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ČO PRE NÁS ZNAMENAJÚ VIANOCE ?
Aký je ich pravý význam? A čo znamenajú pre nás?
Tak, ako človek rastie a dospieva, mení sa aj jeho
pohľad na svet, život a takisto i na Vianoce.
Človek postupne prichádza na to, o čom
vianočné sviatky sú. Niečo iné znamenajú
pre deti, niečo iné pre dospelých. A myslím
si, že tak je to správne.
Najviac majú Vianoce rady deti, pre ktoré má
vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas
očakávania, čas rozprávok, blízkosti
rodičov a dobrôt. Tešia sa na
prázdniny, že si môžu oddýchnuť
od školských povinností. Ale
najviac sa samozrejme tešia na
darčeky, ktoré si nájdu pod vianočným
stromčekom. Preto darujme im všetko, čo
môžeme – hlavne však lásku a pocit
domova.
Dospelí vidia zmysel Vianoc
v príležitosti stretnúť sa
s celou rodinou, v možnosti
urobiť
ostatným
radosť.
Vianočné sviatky sú pre nich
časom, ktorý im prináša pokoj
do duše a aspoň na chvíľu môžu
zabudnúť na svoje problémy
a každodenné starosti.
No Vianoce by nemali byť
Elena Beňáková, 3. ročník
o drahých daroch, o hodinách
strávených pri jedle a televízore. Často
si totiž myslíme, že čím viac
darčekov alebo čím väčší darček
darujeme, tým bude z neho
väčšia radosť. Ale to neplatí. Samozrejme, každý sa
poteší darčeku, zvlášť ak je to práve tá vec, po ktorej
sme tak veľmi túžili. Vianočný darček na chvíľu
poteší, ale radosť z neho o pár dní či týždňov vyprchá.
Vianoce sú o tradíciách, o spoločnej modlitbe pri
štedrovečernom stole ako poďakovanie za míňajúci

sa rok i ako prosba za zdravie a božiu pomoc pre
svojich najbližších, o spomienkach na blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami, o návšteve
kostola,
o betleheme a Ježiškovi,
o koledách,
o stretnutiach s rodinou.
Vianoce vždy boli a budú najkrajším
obdobím, no môžu mať veľa podôb. Jedno
však ostáva stále rovnaké – či už sú
so snehom alebo bez snehu, s kopou
luxusných darčekov alebo
so skromnejšími darčekmi – sú
to sviatky pokoja, radosti
a vzájomnej lásky. Tieto
hodnoty znamenajú veľa pre
každú rodinu a sú symbolické pre každého,
bez rozdielu viery, národnosti či
príslušnosti k niektorej z ľudských
rás. A túto skutočnosť nič nezmení.
Všetci ich máme radi, všetci
sa na ne tešíme.
Keď si ja
predstavím
Vianoce, vybaví sa mi
v mysli obraz so štedrovečerným
stolom, vianočný stromček, za oknom
potichu padajúce malé vločky
snehu. Pre mňa sú Vianoce
svetlom ľudskej blízkosti
a vyvolávajú vo mne pocit
radosti i šťastia.
Verím,
že sa mi to nezdá,
ale aj ostatní ľudia
s príchodom vianočného
času akoby sa začali
viacej usmievať, pri stretnutí sa každý snaží druhého
pozdraviť, podať ruku, symbol spolupatričnosti,
pochopenia a úcty. To sú tie vzácne dary, ktoré akoby
boli počas roka kdesi hlboko ukryté. A preto
sú Vianoce čarovným časom, lebo zrazu vidíme aj
toho druhého vedľa seba.

Milí spoluobčania, prajem Vám, aby ste nestratili skutočný zmysel Vianoc, nedali sa strhnúť davom, ale
pamätali na najvzácnejší dar – Boží dar. Rozdávajte ľuďom okolo seba nielen krásne darčeky, ale najmä lásku,
lebo ona je to najcennejšie, čo tak často chýba. A na záver, nech sa aj tu v našej obci, každodenne uskutočňujú
v živote nás všetkých slová anjelov:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
S úctou Tatiana Beňáková
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Prišiel do rodiny
V nepretržitom striedaní rokov sú vianočné sviatky tou udalosťou, ktorá každý rok završuje a zároveň
ďalší nový rok otvára. Vianoce nám prinášajú posolstvo o tom, že Boh mimoriadnym spôsobom vstúpil do
ľudských dejín. Stal sa jedným z nás. Narodil sa ako človek. Stáva sa členom ľudskej rodiny. Prichádza k nám
práve cez rodinu. Cez rodinu Jozefa a Márie a ich pevný
manželský zväzok. To sú prirodzené a posvätné hodnoty
života, ktorých význam bol aj takto potvrdený.
Rodina je tým základným spoločenstvom, v ktorom
človek prežíva lásku, city, vytvára si vzťahy, získava
skúsenosti, spoznáva hodnoty, učí sa žiť a byť pre iných
a dozrieva pre život v ďalších spoločenstvách. To, čo si
človek prinesie do života zo svojej rodiny, to potom ďalej
rozvíja a odovzdáva. Tým obohacuje (alebo aj zraňuje
a zaťažuje) spoločenstvá a spoločnosť, v ktorých žije.
Kedysi sa to vyjadrovalo výstižne príslovím: Aká rodina,
taká dedina. Aká dedina, taká krajina.
Ono to stále platí. Len dnes tomu nechcú niektorí veriť
alebo to ignorujú. Myslia si, že to pôjde aj bez rodiny. Teda bez snahy o dobrý rodinný život, o zodpovednú
výchovu detí. Bez manželskej vernosti. Bez obetavej lásky. Niežeby sme dnes netúžili po rodinnom šťastí a po
hodnotách rodinného života, ale nie sme vždy ochotní priniesť obetu, ktorú si vyžaduje stabilný manželský
a rodinný vzťah. Ako v iných oblastiach života, aj tu potom hľadáme náhrady, zjednodušené riešenia,
pohodlnejšie spôsoby. A tak máme rôzne napodobeniny rodiny a manželstva. Formy spolužitia stojace na
slabých nôžkach sebeckých záujmov, ktoré sa klátia aj pri slabom závane ťažkostí života. Lebo láska v takomto
vzťahu nedozrela k vernosti a zodpovednosti.
Chceme mať istoty. Chceme mať stabilnú spoločnosť. Chceme mať určité záruky do budúcnosti. Začína
to v rodine. V mojej rodine aj v mojej dedine. Ako sa o svoju rodinu starám. Aké vzťahy
v nej prežívam. Čím napĺňam a obohacujem svoj rodinný život. Obdobne sa
môžeme pýtať, ako dbám o svoju dedinu. Aký záujem mám
o to, čo sa v nej deje. Čím do jej života prispievam. Aké
vzťahy v nej vytváram. Akú zodpovednosť za ňu pociťujem.
To všetko sa nám vráti späť.
Pozrime sa, ako sa zachoval Boh. On by si vo svojej
svätosti a dokonalosti vystačil aj sám. On k svojmu šťastiu
nepotrebuje inú bytosť, ani človeka. A predsa mu nebol človek
ľahostajný. Vychádza zo seba a dáva sa človeku. Znižuje sa
k nám. Stotožňuje sa s nami. Prijíma náš údel. Vstupuje do našej biedy a bezmocnosti, aby nás z nej pozdvihol.
Aby nám ukázal novú cestu. Cestu skutočného života. Života v láske. V sebadarovaní. Vo vzájomnej
zodpovednosti.
Boh nám takto hovorí nielen o tom, ako nás má rád a ako mu záleží na každom z nás. Dáva nám tým aj
výzvu: Ani vy nežite nik sám pre seba. Dávam vám seba, ale buďte si darom aj vy sebe navzájom. Myslím, že
to je to podstatné posolstvo Vianoc. A to bude aj najkrajšie ovocie dobre prežitých Vianoc. Ak rok zavŕšime
otvorením sa Božej láske a ak do nového roku vykročíme s odhodlaním žiť, dávať a preukazovať lásku. Či už
v rodine a či v dedine.

