie JDS. Len pre zaujímavosť,
že nie je len tak do počtu. V stredu 13. decembra sme si práve
z jeho úst pozorne a s obdivom, vypočuli jeho vlastnú rozprávku
„O Lucii“. Čajové večierky patria k základným kameňom našej
aktivity, ľudia sa chcú stretávať a stále je o čomsi debatovať. Ale
predsa, v ostatnom čase sme akosi zabudli na spev. Bude to asi
tým, že sa do Senca odsťahovala pani Milka Mihálová, hoci ostala
našou členkou i naďalej. Odzrkadlilo sa to na „réžii“ klubového
večera. Bola to ona, kto v nestráženú chvíľu vzala do rúk spevník
a už to išlo. Jedna pesnička striedala druhú. Dokonca aj chlapi od
mariášu sa zvykli pridať. Nuž je isté, že by sme dirigenta typu
Milky potrebovali. Možno niekoho objavíme na slávnostnejšom
posedení z príležitosti rozlúčky s rokom 2012. Bude sa konať
v sobotu 29. decembra 2012 o 15.00 hod. v miestnom kultúrnom
dome. K dobrej nálade by mala prispieť pravá kapustnica, varené
Foto: Alena Tarkošová
vínko a možno príde aj harmonikár, čo by istotne povznieslo
náladu. Jednoducho chceme, myslíme si, pestrý rok zakončiť pekne a v pohodovej nálade a pripraviť sa na
vstup do roku prichádzajúceho, do roku, ktorý možno môže byť náročnejší než bol tento práve sa končiaci.
Ak sa Vám, čo nie ste členmi našej ZO, pozdávajú naše aktivity, radi Vás medzi sebou privítame.
Katarína Kočíšková, Mgr. Martin Sládek
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Ani tento rok sme nelenili,lebo...
V našom súbore je toľko mladých nadšených ľudí pre folklór, ľudové tradície, spev a tanec, ktorí, dá sa
povedať, že svoj voľný čas využívajú zmysluplným spôsobom. Iste mi celý súbor dá za pravdu, že tento rok, čo
sa týka našich vystúpení, bol pre nás dosť náročný. Keď to zrátam úplne všetko, dokopy je to od konca marca
do decembra 19 akcií.
Začali sme rozlúčkou so zimou, rovno sme spálili jej vládkyňu Morenu a s radosťou sme privítali jar.
Posledný aprílový deň sme asistovali na námestí pri stavaní mája, ktorý sme krásne ozdobili, šikovní hasiči ho
postavili a my sme ich pritom povzbudili spievaním. Hneď 1. mája sme vystupovali na malom námestí
v Senici, kde sa konala oslava sviatku
práce. A nadišiel 5. máj, kedy sa
uskutočnil úspešný a veľmi dobre
zorganizovaný pivný záhorácky festival,
na ktorom sme sa s naším letným
pásmom „Veseuosci nikdy dosci“
prezentovali veľmi radi. Celkom hrdo sa
môžeme pochváliť, že 45 minútové
vystúpenie na domácej pôde sa páčilo
nielen našim občanom, ale aj hosťom
a návštevníkom
z rôznych
končín
Záhoria, Slovenska, i Čiech. Veľmi nás to
teší a sme vďační za obrovský aplauz.
Keď sme dostali pozvanie na
prezentáciu folklóru mimo nášho regiónu,
Foto: obec Rohožník
vôbec sme nezaváhali. Koncom mája sme so Spiduchom (Spívajúci dúchodci) z Rohožníka sadli do autobusu
a cestovali sme na Leaderfest do Levoče. Okrem vystúpenia na zaujímavom okrúhlom javisku sme absolvovali
návštevu kostolov, Svätej hory a stretli sme sa aj so spevákom Mariánom Bangom. Myslím, že na nás, teda
Záhorákov všetkých spolu, určite len tak nezabudnú, pretože sme nemali problém zahrať a zaspievať si aj
v reštaurácii s vonkajším posedením.
