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Ďak uj em !
Dovoľte mi využiť priestor v našom Prievalskom spravodajcovi a poďakovať sa
Vám – občanom, za dosiahnuté výsledky komunálnych volieb.
Ďakujem Vám, všetkým voličom, ktorí ste prišli k volebnej urne (alebo urna prišla k
nim) za aktívny prístup k volebnému právu.
Ďakujem za hlasy pre novozvolených poslancov, a za to, že vďaka Vašej podpore sa
mi dostalo veľkej cti byť na čele obce ďalšie volebné obdobie. Vašou voľbou ste ma
znova posadili na stoličku starostky obce. Nechcem však ostať sedieť, chcem sa čo
najviac pohybovať medzi vami a riešiť problémy, ktoré vás ťažia. Svoju prácu na poste
starostky našej obce chcem vykonávať tak, ako som to sľúbila vo volebnom programe.
Byť tzv. „prvým“ občanom v obci je veľké vyznamenanie, no zároveň aj veľký záväzok, pretože som
starostkou pre všetkých občanov. Neďakujem len tým, ktorí mi odovzdali hlasy. Chcem sa poďakovať aj tým
ostatným, ktorí ma nevolili. Možno nie sú proti mojej osobe, chceli len proste zmenu. Som si vedomá toho, že
každému nemôžem vyhovieť a nie každý bude s mojou prácou spokojný, no aj ja mám len určité možnosti, čo
môžem a čo nie. A tieto možnosti sa v značnej miere odrážajú od ekonomickej situácie v obci. Výkon funkcie
starostky chcem vykonávať čestne a zodpovedne, spolu s poslancami, ktorí boli vo voľbách zvolení.
S poslancami obecného zastupiteľstva máme pred sebou celé volebné obdobie na to, aby sme uspokojili vaše
predstavy. Budeme sa o to snažiť a ja sama vyviniem úsilie, aby sme vás vo svojej činnosti nerozdeľovali, ale
spájali tak, aby mal každý pocit, že žije v rodine, ktorá sa volá Prievaly. Do spolupráce by som chcela zapojiť
všetkých občanov, a tým zúročovať a realizovať pripomienky vznesené Vami, občanmi obce.
Svoje ďakujem by som chcela povedať i všetkým spolupracovníčkam za pomoc a podporu, vďaka ktorej
sme zvládli prekonať mnohé problémy a zabezpečili sme riadny chod obce a jej všestranné zveľaďovanie.
Taktiež moje „ďakujem“ patrí mojej rodine a Vám, milí priatelia, za Vaše povzbudivé postoje, otvorené srdcia,
vďaka čomu som ľahšie prekonávala i tie najťažšie chvíle. A ďakujem tým občanom, ktorí vo svojich
modlitbách pre mňa vyprosovali silu, statočnosť i odvahu bojovať s ľudskou zlobou, za dobro, spravodlivosť,
pravdu a znášanlivosť medzi ľuďmi.
Zvoleným kandidátom do obecného zastupiteľstva srdečne blahoželám a prajem im, aby sa im počas
nasledujúceho volebného obdobia darilo napĺňať ciele k spokojnosti obce a jej občanov. Na záver chcem len
dodať, že výsledky volieb mi potvrdili, že sa oplatí pre ľudí svedomito a poctivo pracovať.

Foto: Elena Beňáková st.

Milí spoluobčania,
s nežným klopkaním Vianoc na naše dvere
sa aj hluk, nepokoj a nervozita menia na
príjemné ticho. Ticho, ktoré preruší len
znejúca vianočná koleda či detský jasot pri
rozbaľovaní vianočných darčekov. Koniec
každého roka prináša možnosť obzrieť sa
za seba a zhodnotiť dosiahnuté úspechy,
ale aj sklamania, a vytýčiť si budúce ciele.