Bohaté ovocie z dotyku vianočného tajomstva Božej lásky Vám všetkým úprimne želá
Zdenko Sitka, Váš farár

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
25. decembra (streda) – Narodenie Pána o 0.00 h; 8.00 h; 10.30 h
26. decembra (štvrtok) – Sv. Štefana o 8.00 h; 10.30 h
29. decembra (nedeľa) – Sv. Rodiny o 8.00 h; 10.30 h
31. decembra (utorok) - o 16.00 h s ďakovnou pobožnosťou
1. januára (streda) – Bohorodičky Panny Márie o 8.00 h; 10.30 h
5. januára (nedeľa) - o 8.00 h; 10.30 h
6. januára (pondelok) – Zjavenie Pána o 8.00 h; 10.30 h
Marek Černý, 3. ročník
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Aktuálna situácia v obci
Vážení Prievalčania, rok 2013 pomaly finišuje, hoci zamestnaných 10 občanov obce.
sa mi zdá, že prešiel veľmi rýchlo, je čas bilancovať Prioritou č.2 bude „Rekonštrukcia
verejného
a zhodnotiť tento rok.
osvetlenia“, ktorá by sa mala začať v jarných mesiacoch.
S poslancami a pracovníčkami obecného úradu sme Ďalšou oblasťou, ktorá sa musí nutne riešiť, je
museli počas roka flexibilne reagovať na skutočnosti, bezpečnostná situácia na námestí a miestnych
ktoré sa diali okolo nás. Vymenovať
komunikáciách. To mám na mysli
všetko, čo sa realizovalo alebo riešilo,
predovšetkým situáciu
križovatky do
v týchto pár riadkoch azda ani nie je
Záhumnia
a autobusovej zastávky
potrebné, veď veľa vecí sme museli
a následne celého námestia. Treba tu
riešiť práve v spolupráci s Vami, vážení
zabezpečiť vodorovné značenie a hlavne
občania. O detailoch týchto aktivít Vás
vyhradiť
miesta
na
parkoviská
podrobne informujem na zasadnutiach
s dostatočnou kapacitou. Taktiež je veľmi
obecného
zastupiteľstva.
V tomto
nutné vyriešiť rizikové
križovatky
článku spomeniem najmä to, čo je
v Záhumní
osadením
dopravnými
najdôležitejšie z pohľadu podania
zrkadlami. V rámci našich finančných
vysvetľujúcich informácií.
možností sa plánuje s rekonštrukciou
Začiatkom jari sa začali práce na dlho
miestnej komunikácie od bytovky s.č. 346
očakávanom projekte „Rekonštrukcia
po hlavnú cestu.
chodníkov “ vo finančnom náklade
Keď hovorím v rámci finančných možností,
Foto: Obec Prievaly tak myslím na občanov, ktorí obci dlžia
84 398,63 €. Práce boli ukončené
v júli, následne bola stavba chodníkov skolaudovaná. na daniach z nehnuteľností, za psov a poplatok
Koncom novembra boli chodníky pracovníkmi kontroly za komunálny odpad, ktoré obci chýbajú na rozvoj. Hoci
čerpania eurofondov prevzaté a začiatkom decembra boli týmto neplatičom doručené už viaceré upomienky,
finančné prostriedky obci zrefundované. Vďaka stále si nepovažujú za povinnosť vyrovnať si podlžnosti.
dodávateľovi prác firme TINAMA si obec nemusela na Ku koncu roka budú mená neplatičov zverejnené na
tento projekt brať úver. Dodávateľ obci zapožičal úradnej tabuli a riešené exekučne.
bezúročne finančné prostriedky
na
prefinancovanie tohto projektu a počkal tri
mesiace, až štát obci preplatí nárokovú časť
v sume 66 387,42 €. Teraz ešte budeme
čakať, aby štát preplatil DPH. Z rozobraných
kociek z
pôvodného chodníka boli
na cintoríne vybudované nové chodníky
a ďalšia časť chodníkov sa bude robiť
v budúcom roku. Preto žiadam občanov, aby
z cintorína zo skládky nebrali kocky, lebo
obec ich plánuje takto účelovo použiť.
Foto: Obec Prievaly
Z Environmentálneho fondu bola úspešná
žiadosť o dotáciu o preplatenie vybudovanej kanalizácie
Na
záver
sa
chcem
poďakovať
Vám
v ulici za kostolom v sume 135 500 €. Z Trnavského spoluobčanom, ktorí si plníte svoje povinnosti voči
samosprávneho kraja obec získala finančné prostriedky obci, ktorí ste sa aktívne podieľali na rozvojových
v sume 200 € na lavičku do areálu nájomný dom Senior alebo iných potrebných prácach v obci, v prospech
a 200 € na mikrofóny pre divadelníkov. Z ďalších všetkých spoluobčanov, členom folklórneho súboru
žiadostí o dotácie sme boli úspešní, z ministerstva Šandorfjanka za rozdávanie radosti a za dobrú
vnútra 4 000 € na kamerový systém a 1 273 € na reprezentáciu obce, hasičom za ich aktivity počas
preškolenie dobrovoľných hasičov v obci.
roka, firme TINAMA za spoluprácu. Prajem Vám
Čo nás čaká v roku 2014? Niekedy mám pocit, že roboty všetkým veľa sily, elánu a zdravia do ďalších dní
akoby pribúdalo a nie opačne. Prioritou č.1 bude v nadchádzajúcom roku a celej našej obci šťastný
sfunkčniť sociálne zariadenie v nájomnom dome Senior, rozvoj.
ktoré by malo mať 20 klientov a v tomto zariadení bude
starostka obce

Vážení spoluobčania, pri príležitosti 575. výročia prvej písomnej zmienky obce Prievaly, ktoré pripadá na
rok 2014, je naplánovaná oslava výročia obce spojená s festivalom MAS Podhoran. V súvislosti s týmto
zorganizujeme výstavu fotografií z histórie obce a vydáme propagačný materiál. Z tohto dôvodu prosíme
všetkých, ktorí doma majú odložené fotografie, pohľadnice a iný obrazový materiál o histórii obce, aby ho
zapožičali obecnému úradu na digitálne spracovanie. Zapožičané materiály budú ihneď po spracovaní vrátené
majiteľovi. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu a obohatia zdokumentovať históriu našej obce.
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Spomienka v pravý čas
Dlhé roky sme chodili okolo pomníka pred
kostolom a ani nás nenapadlo sa pri ňom zastaviť.
V poslednom čase sa však začala odvíjať celkom iná
kapitola vzájomného vzťahu i porozumenia, a hlavne
úcty.
Keď 4. apríla v štyridsiatom piatom minulého
storočia vyhnali vojská maršala Malinovského
posledných nemeckých okupantov z hlavného mesta
Slovenska - Bratislavy, v Šandorfe sme podobnú
chvíľu iba čakali. Prišla. O dva dni neskôr.
Červenoarmejci spolu s ďalšími vojakmi Európy,
najviac zastúpení Rumunmi, oslobodili aj našu obec.
Tridsaťšesť z nich zostalo ležať na poliach nášho
revíru. Žiaľ, už sa nedočkali veľkého víťazstva i osláv
Foto: Anton Pavlík
na Červenom námestí v Moskve. Predstavitelia Šandorfa im našli miesto posledného odpočinku pri kostole.
Čnel nad ním pamätník a na ňom mená hrdinov. Pozostatky červenoarmejcov neskôr previezli na bratislavský
Slavín, no pomník zostal na svojom mieste. Vydržal na ňom doteraz, napriek snahám poniektorých ľudí, či skôr
typov jedincov zaháňajúcich históriu do večných lovíšť. Aj takých máme medzi sebou.
A tak prišla nová jar aj do Prieval. Nápad Antona Pavlíka v spolupráci s KVH Slovensko, zorganizovať
pietny akt a výstavu pri príležitosti 68. výročia oslobodenia obce od II. svetovej vojny pod názvom „Prievaly
1939 – 1945“ a obnoviť spomienky na prelomové historické skutočnosti. Táto myšlienka našla úrodnú pôdu na
Obecnom úrade, čo vo svojom prejave
onoho 6. apríla 2013 podčiarkla aj
p. starostka Tatiana Beňáková: „Táto dnešná
pietna spomienka je nielen o vojne, lež aj,
a to najmä o zmarených životoch, na čo by
nemali zabudnúť ani deti našich detí.
Strážme si slobodu, pripomínajme si, ako
sme k nej došli. Čas zahladzuje priame
svedectvá, no dejiny by nemali zaťažovať
pamäť, ale osvecovať rozum,“ zdôraznila.
Keď pôjdete okolo tohto pomníka,
myslite prosím na to! A tiež na to, že nie je
nič strašnejšieho ako opustený hrob . . .
Foto: Ing. Alena Tarkošová
Stano Sládek