Začiatkom júna sme vystupovali na podujatí Záhorácky patriot v Senici, ktoré organizovala Záhorácká
Svojpomocní Sebjestační Republika (ZSSR). Predstavila sa nám kompletná vláda aj parlament a náš súbor bol
patriotom ministra kultúry ZSSR – Mgr. art. Ivana Fodora. V júni sme do Senice zavítali ešte raz, tančili
a spievali sme na malom námestí v rámci reklamnej akcie, z ktorej výťažok putoval na benefičné účely.
Absolvovali sme aj prehliadku folklórnych súborov na tradičnej Gbelskej paráde, ktorá bola 23. júna. Ej, veru,
mali sme možnosť obdivovať tance a spevy ďalších zúčastnených, oči sme mohli nechať aj na ich krásnych
krojoch, detvianskych opaskoch či malinkatých mužských klobúčikoch.
Prišlo leto a s kultúrnymi akciami, (kde je väčšinou sprievodným javom vystúpenie či už folklórneho,
speváckeho alebo tanečného súboru), akoby sa priam vrece roztrhlo. Nuž darmo, ľudia sa radi bavia, keď je
vonku pekne slnečno a teplúčko. Ďalší z náročnejších dní bol pre nás
7. júl, keď sme vystupovali na Cerovej, zároveň sme pookriali aj
duchovne, keďže akcia bola oslavou našich vierozvestov Cyrila
a Metoda. Po jej skončení sme nasadli do škvorkolesových tátošov
a priam letecky sme sa dopravili do Oreského na Deň pece. Krásna
a vydarená akcia to bola, pochutnali sme si na parádnych koláčikoch,
či vínku a užili si trocha srandy na pódiu malého kulturáčiku. V strede
leta, 4. augusta sa konala úchvatná akcia v Osuskom, kde oslavovali
750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dobre zorganizovaná
akcia, so sprievodom po dedine a na pódiu sa to len tak hemžilo
súbormi a spevákmi. Myslím, že nielen Osušania, ale všetci boli
spokojní a plní radosti z krásneho dňa. O ďalší týždeň sme navštívili
Rohožník, kde sa konali tradičné Obecné slávnosti. Tam sme si
zaspievali aj zatancovali s našimi kamarátmi – folklórnym súborom
Spiduch. Koncom leta sme si ešte odskočili do Plaveckého Podhradia,
kde slávnostne otvárali vynovený a zrekonštruovaný amfiteáter.
Významné 750. výročie svojej 1. písomnej zmienky oslavovala
Foto: Lucia Mileová
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i obec Jablonica, dňa 8. septembra. Krásna a veľkolepá akcia, ktorú spojili aj s festivalom Miestnej akčnej
skupiny (MAS) Podhoran. Počasie sa vydarilo, plno stánkov s občerstvením, suvenírov, kultúrny program
taktiež bohatý, po našom vystúpení sa nám ani domov nechcelo. Až do tmy sme krepčili pri nádherných
piesňach moravskej dychovej kapely Trnkovjanka. Záver akcie bol okorenený nádherným ohňostrojom. Koniec
septembra sa v Sološnici niesol v duchu Krumpolových dní, dyňových výtvorov a výstavy plodov zo záhrad. Pri
odchode domov sme mali veľkú radosť z ďalšieho úspešného vystúpenia.
Október je mesiac úcty k starším, pozvanie spríjemniť večer dôchodcom prišlo z Rohožníka. Stretli sme sa
aj s detským súborom Bazalička, a svojimi piesňami či tancami sme vyčarovali úsmev na tvári nejedného
dôchodcu. Malí Bazaličkovia neváhali, nehanbili sa a tancovali spolu s nami. Bolo to veľmi milé, príjemné
vystúpenie, radi tam prídeme opäť.
O týždeň sa konala rovnaká akcia u nás a ako by to vyzeralo, keby sme nezabavili aj našich starkých