Hoci pre mňa bol rok 2014 jeden z najťažších, podarilo sa zrealizovať rozsiahly projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia a spustiť do prevádzky zariadenie Láskavé dlane. Realizáciou týchto projektov sa určite
prispelo ku skvalitneniu žitia v našej obci.
Želám všetkým občanom i chalupárom našej obce príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti. V novom roku nech Vás sprevádza zdravie, vnútorná sila a zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí Vášho života.
Tatiana Beňáková, starostka
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Kristus nám prišiel darovať radosť
Anjel povedal pastierom: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom
(Lk 2,10). Radosť, že máme Boha, ktorý sa zaujíma o človeka, ktorý zostupuje k človekovi, približuje sa mu,
stáva sa človekom. Boh, ktorý zostupuje na cestu človeka, aby spolu s ním kráčal, aby sa delil o jeho biedy, slzy,
úzkosti, nádeje. Boh, ktorý prináša záchranu. Všetkým. Boh, ktorý
sa prejavuje ako milosrdenstvo.
Radosť, že človekovi sa otvára možnosť,
ktorá sa mohla zdať bláznivá. „Boh sa
stáva človekom, aby sa človek mohol
stať Bohom.“ Kristus nám prišiel
priniesť šťastie, ktoré prevyšuje všetky
zemské horizonty. A my ho považujeme
za votrelca, za nepriateľa radosti. Máme
dojem, že nám prišiel uchvátiť zem,
otráviť „pozemský pokrm“, do ktorého
zatíname svoje zuby.
Radosť ? Nechaj nás len pokojne ohlodávať naše malé
ľudské radosti, zabarikádovaných v brlohu nášho pokojného
egoizmu...
Kristus prináša svoj dar, lepšie povedané, neprináša dary.
Sám sa stáva darom v pravom zmysle slova. A my sa tvárime,
akoby sme o tom dare ani nevedeli. Na druhej strane veľmi
ochotne vybaľujeme a staviame na obdiv svoje malé darčeky.
Tak zadúšame dar pod hromadou farebného papiera, hračiek,
malicherných drobností a všakovakého haraburdia. Operácia sa
Elena Beňáková, 4. ročník
nám podarila. Podarilo sa nám zablokovať Vianoce. Slušným spôsobom.
Musíme zachrániť Vianoce. Beda, ak to neurobíme, predsa toto je naše poslanie, aby Ježišovo svetlo opäť
zažiarilo na zemi. Aby nás toto svetlo vnútorne preniklo, pretvorilo, spriezračnilo. A aby sa ľudia mohli v nás
doň zahľadieť, aby ich oslnilo, aby pocítili jeho čaro a odolali pokušeniu zatvoriť oči.
Nebuďme zachmúrenými, podráždenými, tvrdými a strašnými strážcami pravdy. Našou úlohou nie je byť
žalárnikmi, policajtmi, ale svedkami radosti. Máme ukazovať, že Kristovo posolstvo je posolstvom spásy, a nie
odsúdenia. Posolstvom oslobodenia, a nie útlaku. Posolstvom radosti, a nie smútku.
Na Vianoce sa obdarúvame. Hory darčekov, metráky elegantného papiera, kilometre pozlátených nití,
blahoprajné pozdravy, veľké ako plachty. Bolo by to veľmi ľahké a pohodlné. Ako kresťania máme povinnosť
nie obdarúvať sa, ale stať sa darom. Aby sa náš život stal darom bez výhrady. Pre všetkých. Lebo všetci ľudia
sú našimi veriteľmi. Lebo každý z nás je dlžníkom všetkých ostatných. A predovšetkým musíme mať odvahu
pozrieť do betlehemských jasieľ ako do zrkadla. Nájsť tú prostotu. Rozobrať tie naše obrovské, zložité
a teatrálne Vianoce. Nájsť Vianoce pravé, autentické. A obohatiť sa ich chudobou.

„Nech Vás žehná Pán a nech Vás chráni!
Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!“ (porov.
Nm 6,24-26)

Zo srdca praje a pri betlehemských jasliach vyprosuje Artur Ciepielski, váš farár