Storočné narodeniny
Nie je veľa ľudí, ktorým je dopriate osláviť sté narodeniny. 36 500 prežitých dní, 100-krát opakované ročné
obdobia, to je krásna životná púť – ozajstný román človeka. Naozaj zriedkavé jubileum, ktoré dňa
13. apríla t.r. oslávila naša občianka pani Jozefka Petrášová, rodená Ochránková. Podľa zisťovaných
informácií zo zachovaných kroník obce, je
prvou našou občiankou, ktorá sa dožila tohto
krásneho a vzácneho veku.
Pri tejto príležitosti sme jej zablahoželali v obradnej sieni za účasti jej
najbližších rodinných príslušníkov a taktiež
sme sa s ňou stretli v kultúrnom dome
20. októbra
na
stretnutí
z príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
I touto cestou ju chcem pozdraviť v mene
všetkých občanov našej obce s prianím
prežitia ničím nerušených chvíľ v jej ďalšom
živote, pokoj, zdravie a lásku najbližších.
Tatiana Beňáková
Foto: Magdaléna Ambrová

Prievalský spravodajca

December 2013

ČINORODOSŤ JE ÚŽASNÁ VLASTNOSŤ (a tým pádom aj obdivuhodná)
Čas plynul ako voda v Rudave, šiel si svojou trasou a nám posúval rovnako dosť hodín na posúdenie
všetkého, čo sa v našich Prievaloch udialo. Bolo toho neúrekom. Máme nové chodníky, dokonca aj na
cintoríne, mladí ľudia neodchádzajú, naopak, na vlastnom stavajú svoje hniezda, a čo je veľmi dôležité, stále
viac a viac sa tu cítime ako doma! Ak sa však treba o slovo prihlásiť, potom teda zabubnujme, ako kedysi
dávno, keď sme ešte rozhlas nemali, že nielen vďaka
našej Šandorfjanke či Šandorfjánku je tu život
veselší, lež aj poriadnu dávku pridali naši Bílikovci.
Práve im pripisujeme slogan z titulku. Sú naozaj
činorodí a obdivuhodní! Ako píšeme na inom mieste,
boli Prievaly opäť „hore nohami.“ To 2. ročník
Záhoráckeho pivného festivalu spôsobil čosi, čo
nemalo doposiaľ páru. Prezradím ešte, že nasledujúci rozhovor sa mi netvoril len tak ľahko. Kým
som hlavných aktérov dostal k stolu, to teda trvalo.
„My máme dojem, že netreba o tom hovoriť, veď
ľudia sami posúdili, ale ak na rozhovore trváte,
Foto: www.sandorf.sk
potom nech sa deje, čo sa udiať má,“ takto reagovali manželia Danka a Milan Bílikovci na ponuku prisadnúť si
za spoločný stôl. Skromnosť nadovšetko. Skonštatoval i usúdil som. A tak poďme k meritu veci...
Nezabudnem na ono ráno, presnejšie na ráno 5. mája tohto roku. Prišli ste do svojej firmy, na nádvorí
ste si sadli a na otázku, ako sa cítite, ste stačili povedať iba jednu holú, holučičkú vetu: „Sme síce strašne
unavení, ale o to šťastnejší.“ Dopoviem, že sa tak stalo po ukončení 2. ročníka Záhoráckeho pivného
festivalu, ktorého ste sa spolu s vašou pani manželkou Dankou stali rodičmi. Je tu však istý háčik
v názve: Keďže sa ho zúčastňujú aj pivovary z Čiech, v takom prípade by mal mať v titule prívlastok –
medzinárodný. Čo vy na to?
Áno, berieme, bude to naozaj medzinárodný pivný festival. Na počte zástupcov pivovarov sa nič nemení. Bude
ich opäť pätnásť. Aj keď záujem je oveľa väčší.
Prvý ročník bol vlastne pokusom, druhý už hotovou senzáciou, čo bude nasledovať?
Keď začíname nejakú akciu, zakaždým je to pre nás pokus, ktorý nevieme, ako sa vyvinie a ako skončí. Ako
hovoríte, že druhý bol senzáciou? Čo na to povedať? Asi len to, že senzáciu nejako udržať, i keď je to relatívne.
Vieme o vás, samozrejme oboch, že ste ľuďmi
činu. Nielen akcieschopní, lež aj tvoriví, stále
nespokojní, duchaplní, ba dokonca aj súťaživí.
Nevieme si teda predstaviť, čím mienite
prekvapiť verejnosť v treťom ročníku. Zatiaľ
vieme iba toľko, že isto-iste bude 3. mája
2014...
Aj keby tragače z nebies padali, bude to 3. mája
2014.
Mohli by ste nám prezradiť, čo všetko ste
v oboch ročníkoch chápali ako ponaučenie do
budúcnosti?
Foto: www.sandorf.sk Lepšia príprava je podriadená väčšiemu počtu
ľudí. Rozhodne budeme mať viac stánkov, určite o dve tretiny viac ako minule a žetóny budú aj v predpredaji.
A na čo ste boli v oboch ročníkoch pyšní, prípadne kvôli čomu zarmútení?
Pyšní sme predovšetkým na svojich ľudí. Samozrejme, aj na Svätého Petra, ktorý nám nebesá opäť rozžiaril.
Juhovýchodný vietor tentoraz tiež mlčal, nefúkal, takže samá spokojnosť. Nás však mrzeli tie rady ľudí,
netrpezlivo prešľapujúce a čakajúce na hŕstky žetónov. To je pre nás signál k obratu.
Máte na mimoriadnu účasť v oboch ročníkoch dáke vysvetlenie? Nie vždy a všade sa nájde pohromade
toľko tisíc ľudí. Za čím asi išli, koho, alebo čo tu chceli nájsť, stretnúť?
Príprava nám temer vyšla, kvalita ponúkaných sortimentov rovnako, finálnym výsledkom je, že ľudia idú len za
kvalitou, ktorá sa v poslednom období tak ťažko hľadá. A majú pravdu!
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Akú dôležitosť pripisujete dnes už tradičnému vstupu kultúry, neopakovateľnému tromfu speváckeho
i tanečného súboru Šandorfjanka, ba dokonca už aj jeho nástupcovi Šandorfjánkovi?
Rozhodne najmilším prekvapením celého podujatia bolo sólo Šandorfjánka. Potešenie bolo na našej strane
a naša
poklona
patrí
aj
Šandorfjanke. Boli to parádne
výkony, hodné uznania a vďaky.
Ďakujeme teda zbormajstrovi
Jožkovi Adamčíkovi a jeho
celému tímu za skutočne veľké
osvieženie nášho šandorfského
sviatku.
Foto: www.sandorf.sk Hovorí sa, že medzi optimistom
a pesimistom je predsa len istý rozdiel. Optimista vymyslel lietadlo, pesimista padák. Na ktorú stranu by
ste sa skôr pridali?
Lietadlo je úžasný stroj a my máme radi úžasné veci, takže sme na strane objaviteľa tohto vynálezu.

Majú tieto fakty, pre vás oboch, dáke pohnútky či inšpirácie?
Ide o zložitú otázku, náš názor je však jednoznačný – každý deň musí byť krajší, a tým aj úspešnejší, aj napriek
tomu, že niektoré inšpirácie potrebujú svoj čas zretia k následnej realizácii.
Obdivuhodná je skutočnosť, že doposiaľ, ale nielen pri organizácii pivných festivalov, ste si dokázali
takmer so všetkým poradiť. Japonci vravia, že každý by si mal poradiť aspoň s vlastným kolenom. Je to
tak aj vo vašom prípade, alebo ste na mnohé potrebovali aj spoločnosť vašich najbližších
či spolupracovníkov?
Ďakujeme všetkým vôkol nás, že nám to koleno podržali.
My sme cítili bezprostrednosť i prítomnosť vašich najbližších i spolupracovníkov. Je skutočne nádherná
takáto symbióza myslenia i konania. Váš pohľad?
Samozrejme, symbióza bola úžasná. Veríme, že to všetkým ešte nejaký čas vydrží.
Aby sme ďalej nerozvádzali toľké nadšenie, zápal pre krásnu vec, povedzme si, čo nás i vás čaká
v blízkej budúcnosti. Vianoce pretečú ako voda medzi prstami, potom príde šibačka a po nej 3. ročník
medzinárodného pivného festivalu. Čo všetko
máte v programe, kam až siahajú vaše
predstavy, a teda na čo všetko sa môže celé
Slovensko tešiť? Samozrejme s tým,
že budeme mať na zreteli slávny aforizmus:
Osud mieša karty, my nimi iba hráme...
A my sa pokúsime tie karty lepšie zamiešať
a vytiahnuť tie najlepšie.
Predsa len: vrátim sa k nášmu stretnutiu
nadránom po 2. ročníku. Už aj preto, lebo
mnohí z nás, žiaľ, vidia za všetkým iba
peniaze. A ja som nezabudol na vašu
odpoveď na otázku – oplatí sa to vôbec
Foto: Peter Černý
robiť? Vtedy z vás doslova vyletelo: „Čo sme
si zaumienili, to sme aj urobili. Nech to stálo čokoľvek. Hlavne, aby boli ľudia spokojní. Nám bude
stačiť, keď zostaneme na nule.“ Vtedy som pochopil, že vám nešlo iba o peniaze, skôr o vyšší princíp.
A ten som si ja vždy veľmi vážil a uznával. Predpokladám, že v tomto smere nie som sirota...
Určite nie! Niektorí ľudia sú stále nespokojní a chceli by, aby im hneď veľa „natieklo.“ Myslím si, že by mohli
byť spokojní s tým, že niekedy kvapká menej a inokedy viac, samozrejme, že tie kvapky nebudú padať
z oblakov...
Namiesto epilógu: „Bohatým nie je ten, kto má fúru zlata a striebra, lež ten, kto sa uspokojí s málom.“
Teraz si opäť spomínam na holú, holučičkú vetu Milana Bílika pár hodín po skončení 2. ročníka Záhoráckeho
pivného festivalu. „Tu nejde o zisky, nám stačí, keď budeme na nule.“
Stano Sládek
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Na margo 2. ročníka Záhoráckeho pivného festivalu