z Prieval. Doma si vychutnáme vystúpenie najviac, lebo vieme, že hlavne tu máme podporu, potešenie a radosť
najmä od vlastnej rodiny, priateľov a známych. Dostali sme pochvalu, že také krásne vystúpenie pre dôchodcov
tu už dlho nebolo. Sme na to veľmi hrdí, a ešte raz ďakujeme. Budeme sa snažiť aj naďalej baviť aj ostatných
občanov, veď sme tiež ako vy, Šandorfčania.
Že máme so súborom Spiduch veľmi
dobré vzťahy, sme už zistili. Navzájom sa
vieme spolu zabaviť, zaspievať, zasmiať
sa. Myslím, že aj oni sa pri nás cítia trošku
mladší, ticho im závidíme a dúfame, že my
v ich veku budeme tiež ešte takí činní vo
folklóre. Klobúk dole. Berú nás ako
svojich partnerov, preto sme teda nemohli
chýbať na akcii konanej na Morave,
v dedine Kašava, pár km od mesta Zlín.
Spojili Katarínske hody s predstavením
projektu „Náučný chodník Kašava“, ktorý
realizujú pomocou európskej únie.
Presvedčili sme sa, že Moraváci sú nielen
srdeční, pohostinní, šikovní, vedia sa baviť
a my sme pri nich v ničom nezaostávali,
Foto: www.kasava.cz
koniec koncov, veď sme bratské národy. Naše vystúpenie sa im veľmi páčilo a spolu so Spiduchom sme zožali
veľký potlesk.
Tesne pred Vianocami sme si odskočili do Senice a predviedli v rámci akcie Vianočná dedina naše zimné
pásmo „Od Ondreja do Troch králú, alebo vjec bití ako sýti“, kde s nami, tak ako minulý rok, vystupovalo aj
pár detí z našej školy, dediny.
Krásny a plodný rok za nami, dúfam, že entuziazmus, nadšenie a chuť nás neopustí a budeme pokračovať
v načatej práci ďalej. Presviedčam sa a určite mi dáte milí čitatelia za pravdu, že v dnešnom uponáhľanom svete
to bez úsmevu, radosti a v neposlednom rade viery v Pána Boha a optimizmu ani nejde. Všetko sa ľahšie
zvláda, ak máte okolo seba rodinu, milých priateľov, s ktorými sa viete nielen úprimne porozprávať, zasmiať
sa, či niečo prečítať si. Aj o tomto sú Vianočné sviatky, o počúvaní sa, spolupatričnosti a prejavovaní lásky
jeden k druhému.
Krásne Vianoce želá Alena Tarkošová
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„Co ste hasiči, co ste dělali . . .“
Dovolili sme si vybrať názov tohto článku, podľa známej ľudovej piesne, pretože nie každý vie, že byť
dobrovoľným hasičom nie je len chodenie po súťažiach a tréningoch na ihrisku. Hoci sme sa tento rok
s mužským družstvom, ktorého členovia sú: Lukáš Žovák, František Žovák ml., Tomáš Žovák, Erik Slezák,
Gabriel Hanáček, Juraj Velický, Mário
Bača, Chodúr Marián, František Žovák
st. (veliteľ), zúčastnili na 15 súťažiach,
z ktorých sme priniesli 10 pohárov, mali
sme i 4 výjazdy k požiarom. A môžeme
povedať, že sme všetky zvládli úspešne.
Už je zvykom, že koncom júla sa
stretneme na futbalovom ihrisku
a usporiadame hasičskú súťaž o pohár
starostky obce. Tak sme sa aj tento rok
ako členovia DHZ Prievaly v spolupráci
s OcÚ Prievaly a firmou Tinama a inými
Foto: Angelika Jahelková
dobrovoľníkmi z radov občanov pustili
do príprav. V sobotu 21. júla sa nám i počasie akotak vydarilo a na súťaži sa zúčastnilo 8 ženských
a 10 mužských družstiev, navaril sa guláš, cigánska pečienka a o občerstvenie bolo postarané z pivovaru