DRUHÝ TROMFOL PRVÉHO
Ak sme po 1. ročníku Záhoráckeho pivného festivalu konštatovali, že bolo tak, ako ešte nebolo, po druhom
musíme konštatovať to isté. Má to svoje príčiny. Hoci pred prvým ročníkom sme dlho žili v očakávaní, čo sa
z toho všetkého vykľuje, a pritom sa naozaj vykľulo skvelé dielo, pred druhým sme už iba drukovali: „Bože,
daj im silu a dopraj šťastie.“ Pravdaže – organizátorom. Ľuďom, ktorí pod vedením manželov Danky a Milana
Bílikovcov, rodičov skvelej to myšlienky, dokázali trpezlivo, krok
za krokom stúpať vyššie a vyššie, náročnejšie po všetkých
stránkach. Ako zvyknú vravieť: „Pre nášho zákazníka všetko.“ Ibaže
tu nebol v hre len zákazník, v hre bola predovšetkým povesť! Už aj
preto, že v tomto, častokrát zvláštnom svete, by si mnohí „popásli“
oči na každej nevydarenej maličkosti. Nemali šancu. Spravodlivosť
bola silnejšia.
Štvrtého mája roku Pána 2013 sme boli v Prievaloch svedkami
skvelej pivárskej šou, nádherného slnečného dňa plného milých
prekvapení. Festival, aký nemal páru! Naozaj sme mohli byť
spokojní. S programom, ktorý otvorili folklórne súbory
Foto: www.sandorf.sk
Šandorfjanka a Šandorfjánek, keď svojimi výkonmi temer
roztancovali davy ľudí, s vôňami všakovakých dobrôt a napokon, alebo hlavne, s rôznymi sortami obľúbeného
pivka. To päťnásť pivovarov zápolilo o poctu svojich nadšencov – fajnšmekrov. Ponuka ako hrom. Málokde
sa pritrafí zvolať temer desaťtisícové fórum s ponukou: „Nech sa páči, ráčte vstúpiť i hodnotiť.“ Pivo tieklo
potokom, festival sa rozkrútil na plné obrátky, všetkého bolo dosýta. Pivo malo navrch aj hlavne zásluhou
našich sládekovcov Petra Böhma a Mária
Baču a za to, že išlo na dračku, patrí uznanie
celému personálu. Ani kuchári nezaostali.
Dva kotle gulášu a voňavej cigánskej z dielne
Jožka Oršuláka, dobroty v podobe mäsových
výrobkov s rukopisom Blažeja Velického
privodili veľkú spokojnosť v
celej
spoločnosti na preplnenom Prievalskom
námestí. Zrejme podľa želania Milana Bílika
Foto: Magdaléna Ambrová pri
slávnostnom otvorení: „A teraz
sa zabávajte, cíťte sa u nás ako doma. Ste vítaní a tešíme sa s vami!“
Boli sme tam ako doma, cítili sme sa fajn, o tri tisícky nás bolo oproti prvému ročníku viac. Druhý tak
tromfol prvého. Po všetkých stránkach.
Ako dobre padne takáto konštatácia. Všetko bolo v pohode. Zajedli sme si, zakrepčili a vypili. Z každého
rožku trošku. Tak to má byť. A keď bude aj viac žetónov, aby sme nemuseli stáť v dlhých radoch, potom bude
ešte lepšie. „Bude. Žetóny nám pomôže vyriešiť aj internet, rozhodne ich bude raz toľko, všetky pripomienky
sme akceptovali, vhodné pretavíme v skutočnosť. Za všetkých mojich spolupracovníkov môžem povedať,
že sme síce strašne unavení, no všetci aj veľmi šťastní,“ povedal po „záverečnej“ Milan Bílik. Na otázku,
či vie o tom, že také návštevy Šandorfskému šenku a jeho pivnému festivalu závidí každý prvoligový futbalový
klub na Slovensku, odvetil stručne a jasne: „Ľudia idú za kvalitou!“
A tá tu bola, je a verme, že aj v treťom dejstve Záhoráckeho pivného festivalu 3. mája 2014 bude! A opäť
určite budeme konštatovať: „Bolo tak, ako ešte nebolo!“ A že tretí tromfol druhého...
Stano Sládek

Foto: Magdaléna Ambrová
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Sme tu pre vás...
Rok čo rok k nám prichádzajú - pomaly
a nenápadne. Je to tak. Najkrajšie sviatky roka sú tu.
Radostné, čarovné, bohaté,
pokojné,
láskyplné...
Iba
jediné sviatky v roku majú
toľko prívlastkov – a sú to
VIANOCE.
Vianoce sú časom, keď sa
človek pozastaví v tom zhone
života, nájde si viac času na
svoju
rodinu,
svojich
blízkych.
Opantáva
nás
neviditeľná ruka nehy, lásky
a prostého ľudského porozumenia a z nášho
najhlbšieho vnútra sa vylievajú potoky dobročinnosti
a túžby obdarovať, potešiť, urobiť radosť.
Ale je to aj čas, kedy opäť stojíme na prahu
nového roka a zamýšľame sa nad tým, čo sme si pred
rokom predsavzali a čo si naplánujeme v novom roku.
Je to až neskutočné, ale rok 2013 je už takmer
minulosťou, za ktorou sa chcem vo svojom príspevku
obzrieť, bilancovať a ďakovať.
Je bežné, že začiatkom roka si stanovujeme ciele
a úlohy, ktoré by sme chceli dosiahnuť a splniť. Nie je
to inak ani na našej škole a v priebehu roka plníme
náš hlavný dlhodobý cieľ: „Zabezpečiť čo
najkvalitnejší výchovno-vzdelávací proces, vytvoriť
čo najlepšie pracovné, estetické a výchovnovzdelávacie prostredie konkurenčné okolitým školám
a v rámci svojich možností znížiť rozdiely medzi
mestom a dedinou.“ Myslím si, že od roku 2005 sme
prešli dlhý, náročný kus cesty k naplneniu tohto cieľa.
Začalo sa to presťahovaním do budovy MŠ, jej
rekonštrukciou exteriéru a interiéru. Postupne sa škola
inovovala nielen zariadením, ale aj vyučovací proces
prešiel modernizáciou a jeho digitalizáciou. Novinkou
je športové ihrisko, ktoré deti prijali s nadšením,
radosťou a maximálne je využité na hodinách telesnej
výchovy alebo na mimoškolskú činnosť. Za všetkým
týmto treba vidieť veľmi dobrú spoluprácu školy
a zriaďovateľa v zastúpení pani starostky Tatiany

Foto: Mgr. Svetlana Vachová

Beňákovej,
ktorej
touto
cestou
ďakujeme
za dlhoročnú podporu a priazeň. Pre plnenie cieľov
je dôležitá aj vaša náklonnosť,
občanov Prieval. Každoročne
sa snažíme vzbudiť u vás
záujem o dianie v
škole
pestrosťou školských a mimoškolských činností, podujatí,
úspešnou reprezentáciou školy,
obce na rôznych súťažiach,
atď...
Pre
vašu
lepšiu
informovanosť
sú
všetky
školy
pravidelne
Foto: Mgr. Svetlana Vachová činnosti
uverejňované a vám dané k nahliadnutiu na školskej
webstránke www.zs.prievaly.sk. Možno si niektorí
poviete, prečo spomínam vyššie uvedené záležitosti,
keď som sa o nich už v minulosti zmienila, ale nedá
mi to vzhľadom na to, že sa opäť viac a viac hovorí
v médiách o rušení malých škôl. Ich existencia je

Foto: Magdaléna Ambrová

podmienená aj podniknutím krokov, ktoré som vyššie
uviedla.
Vďaka
racionalizačným
opatreniam
vykonaných zriaďovateľom školy v minulých rokoch
(jedna budova pre všetky školské zariadenia, zníženie ekonomických nákladov na prevádzku)
a dostatočného počtu žiakov na škole (34) vás môžem
ubezpečiť, že nám nehrozí zrušenie v blízkej
budúcnosti. Pre zaujímavosť uvádzam, že z 19
neplnoorganizovaných škôl okresu Senica a Skalica sa
počtom žiakov radíme na tretie miesto a tiež patríme
k najmodernejším z nich, ale aj najúspešnejším, o čom
svedčia výsledky našich žiakov v súťažiach rôzneho
zamerania:
 Klára Mihálová - Hurbanov pamätník - 3. miesto
v próze obvod, Slávik Slovenska 2013 - 1. miesto
okres, 3. miesto kraj,
 Tomáš Tarkoš - Hurbanov pamätník - 2. miesto
v próze obvod, Slávik Slovenska 2013 - 3. miesto
okres,
 Olympiáda zo SJL 4. ročník - 1. miesto okres,
 Laura Valičeková - Olympiáda zo SJL 3. ročník –
1. miesto kraj,
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 Roman Jurka - Pytagoriáda, Olympiáda SJL –
úspešný riešiteľ v okresných kolách,
 Sabina Beňáková - Hurbanov pamätník- 2. miesto
v poézii obvod
 Vanessa Jánošková, Miroslava Kúdelková, Sabina
Beňáková - Kalokagatia 5. miesto z 19
neplnoorganizovaných škôl okresov SE a SI
 Tomáš Tarkoš, David Žovák, Natália a Vanessa
Jánoškové, Juraj Petráš, Daniela Holičová, Sabina
Beňáková – Minifutbal SMRDÁKY CUP - 2. miesto,
LETNIČIE
CUP
3.
miesto
v súťaži
neplnoorganizovaných škôl okresov SE a SI.

Foto: Katarína Filová

Nielen súťaže nám robia dobré meno u verejnosti,
ale i ako som už spomínala, rôznorodosť
mimoškolských činností a podujatí, na ktorých sa
všetky deti školy prejavia. V každom je niečo, čím
vyniká. Máme veľmi dobrých spevákov, tanečníkov
(Šandorfjánek), recitátorov, športovcov, matematikov,
výtvarníkov... Neraz ste sa mohli o zdatnostiach
svojich detí presvedčiť nielen doma, ale aj na
rôznych podujatiach, ktorých sa zúčastňujete. Je ich
veľa, spomeniem niektoré: Deň jablka, Vianočná
besiedka, Karneval, Deň matiek, Prievalský slávik,
Noc v škole; Oci, mami, poď si zacvičiť...
Vyzerá to, akoby sme boli škola bez problémov
a vychvaľujeme sa. Nie je to však tak. Ide mi hlavne
o to, aby som vyzdvihla potrebu malých škôl
a poukázala na to, že sa vyrovnáme svojou prácou,
aktivitami,
krúžkami,
atď...
aj
veľkým
plnoorganizovaným školám. Samozrejme, vždy je čo
zlepšovať. Ako každá škola stretávame sa s rôznymi
problémami: zlé vyučovacie výsledky žiakov,
nepravidelná domáca príprava, zabúdanie úloh,
neplnenie si školských povinností... Čo nás ale najviac
trápi, je správanie sa detí (vzdorovitosť, odvrávanie,
agresivita), ktoré je vsúčasnosti najaktuálnejším
problémom vyskytujúcim sa na školách na celom
Slovensku. V súvislosti s tým som si vypočula
prednedávnom reláciu a chcem sa s vami o jednu
myšlienku podeliť: „Deti nie sú zlé, rodičia nie sú zlí,
ale výchova je zlá.“ Je to už len na každom z nás, ako
to pochopí.

Foto: Katarína Filová

V tento vianočný čas chcem vyzdvihnúť hlavne
pozitívne veci. Poďakovať sa rodičom, starým
rodičom, klubu dôchodcov, kultúrnej komisii
a ostatným občanom Prieval, ktorí nám pomáhate pri
realizácii niektorých akcií a podporujete školu
sponzorsky či už materiálne alebo finančne (vstupné,
tombola, 2% daň z príjmu). Veľmi ma teší, že máme
medzi sebou Prievalčanov, ktorí venujú svoj voľný
čas deťom a rozvíjajú u nich športového,
umeleckého, prírodovedného ducha... Nedá mi
nespomenúť ich menovite a vyjadriť im slová vďaky:
Mgr. Martinovi Sládekovi, Matúšovi Nemečkayovi,
Jožkovi Adamčíkovi, Mirke Hlavatej, Dominikovi
Mihálovi, Bc. Petrovi Černému, Ing. Jánovi
Grofčíkovi, Viktorovi Ochránkovi, Lydke Kiripolskej,
Markovi Ochránkovi. Z roka na rok viac a viac
občanov z Prieval je ochotných vyjsť nám v ústrety
a podporovať nás. Nesmiem zabudnúť na obetavé
mamy, ktoré nám pravidelne pomáhajú pri rôznych
aktivitách a činnostiach školy a tiež na moje kolegyne
a nepedagogických zamestnancov školy, ktorým patrí
tiež moje ďakujem.