Sandorf. Po súťaži sa konala tradičná diskotéka, na ktorej sme sa zabávali do rána bieleho :).
Tento rok sa nám podarilo začiatkom leta založiť i ženské družstvo, ktoré sa skladá nielen zo šikovných
prievalčaniek: Zuzana Holásková, Marta Peterková, Lucia Bačová, Natália Bačová, Simona Ščepková, Dana
Hlavatá, Barbora Böhmová a Angelika Jahelková. Zúčastnili sa dvoch sútaží – na Cerovej a Vysokej pri
Morave, odkiaľ si priniesli pohár za krásne druhé miesto.
V sobotu 27.októbra sme sa zúčastnili na medzinárodnom taktickom cvičení hasičských jednotiek
vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, v sektore C, zamerané na tému „Likvidácia rozsiahleho lesného
požiaru v nedostupnom teréne,“ kde bolo nasadené veľké množstvo prostriedkov na vykonanie zásahu
v ťažkom a nedostupnom teréne. Na cvičení boli nasadené okrem jednotiek Hasičského a záchranného zboru
a DHZ Pole aj sily a prostriedky z obecných a dobrovoľných hasičských zborov, SDH (Sbory Dobrovolných
Hasičú) a závodné hasičské zbory zo Slovenska a Českej republiky. Cvičenia sa zúčastnil aj špeciálny
slovensko-rakúsky podporný modul Samaritánov s poľnou kuchyňou a zázemím pre zasahujúce jednotky.
Počasie počas celého cvičenia bolo extrémne nepriaznivé a toto cvičenie sa konalo aj za účasti ministra vnútra
Roberta Kaliňáka a prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého.
Chceli by sme sa za celý DHZ Prievaly poďakovať všetkým, ktorí nám tento rok pomohli, či už finančne, alebo
materiálne, za podporu a ochotu zapojiť sa do našich aktivít a popriať Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu rodiny a ten najlepší štart v novom roku.
Erik Slezák, Gabriel Hanáček
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici a DHZ Prievaly vyzýva všetkých
občanov, aby venovali neustálu pozornosť kontrole svojich komínov vykurovacích telies a iných spotrebičov
určených na vykurovanie. Neberme vykurovacie obdobie na ľahkú váhu, prevenciou a včasným riešením
vzniknutých problémov môžeme predísť škodám na zdraví, či majetku.
Pravidelne kontrolujte priechodnosť komína, čistite ho pomocou pomôcok na to určených tak často, ako je
potrebné. Komínové vrátka treba vyčistiť pri každom vymetení komína od sadzí a kondenzátu, okolie
vykurovacieho telesa udržiavať čisté, dbať na to, aby v jeho blízkosti nebol žiadny horľavý materiál na drevo,
farby, papier. Pred každým vykurovacím telesom na tuhé palivo by sa mala umiestniť predložka s nehorľavého
materiálu (kus plechu, železa . . .), aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru v prípade vypadnutia uhlíka. Popol
z vykurovacieho telesa sypať zásadne do plechových nádob, manipulovať s popolom až po jeho úplnom
vychladení. Nezabúdať vizuálne kontrolovať komín (prípadné úniky dymu, praskliny . . .), bezodkladne ho
opravovať, kontrolovať tiež bezprostredné okolie celého komína (napr. na povale, či nedochádza k ohoreniu
krovov. V prípade plynových kotlov, elektrických ohrievačov a pod. sa pri zistení závad obrátiť na osoby
s odbornou spôsobilosťou.
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Narodili sa ...
1. Jozef Hlavatý
2. Michal Kvas
3. Juraj Beňák
4. Laura Rubačová
5. Lenka Kúdelková