Foto: Mgr. Svetlana Vachová

Na záver chcem nám všetkým popriať do nového
roka v prvom rade zdravie, pretože je potrebné
k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať
bez prekážok, aby sa nám podarilo splniť to, čo sme
si v novom roku predsavzali.
Svetlana Vachová, riaditeľka ZŠ
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Rok u nás ...
Po krásnom teplom lete sa znova otvorili dvere našej materskej školy
a my sme vstúpili do nového školského roka 2013/2014.
V tomto školskom roku sme privítali 26 detí, z toho 10 nových. Všetky
žiadosti o umiestnenie detí do MŠ sme nemohli uspokojiť, a to aj z dôvodu,
že 2 deti mali na žiadosť rodičov odloženú povinnú školskú dochádzku.
Deti sa postupne adaptovali na nové prostredie, výchovno-vzdelávací
proces v našej MŠ, ale aj na pani učiteľky a svojich nových kamarátov.
Vanessa Holičová, 3. ročník
Z celkového počtu máme 19 chlapcov a len 7 dievčat.
Popri základnom výchovno-vzdelávacom procese sa usilujeme pripraviť zaujímavé a vhodné podujatia, aby
sme hodnotne naplnili život detí. Edukačný proces
obohacujeme hrami, cvičeniami a dramatizáciami, ktoré
sú deťom
blízke,
rozvíjajú
ich
vedomosti,
zručnosti, napomáhajú získavaniu a upevňovaniu správnych
návykov. Úlohy sa plnia v priebehu celého dňa, začínajúc
rannými hrami, pokračujúc pohybovými aktivitami, ranným
kruhom a edukačnými aktivitami v centrách.
Aj tento rok nás čakajú aktivity spoločenského, kultúrneho,
pohybového a vzdelávacieho charakteru.
Začiatok školského roka sa u nás spája so starostlivosťou
o jesennú prírodu. Absolvovali sme hrabanie lístia,
ochutnávku plodov z jesennej záhradky. Počas celej jesene
Foto: Magdaléna Ambrová sme na spoločných prechádzkach s deťmi zberali prírodniny
ako: gaštany, žalude, bukvice. Z nazberaného materiálu sme neskôr vytvorili rôzne zvieratká a výrobky, ktoré
zdobili našu triedu.
Začiatkom mesiaca december sa už tradične
chystáme a tešíme na príchod Mikuláša. Inak
tomu nebolo aj tento rok, Mikuláš k nám zavítal
v piatok 6. decembra. Za účasti rodičov
a verejnosti sa konala 13. decembra v kultúrnom
dome Vianočná besiedka, na ktorej sme vystúpili
aj my svojím programom.
Mesiac január bude patriť zimným
radovánkam,
ako
spoločnej
sánkovačke
a obľúbenému stavaniu snehuliakov. V mesiaci
február
tradične
organizujeme
snáď
Foto: Magdaléna Ambrová
najobľúbenejšie podujatie každého dieťaťa: karnevalovú veselicu.
Od 15.02.2014 bude prebiehať riadny zápis do MŠ. Presný dátum prijímania
nových prihlášok bude zverejnený v budove MŠ. V marci sa u nás začínajú sviatky
jari. Jar privítame vynášaním Moreny. Neskôr, v mesiaci apríl si pripomenieme Deň
Zeme. Oslávime ho rôznymi športovými a vedomostnými aktivitami, zameranými na
spoznávanie našej Zeme a života na nej.
Máj patrí oslave Dňa matiek, príprave darčekov a programu pre mamičky, ktorý
každoročne organizujeme v spolupráci s OÚ a ZŠ. V júni slávia sviatok všetky deti.
U nás je vždy plný súťaží, hier, smiechu, radosti, darčekov a prekvapení.
K príležitosti MDD organizujeme každoročne výlet na pekné a zaujímavé miesta. Na
konci školského roka sa vždy lúčime s našimi najväčšími: predškolákmi. V deň
rozlúčky nám predvedú v krátkom programe svoje vedomosti a zručnosti získané
v MŠ.
Juraj Petráš, 3. ročník
V tomto období sa však pripravujeme na najkrajšie sviatky roka, na ktoré sa určite
všetci tešíme. Pri tejto príležitosti Vám prajem pokojné a pohodové Vianočné sviatky prežité v kruhu Vašich
najbližších. A čo si zaželať do nového roka? Veľa chuti do práce, tvorivých nápadov, detičky, ktoré budú
s radosťou chodiť do škôlky, spokojných rodičov a veľa príjemne strávených chvíľ v našej škôlke.
Margita Petrášová, riaditeľka MŠ
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Varenie lekváru zážitkom pre všetkých . . .
"Ak mám na niečo spomínať, tak potom to je naše stretnutie s kolegami z cerovskej organizácie seniorov
na rozbežskej lúke pod Korlátom," zaznelo na nedávnom posedení pri šálke čaju v našej seniorskej klubovni.
Iná členka sa pridala: "Bola to parádna akcia, to iste, ale nezabudnime na vydarené jednodňové liečenie
v termálnych kúpaliskách v Horných Salibách." "Varenie lekváru sa vám nepáčilo?" kontroval ktosi ďalší,
v tejto tak trochu úsmevnej prekáračke pri spontánnom bilancovaní toho, čo všetko sa v roku dvetisíctrinástom
urobilo. O tom, čo všetko členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Prievaloch naozaj
stihli a zažili, sme sa rozprávali s predsedníčkou tejto organizácie Bernardínou Holičovou.
"Nuž bol by z toho naozaj bohatý súpis akcií, ktorých sme sa počas roka zúčastnili, či už samostatne ako
organizácia, alebo tiež v spolupráci hlavne s Obecným úradom, či miestnou Základnou školou. Rada by som
hneď v úvode povedala, že hoci nám prioritne ide o spestrenie života nás starších obyvateľov Prieval, chceme
byť aj užitoční. Pokiaľ nám to pravda naše sily a schopnosti dovolia. Môžem zodpovedne prehlásiť,
že z takýchto akcií máme rovnakú radosť."
Skúste byť konkrétnejšia, ktoré akcie máte na mysli?
"Sú to už tradičné podujatia, kde sa postaráme napríklad o občerstvenie. Tak si mohli naši obyvatelia aj v tomto
roku pochutiť na langošoch a vínku pri stavaní mája. Ako súčasť akcie obecného úradu "Úcta k starším" sme
pripravili výstavu ovocinárskych a poľnohospodárskych produktov, čo určite spestruje samotnú slávnostnú
akciu pre seniorov obce. Ďalšou milou aktivitou je upratovanie
okolia kaplnky, čo robíme spontánne a s patričnou dávkou nadšenia.
Inou témou je napríklad šport, pravidelne sme organizátormi
stolnotenisových turnajov - na Vianoce a druhým je veľkonočný
turnaj. Popritom máme akúsi garanciu nad týmto športovým
odvetvím aj počas roka. Minimálne dvakrát v týždni majú
záujemcovia našej obce možnosť zahrať si stolný tenis v dome
kultúry. Som toho názoru, že by túto aktivitu mohlo pestovať viacej
mladých, či mladších od nás, čo sme už v dôchodkovom veku. Pre
vlastné zdravie, no to je už vec každého občana, nikoho nie je
možné k športovaniu nútiť."
Foto: Mgr. Martin Sládek
Koncom septembra sa okolím obecného úradu niesla nevšedná vôňa. Obyvateľom obce určite neuniklo
vaše varenie lekváru. Čosi také sa uskutočnilo po prvý raz, ako hodnotíte túto akciu s odstupom času?
"Tak trochu sme sa tejto akcie obávali, mohla nám totiž do toho
zasiahnuť príroda. Ak by nebolo sliviek, lekvár sa variť nedá. Ale
boli to naozaj vydarené dva dni a jedna noc. Varili sme slivky
v dvoch kotloch na brečku, z ktorej sa už potom v jednom kotle
dovára na samotný lekvár. Spestrením tohto slivkového sviatku
bolo podávanie lekvárových a slivkových koláčov a gúľ. Myslím,
že tí, čo neváhali a zavítali medzi nás, si prišli na svoje. Je tak
trochu mrzuté, nerada to hovorím, ale samotných Prievalčanov
akoby toto podujatie neoslovilo. Neviem, možno to zapríčinilo
chladné počasie chvíľami s nepríjemným "šandorfským" vetrom, čo
Foto: Magdaléna Ambrová nás prinútilo uchýliť sa za budovu obecného úradu, takže sme
neboli akože na očiach. Kto však prejavil patričnú snahu, a boli to poväčšine chalupári, našiel nás a verím,
že neľutoval. Predsa, lekvár sa v tomto regióne v kotloch varil, mnohí by o tom vedeli rozprávať ako o zážitku
z detstva. My sme chceli práve tú atmosféru detských čias a varenia lekváru v kotloch iba pripomenúť a dať
priestor na spomienky. Všetci, čo sme boli pri varení aj počas noci, budeme mať zážitok na dlhú dobu a to je tá
krajšia stránka podujatia. Možno aj dôvod pokračovať v tom a vytvoriť tradíciu. A ešte niečo musím dodať,
príjemne nás prekvapila ochota niektorých našich ľudí poskytnúť hlavný produkt, slivky. Do dvoch kotlov sa
toho zmestilo naozaj bohato, rada touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí takouto formou
prejavili dobrú vôľu."
Možno nabudúce príde viacej ľudí, pravda, ak vám príroda dovolí lekvár variť. Vráťme sa však do vašej
klubovne, o čom všetkom sa ešte hovorilo pri spomienkach za odchádzajúcim rokom? Spomínali ste
spoluprácu so Základnou školou...
"Nebudem asi neskromná, ak poviem, že medzi školákmi seniori z našej Jednoty dôchodcov odvádzajú kus
dobrej práce. A to v celkom širokej škále záujmov, či už je to zasväcovanie do tajov prírody počas pochodov
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lesom, či sú to inšpiratívne besedy na témy zberateľských aktivít, alebo na poli športovom, presnejšie
futbalovom. Práve tu sme zaznamenali aj pekné úspechy, akými sú medailové umiestnenia na dvoch okresných
turnajoch. Mám také tušenie, že sa futbalu v Prievaloch raz predsa len začne dariť. Hoci nie je isté, či pôjde
o chlapčenský, alebo dievčenský futbal. Je totiž pravdou, že o spomínané výborné výsledky sa pričinili veľkou
mierou minimálne štyri dievčatá a ako idú chýry, aj v tomto ročníku futbalový krúžok navštevuje pekný počet
futbalistiek."
V akcii so žiakmi a učiteľmi našej školy sme vás zaregistrovali v druhej dekáde novembra pri
pamätníkoch padlých vojakov. Priblížte našim občanom,
o čom to bolo?
"Presnejšie, bolo to 11. novembra o 11-tej hodine. Tento
dátum je symbolickým pripomenutím Medzinárodného dňa
vojnových veteránov. V tento deň a v uvedenú hodinu zaznie
v talianskom meste Rovereto zvon, ktorý na podnet
tamojšieho farára vyrobili zo zbraní a munície, čo zozbierali
v okolitých roveretských horách, kde sa odohrali ťažké boje.
Netreba asi zdôrazňovať, že tento pietny akt chce byť jednak
dôstojnou spomienkou na padlých vojakov a to bez rozdielu,
či patrili k víťazným alebo porazeným armádam. A ten druhý
podtext by mal zdôrazňovať naše želanie, že by sa ľudstvo
Foto: Ing. Alena Tarkošová už viac nemalo dopustiť podobného masakru proti ľudskosti,
ako tomu bolo v obidvoch vojnách. S veľkým pochopením a obdivom som registrovala prácu vedenia školy,
ako pripravili deti na tento akt. Veľmi dojemné bolo kladenie nimi vyrobených kvetov do okolia obidvoch
pomníkov. Silný výchovný moment, dobrá práca - viac sa povedať nedá."
Medzi členmi základnej organizácie silno rezonuje akcia v spolupráci so seniormi z Cerovej. Môžete
o nej viac povedať?
"Celkom rada, pretože ide o našu novú aktivitu
a celkom vydarenú akciu, v ktorej po obojstrannej
dohode mienime pokračovať aj v budúcich rokoch.
Potešenie je na mojej strane o to viac, že sme boli
iniciátormi tohto podujatia. Navštívili sme raz
rokovanie výboru seniorov z Cerovej, dohodli sme
spoločné stretnutie našich a ich členov na
Rozbehoch pod hradom Korlát a koncom augusta
sme sa tam skutočne v príjemnej nálade aj stretli.
Bolo o čom hovoriť, na čo spomínať, jednoducho
Foto: Mgr. Martin Sládek
dobrý nápad uzrel svetlo sveta. Aby tomu však
nebol koniec, pracujeme na tom, aby sme do tejto akcie zapojili aj susedov z trnavského okresu, presnejšie teda
z Bukovej. Len prednedávnom sme sa u nich zúčastnili na predvianočnej besiedke, v sympatickej atmosfére
sme si všetko vysvetlili a je celkom pravdepodobné, že v lete budúceho roku sa pod hradbami Korlátu
stretneme v trojke. Z toho, čo som počula, nie som rodom Prievalčanka, viem, že Cerovania, Bukovčania
a Prievalčania mali k sebe v minulosti dosť blízko. Tak prečo neobnoviť, čo kedysi fungovalo."
Ďakujem za rozhovor .
Mgr. Martin Sládek