rodičia Eva Hurtová a Jozef Hlavatý
rodičia Katarína Galambošová a Michal Kvas
rodičia Viera a Ing. Juraj Beňákovci
matka Mária Rubačová
rodičia Lenka Kuffová a Marián Kúdelka

05.04.2012
10.06.2012
30.08.2012
19.09.2012
28.11.2012

Zosobášili sa...
1. Kristína Juríková & Michal Zaviš
2. Adriána Cintulová & Peter Hílek
3. Mgr. Lenka Jurigová & Martin Petráš
4. Iveta Poláková & Viliam Polák
5. Erika Velická & Peter Bilka

28.07.2012
04.08.2012
18.08.2012
24.10.2012
14.12.2012

Opustili nás ...
1. Peter Válek
2. Ing. Jarmila Holičová
3. Jozefína Uhrínková
4. Katarína Romanová
5. Eduard Hric
6. Štefan Vŕbik
7. Anna Janáčková

22.02.2012
24.02.2012
21.03.2012
29.03.2012
01.09.2012
09.09.2012
19.12.2012

vo veku 63 rokov
vo veku 63 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 90 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 66 rokov
vo veku 84 rokov

K 21.12.2012 máme v obci 960 obyvateľov, z toho 466 žien a 494 mužov. V tomto roku sa nám narodilo 5 detí,
zomreli 7 ľudia, prisťahovalo sa 28 ľudí a odsťahovalo sa ich 16. V obci máme 69 mužov s menom Jozef, meno Peter sa
vyskytuje 37-krát, žije tu 27 nositeľov mena Ján, meno Martin má 23 mužov a 20 mužov nosí meno Pavol – Pavel.
Medzi ženami je 40 nositeliek mena Mária, 28 žien sa volá Anna, 21 žien je Jana a žien s menom Jozefa - Jozefína je 12.

Veľmi pekne ďakujeme našim sponzorom, ktorí prispeli na obecné kultúrne akcie, ale i na akcie ZŠ a MŠ:
p. Milan Bílik, p. Danka Bíliková, Ing. Jozef Danák arch., p. Pavol Šeliga, p. Jozef Badžgoň, Ing. František Petráš, p. Ambróz
Slezák, p. Peter Pavlík, p. Jarmila Pavlíková, p. Rudolf Pavlík, p. Lýdia Kiripolská, p. Ľubomír Chalan, p. Anna Vaňková, Ing.
Peter Šimončič, p. Peter Janiga ml., p. Patrik Blažo, Boleráz, p. Martin Orgoň, Bratislava, Ing. Rastislav Bezák, Chynorany,
JUDr. Ladislav Ďorďovič, Trenčín, Jaromír Sasák, Osuské, Anton Šipold, Holíč, Ladislav Klíma, Plavecký Mikuláš, taktiež
rodičom všetkých detí ZŠ a MŠ a DHZ Prievaly. Ďakujeme firmám: KOVAGAZ s.r.o., Štefanov, 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, A.S.A. spol. s r.o. Zohor, Autoškola Progres spol.s r.o., Senica, K&H
kancelárska technika Senica, Primabanka Senica a.s.. Sme vďační za akýkoľvek sponzorský dar a dúfame, že nám
zachováte svoju priazeň a budeme i naďalej utužovať priateľské vzťahy. Ak sme tu niekoho nespomenuli, prepáčte.
Rozpis zvozu KO pre I. polrok 2013
Dátum

Deň

02.01.2013
15.01.2013
29.01.2013
12.02.2013
26.02.2013
12.03.2013
26.03.2013
09.04.2013
23.04.2013
07.05.2013
21.05.2013
04.06.2013
18.06.2013
02.07.2013

Streda
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Streda

1x
mesačne
x
x
x
x
x
x
x

2x
mesačne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vážení občania, nezabudnite, že máte možnosť do 31.12.2012 nahlásiť
výmenu kontajnera (väčší za menší alebo naopak), alebo zmenu
intervalu vývozu KO - 1x mesačne (12 x/rok), alebo 2x mesačne
(26 x/rok).
Poplatky za nádoby sú nasledovné:
Vývoz 1x mesačne:
Vývoz 2x mesačne:
- 120 l nádoba – 39 €
- 120 l nádoba – 47 €
- 240 l nádoba – 45 €
- 240 l nádoba – 52 €
Zberný dvor – slúži občanom a chalupárom obce Prievaly na bezplatné
uloženie odpadu z domácností. K dispozícii sú veľkoobjemové
kontajnery. Otvorený je vždy v prvú sobotu v mesiaci, v prípade
potreby aj v iný deň po dohode s OcÚ Prievaly.
Zber obnoseného šatstva, obuvi a hračiek - do nádob sa vhadzuje
vyradené čisté a suché šatstvo (odevy, bytový textil, topánky v pároch,
hračky), vo vreciach, či igelitových taškách. Nevhadzujte do nich
šatstvo, ktoré je špinavé, roztrhané, či inak znehodnotené
a nepoužiteľné. Do kontajnerov taktiež nepatrí komunálny odpad
a nebezpečný odpad.
Ďalší separovaný odpad, ako sú batérie, akumulátory, žiarivky
a elektroodpad obec zabezpečuje externou firmou.
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Rada do nového roka

Deti a mládež našej farnosti
Vás pozývajú na
J a s l i č k o v ú p o b o ž n o s ť pod názvom

„Darujme dieťatku v jasliach naše dobré skutky,“
ktorá sa bude konať v utorok 25.12.2012 o 15.00 hod.
v kostole sv. Michala archanjela v Prievaloch.

Stolnotenisový klub pri ZO jednoty dôchodcov
Slovenska v Prievaloch
v spolupráci s Obecným úradom v Prievaloch
organizuje pre všetkých záujemcov

Kráčaj ticho a pokojne hlukom a chvatom sveta
a pamätaj na mier,
ktorý sa môže ukrývať práve v tichu.
Znášaj sa so všetkými ľuďmi,
ale, pokiaľ je to možné, tak,
aby si sa im nevydával napospas.
Vyslovuj svoju pravdu rozvážne a jasne,
ale načúvaj aj iným, bezduchým a nevedomým.
Aj oni majú svoj príbeh.
Vyhýbaj sa hlasným a agresívnym ľuďom.
Na človeka pôsobia mučivo.
Keď sa budeš porovnávať s inými,
môžeš
a zatrpknúť a považovať sa za bezvýznamného,
pretože vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú väčší ako ty.
Teš sanzo svojich povinností, ale aj zo svojich plánov.
kZaujímaj sa naďalej o svoju vlastnú cestu,
nech je akokoľvek skromná.
y
V meniacom sa šťastí čias je ona pravým majetkom.

o Vo svojom snažení buď opatrný,
pretože svet je plný klamstva,
l nebuď
ale
slepý voči jestvujúcej poctivosti.
á ľudí sa usiluje nasledovať vysoké ideály
Mnoho
k a všade je život plný hrdinstva.
Ty však buď sám sebou.
o
Predovšetkým
nikomu nepredstieraj náklonnosť.
A
čo
sa
lásky
týka, nebuď cynický.
v
Lebo napriek tomu,
žeenás obklopuje šedá bezútešnosť a sklamanie,
j
ona zostáva večne zelená.
Prijímaj
vľúdne a s trpezlivosťou svoj vek
.
a dôstojne sa vzdaj vecí mladosti.
Posilňuj silu ducha, aby ťa chránil
pred nepredvídaným nešťastí.,
Ale myšlienkami sa neumáraj.
Veľa strachu pochádza z únavy a osamelosti.
Popri zdravej miere sebadisciplíny
buď k sebe dobrý.
Nie si o nič menšie dieťa vesmíru,
ako sú stromy a hviezdy.
Máš právo tu byť.

Vianočný turnaj v stolnom tenise – 3. ročník
Kde?
Kedy?
Čas?
Prezentácia?
Kategórie?

Štartovné?

V dome kultúry v Prievaloch
26. decembra 2012 - Na Štefana
Začiatok turnaja je o 14.00 hod.
Od 13.15 do 13.50 hod.
Muži A – do 40 rokov
Muži B - nad 40 rokov
Ženy
1 euro za hráča

Organizátor zabezpečil pre víťazov:
diplomy, medaile, vecné ceny
pre účastníkov: občerstvenie (čaj, varené víno)
pre záujemcov: možnosť tréningu od utorka 18.12. do
soboty 22.12. vždy v čase od 17.00 h. V nedeľu
23.12.od 15.00 hod. v DK
Pozn. Na záver turnaja exhibícia:
víťaz mužov vs. ligový hráč

A či ti je to jasné alebo nie:
Niet nijakých pochýb o tom,
že vesmír sa vyvíja tak, ako sa vyvíjať má.
Preto ži v pokoji s Bohom,
nech ho už chápeš akokoľvek.
Čo by malo byť vždy tvojou snahou a túžbou?
Udržuj v hlučnom zmätku života
mier so svojou dušou.
Napriek všetkej neúprimnosti,
napriek všetkým ťažkostiam
a všetkým tým rozbitým snom.
Je to predsa len pekný svet.
Buď opatrný a usiluj sa byť šťastný.
(Toto posolstvo zaznieva každoročne na Nový Rok už
vyše 300 rokov - od roku 1692 - v Katedrále sv. Pavla
v Baltimore /USA/.)
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