Ako sa varil slivkový/trnkový lekvár
„Varíš kašu, varíš, ale jesť ju nebudeš!“ takto sa hovorí v jednej ľudovej rozprávke a mohlo by sa povedať
i toto: „Varíš lekvár varíš, ale jesť ho nebudeš!“ I toto sa stávalo, keď naši predkovia varili lekvár v kotle alebo
v drevenej „kisni“ obitej plechom. Zišli sa susedia, nazberali slivky, začali ich rozvárať na brečku a potom
sa varil lekvár. Pri miešaní sa striedali celú noc. Niekedy, ale málokedy, sa stalo, že miešač posilnený
slivovičkou (veď bola zima) zaspal, lekvár prihorel, alebo nedajbože aj zhorel. No keď sa vydaril, to bolo BIO
jedlo! Dal sa krájať ako chleba, dokonca liečil. Bol výborným liekom „bez doplatku!“ Každú sobotu sa piekli
lekvárové „béleše“ posypané makom, lekvárové buchty, využil sa na lokše, palacinky, parené buchty i ako
jednoduchá nátierka na chlieb. Slinky sa človeku zbiehajú nad týmto darom prírody. Oprášiť už aj túto pomaly
zabudnutú technológiu varenia pravého lekváru sa pokúsili naši seniori. Som veľmi rada, že sa vrátili k tradícii
a dúfam, že ak bude aj v budúcom roku úroda sliviek, tak budú variť opäť.
Tatiana Beňáková
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Púť do Trnavy
Dňa 20. novembra Jednota dôchodcov v Prievaloch pod vedením p. Bernardíny
Holičovej zorganizovala zájazd do Trnavy. V Dóme sv. Mikuláša sa konala od
13. - 21. novembra deväťdňová pobožnosť k úcte Panny Márie Trnavskej – novéna.
Krátko z histórie. V roku 1663 naše územie napadli turci, neskoršie to boli
kurucké vojny a nakoniec v roku 1710 to bol mor, čo trápil Trnavčanov. Tí sa
utiekali k milostivému obrazu Panny Márie, na ktorom sa objavilo slzenie a krvavé
slzy. Vtedy ľudia pocítili pomoc na príhovor panny Márie a zároveň jej dali sľub,
že ju budú stále uctievať.
Je tomu už vyše 60 rokov, čo do Trnavy prichádzajú veriaci zo všetkých kútov
Slovenska. Púte sa zúčastňujú členovia aj nečlenovia klubu dôchodcov. Hoci pršalo,
autobus bol obsadený do posledného miesta. Za tento duchovný zážitok p. Holičovej
ĎAKUJEME!
Panna Mária Trnavská oroduj za našu farnosť!
Anežka Škrabáková, Anastázia Hlavatá

Dobrovoľne a bez nároku na odmenu
Tento rok sme sa zúčastnili 12 súťaží, z ktorých sme priniesli 7 pohárov, z toho 4 poháre za 3. miesto,
2 poháre za 2. miesto a jeden pohár za 1. miesto, ktoré sme vyhrali v obci Jablonica na nočnej hasičskej súťaži.
Zapojili sme sa i do brigády, 3. ročníka súťaže – „Čistý chotár,“
ktorú v rámci výzvy MAS Podhoranu, organizovala naša obec.
Cieľom bolo vyčistiť našu obec a jej priľahlý chotár od odpadkov
a čiernych skládok. Celé sobotné dopoludnie sme strávili na štreke,
kde sme zbierali a likvidovali odpad. A že ho tam bolo neúrekom,
zaplnili
sme
kopcom
veľkoobjemový
kontajner.
Je nám ľúto, že občania
nevyužívajú možnosť uložiť
nepotrebný
odpad
do
zberného dvora, ktorý je
Foto: Simona Ščepková
otvorený vždy v prvú sobotu v mesiaci, ale radšej znečisťujú svoje
okolie, ktoré je vizitkou nás všetkých.
V sobotu 27. apríla sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia
Dobrovoľných hasičských zborov na tému: „Likvidácia rozsiahleho
požiaru budovy,“ ktoré sa konalo v katastri našej obce, kde sa dostavili
i dobrovoľní hasiči z Cerovej, Jablonice a Prietrže.
Posledný aprílový deň sa tradične nesie v znamení stavania mája.
Dievčence zo Šandorfjanky za spevu trávnic ozdobili máj a my sme ho
Foto: Magdaléna Ambrová ako je v našej obci zvykom, opäť ručne postavili. Všetci sme mali
možnosť si pochutiť na langošoch a plackách, ktoré
pripravili dôchodcovia a kto chcel, mal možnosť
si zanôtiť s folkloristami.
Stalo sa už tradíciou, že koncom júla na futbalovom
ihrisku my, členovia DHZ Prievaly v spolupráci s obcou
Prievaly, a sponzorom - firmou Tinama a za pomoci
ďalších dobrovoľníkov zorganizujeme už tradičnú
hasičskú súťaž o pohár starostky obce. V sobotu 21. júla
sa počasie vydarilo a na súťaži sa zúčastnilo 6 ženských
a 9 mužských družstiev. Navarili sme guláš, cigánskej
pečienky bolo tiež dosť a občerstvenie bolo postarané
Foto: DHZ Prievaly
z pivovaru Sandorf.
Za celý DHZ Prievaly sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám nielen tento rok pomohli, ale stále pomáhajú
a verím, že i naďalej budú pomáhať, či už finančne, alebo materiálne, za podporu a ochotu zapojiť sa do našich
aktivít a popriať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny.
Erik Slezák
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„Miluje tanec, je to jej relax“
Naša občianka, len 10-ročná Viktória Chocholáčková už piaty rok
navštevuje Centrum voľného času „Stonožka“ v Senici. Je členkou tanečnej
skupiny SONNY, ktorá reprezentuje nielen mesto Senica, ale aj okres a celé
Slovensko na rôznych tanečných súťažiach. Len tento rok absolvovali
súťaže po Slovensku a Českej republike, kde stupienky víťazov patrili práve
SONNY zo Senice. V Nemecku sa zúčastnili na Majstrovstvách sveta
v discotancoch, kde získali pekné 6. miesto. No najviac prekvapené zostali
dievčatá a chlapci na Majstrovstvách Európy vo Švédsku v meste Örebro,
keď si tanečnou formáciou s názvom „Modré komando“ vytancovali krásne
1. miesto.
Už teraz sa pripravujú na ďalšie súťaže, no hlavne na obhájenie titulu
Majstri Európy, ktoré bude budúci rok v Taliansku.

Hodový zápas „ženatí – slobodní“

Foto: Jana Jastrábová

Zápas sa konal na ihrisku 28. októbra o 15:00, v ktorom si zmerali sily slobodní so ženatými. Hralo
sa zo strany na stranu, chvíľu mali prevahu ženatí, chvíľu slobodní. Po polčase bolo skóre 2:1 pre ženatých, no
do druhého polčasu vbehli lepšie slobodní, ktorí otočili skóre z 1:2 na 4:2. Opäť sa hralo až v nečakane rýchlom
tempe a takpovediac po divokej prestrelke nakoniec vyhrali slobodní s konečným výsledkom 5:4. Po zápase sa
kopali 11-tky, pre prvých 3 boli pripravené vecné ceny a tak isto aj pre deti, ktoré boli odmenené sladkosťami.
Po zápase si všetci futbalisti sadli spolu, pochutili si na guláši, občerstvili sa pri kofole, či pivku a kto mal chuť,
mohol si dať aj nejaké to poldeci.
Chcel by som sa poďakovať OÚ Prievaly, ktorý nám pomohol nielen finančne, ale i s prípravami, všetkým,
ktorí mi boli pri príprave tohto zápasu nápomocní, Mgr. Martinovi Sládekovi, ktorý bol ochotný pískať
a zvládol pískanie ako profesionál a všetkým, ktorí sa na tomto zápase zúčastnili.
Gabriel Hanáček
Vážení občania,
nezabudnite, že máte možnosť do 31.12.2013 nahlásiť výmenu popolnice na KO (väčšiu za menšiu alebo
naopak), alebo zmenu intervalu vývozu KO - 1x mesačne (12x/rok), alebo 2x mesačne (26x/rok).
Poplatky za odvoz KO budú nasledovné:
Rozpis zvozu separovaného KO
Vývoz 1x mesačne:
Vývoz 2x mesačne:
Dátum
Deň
PET
PAP SKLO
- 120 l nádoba – 41 €
- 120 l nádoba – 49 €
07.01.2014
Utorok
x
- 240 l nádoba – 47 €
- 240 l nádoba – 54 €
17.01.2014
Piatok
x
Rozpis zvozu KO pre I. polrok 2014
20.01.2014
Pondelok
x
x
1x
2x
03.02.2014
Pondelok
x
Dátum
Deň
mesačne
mesačne
14.02.2014
Piatok
x
17.02.2014
Pondelok
x
x
14.01.2014
Utorok
x
x
03.03.2014
Pondelok
x
28.01.2014
Utorok
x
14.03.2014
Piatok
x
11.02.2014
Utorok
x
x
17.03.2014
Pondelok
x
x
25.02.2014
Utorok
x
31.03.2014
Pondelok
x
11.03.2014
Utorok
x
x
11.04.2014
Piatok
x
14.04.2014
Pondelok
x
x
25.03.2014
Utorok
x
28.04.2014
Pondelok
x
08.04.2014
Utorok
x
x
10.05.2014
Sobota
x
23.04.2014
Streda
x
12.05.2014
Pondelok
x
x
06.05.2014
Utorok
x
x
26.05.2014
Pondelok
x
06.06.2014
Piatok
x
20.05.2014
Utorok
x
09.06.2014
Pondelok
x
x
03.06.2014
Utorok
x
x
23.06.2014
Pondelok
x
17.06.2014
Utorok
x
04.07.2014
Piatok
x
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Zosobášili sa...
1. Petra Rosenbergerová & Andrej Holič
2. Katarína Filipová & Roman Popelka
3. Júlia Adamčíková & Eduard Riegel
4. Monika Nemcová & Blažej Škrabák
5. Katarína Bilková & Vladimír Dinka
6. Jana Juhosová & Vendelín Váverka
7. Petra Škodová & Peter Hlavatý (občania Plaveckého Petra)
8. Ing Monika Švecová & Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.

06.07.2013
06.07.2013
27.07.2013
28.09.2013
05.10.2013
16.11.2013
30.11.2013
05.12.2013

Narodili sa ...
1. David Jurík
2. Sebastián Oravec
3. Nadine Dinková
4. Ella Tarkošová
5. Eva Mária Holičová
6. Dominika Chovancová
7. Adela Petrovičová
8. Matúš Mráz
9. Agáta Turečková
10. Lenka Ambrová
11. Adam Oravec
12. Zoja Chorvatovičová
13. Nela Chorvatovičová
14. Sofia Lukáčková

04.01.2013
02.02.2013
06.02.2013
19.03.2013
19.06.2013
20.06.2013
27.06.2013
04.07.2013
11.07.2013
09.08.2013
10.08.2013
27.10.2013
27.10.2013
17.12.2013

rodičia Michaela Holičová a Dušan Jurík
rodičia Zuzana Holičová a Miroslav Oravec
rodičia Katarína Bilková a Vladimír Dinka
rodičia Lenka a Rastislav Tarkošovci
rodičia Ing. Denisa a Pavol Holičovci
rodičia Andrea a Štefan Chovancovci
rodičia Slavomíra a Jozef Petrovičovci
rodičia Lucia a Jozef Mrázovci
rodičia Petra a Michal Turečkovci
rodičia Mgr. Ivana a Peter Ambrovci
rodičia Jana Poláčková a Jozef Oravec
rodičia Magdaléna Grofčíková a Stanislav Chorvatovič
rodičia Magdaléna Grofčíková a Stanislav Chorvatovič
rodičia Veronika Škvorcová a Michal Lukáček

Opustili nás ...
1. Ján Letavský
2. Anton Pavlík
3. Ambróz Slezák
4. Oľga Petrášová
5. Jozef Ditte
6. Viliam Polák
7. Jozefa Škvorcová
8. Terézia Ochránková
9. Aurélia Poslušná
10. Dagmar Šabacká

Ochotnícke divadlo

Šandorfské proscénium
si Vás dovoľuje opäť pozvať na svoje
divadelné predstavenie

KATAKOMBYPODKARPÁTY
„rozprávku o straceném pokladze desik
na maôkarpatském území,“
ktoré sa uskutoční:
v DK Senica 06.01.2014 o 18:00 hod.
v KD Rohožník 11.01.2014 o 17:00 hod.

12.01.2013
12.02.2013
18.03.2013
19.03.2013
24.03.2013
01.04.2013
19.09.2013
13.10.2013
28.10.2013
11.11.2013

vo veku 74 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 70 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 42 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 58 rokov
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Deti a mládež našej farnosti
Vás pozývajú na

Stretneme sa s Dobrou novinou
V tomto roku sa naša farnosť po prvýkrát zapojí
do projektu Dobrá novina. Je to celoslovenská kolednícka
akcia, počas ktorej koledníci ohlasujú radostnú zvesť
o narodení Pána Ježiša Krista a pri tom zbierajú
príspevky na podporu rozvojových projektov v misijných
krajinách. Organizátorom projektu je eRko –Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí za podpory biskupov
jednotlivých diecéz. Tento rok sa bude sa konať
už 19. ročník.

Jasličkovú pobožnosť
pod názvom

„Boh nám z lásky svojho Syna dáva,“
ktorá sa bude konať v stredu
25.12.2013 o 15.00 hod. v kostole
sv. Michala archanjela v Prievaloch.

V 18. ročníku koledovalo v rámci Dobrej noviny 1 268
farností a filiálok. Takmer 27 000 malých i veľkých
koledníkov navštívilo takmer 77 466 rodín. Spolu
s príspevkami od individuálnych darcov a darcovskými
SMS-kami vyniesla zbierka 18. ročníka Dobrej noviny
869.891,81 €, z ktorých boli podporené misijné projekty
v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a tiež projekty
Pápežských misijných diel v Keni. Každý rok prijíma
koledníkov aj prezident republiky.
Skupinka malých prievalských koledníkov ponavštevuje
domácnosti so svojimi vinšami a piesňami na sviatok
sv. Štefana – 26. decembra popoludní od 14.00 h.
Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, sa môžu zapísať
v sakristii kostola.

Lenka Vitteková, 4. ročník

Úsmev si navzájom rozdajme,
lásku si všetci prejavme
a pošlime ju s Dobrou novinou do sveta,
veď pre všetkých sa narodilo Božie dieťa...
„P á n s a s t a r á ...“ aj o človeka, ktorý je v núdzi,
a prostredníctvom ľudí s dobrým srdcom chce,
aby aj oni v čase Vianoc pocítili, že je veľa tých,
čo sa snažia o to, aby mohli žiť radostnejším životom.

Klára Mihálová, 3. ročník

Vianočný vinš
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje.
Tak ako ono symbol dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu.
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Darujme i my, čo môžeme, lebo
RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE.
Sabina Ščepková, 3. ročník
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