Bianka Turečková, 1. ročník

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
25. decembra (štvrtok) – Narodenie Pána o 0.00 hod.; 8.00 hod.; 10.30 hod.
26. decembra (piatok) – Sv. Štefana o 8.00 hod.; 10.30 hod.
28. decembra (nedeľa) – Sv. Rodiny o 8.00 hod.; 10.30 hod.
31. decembra (streda) – o 16.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou
1. januára (štvrtok) – Bohorodičky Panny Márie o 8.00 hod.; 10.30 hod.
4. januára (nedeľa) - o 8.00 hod.; 10.30 hod.
6. januára (utorok) – Zjavenie Pána o 8.00 hod.; 10.30 hod.
Filip Holič, 3. ročník
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Naše mestečko oslavovalo...
Veru tak. Podobne ako okolité dediny, aj naše „mestečko“ si zaslúžilo po 575. rokoch od 1. písomnej
zmienky veľkolepú oslavu sprevádzanú bohatým kultúrnym programom. Všetko sa to začalo v sobotu
30. augusta na námestí (pardon „v mjestečku“) od obeda. Akcia bola spojená so 40. výročím poľovného
združenia Kamenec Prievaly a so 4. ročníkom festivalu Miestnej akčnej skupiny Podhoran, do ktorej patria
okrem Prieval aj obce: Prietrž, Hradište, Osuské, Jablonica, Cerová,
Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš,
Plavecké Podhradie, Sološnica,
Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové
a Pernek.
I keď sa v ten deň slniečko
príliš neškerilo,Prievalčania
nezaháľali a so svojimi
rodinami sa vybrali na
spomínanú výnimočnú udalosť.
Fotky na tejto strane: Ing. Alena Tarkošová
A ako by to vyzeralo bez
tradičnej cigánskej, gulášu a domáceho piva ? Túto úlohu si vzali na
plecia dôchodci, hasiči a samozrejme zamestnanci Šandorfského šenku.
Ostatné stánky rozkladali remeselníci a umelci zo Záhoria a Myjavska. Myslím si, že jarmočníkov mnohí
ocenili, pretože aj v minulosti sa každoročne konávali v dedine jarmoky a dokonca dobytčie trhy. Preto si mohli
skorej narodení občania zaspomínať na dávne časy, keď sa jarmoky v dedine dlhé roky tradovali. Pri čítaní
tohto článku si isto poviete, prečo práve ja píšem o tom, čo sa kedysi v Prievaloch konalo, keď tu bývam zatiaľ
10 rokov. Ale môžem vás ubezpečiť, že mi za ten čas prirástli k srdcu. Dovolím si použiť myšlienky nášho
rodáka pána Titusa Holiča z básne: „Možno si mnohý z vás vraví, či ja som vlastne ten pravý, aby som živil
dávne spomienky, keď som tu nezapustil korienky, som hrdý, že som Šandorfjan, dnes otvoril som si srdce
dokorán, aby som úctu vyjadril a všetkých rodákov pozdravil !“
Pri zahájení festivalu zazneli slová pani starostky Tatiany Beňákovej
a predsedu MAS Podhoran Petra Švarala, vyjadrujúce vďaku,
pochopenie, podporu pri práci a príprave tohto podujatia. Nezabudlo sa
ani na občanov, ktorí svojim pôsobením alebo osobnými zásluhami
prispeli k rozvoju obce. Boli udelené:
♣ Ceny obce:
1. in memoriam Jánovi Škrabákovi – za osobné zásluhy o hospodársky
rozvoj a zveľadenie obce
2. in memoriam Mons. ThDr. Karolovi Kolečanskému – za osobné
zásluhy o duchovný rozvoj obce
3. Milanovi Bílikovi – za osobné zásluhy o hospodársky a kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu
4. Jozefovi Adamčíkovi – za osobné zásluhy o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu
5. Jozefovi Holičovi, Prievaly 53 – za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce
6. Michalovi Pavlovičovi – za osobné zásluhy o kultúrny rozvoj obce
7. Bernardíne Holičovej – za osobné
zásluhy o kultúrny rozvoj obce
v oblasti školstva
8. Antonovi Holičovi – za osobné
zásluhy o hospodársky rozvoj
a zveľadenie obce
♣ Ceny starostky obce:
1. Františkovi Žovákovi – za
osobné zásluhy o rozvoj obce –
dlhoročná činnosť v dobrovoľnom
hasičskom zbore
2. Jozefovi Oršulákovi - za osobné
zásluhy o rozvoj obce – dlhoročná
činnosť
v
dobrovoľnom
hasičskom zbore.
♣ Čestné občianstvo:
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1. Ing. Márii Machovej, CSc. – za zásluhy o rozvoj obce.

Popri udeľovaní týchto cien prišlo k vyhodnocovaniu súťaže Čistý chotár (organizovanou MAS Podhoran),
na ktorej sa tradične podieľali hasiči, dôchodcovia a deti zo Základnej a Materskej školy. Za to im patrí vrelá
vďaka. Súťaž vyhrala obec Plavecký Mikuláš,
ktorá sa tento rok zúčastnila v Slovenskej televízii
súťaže „NAJ dedinka.“ Ďalšou sprievodnou
udalosťou bol krst knihy „Šikovní a zruční“, ktorá
nám predstavuje šikovných umelcov, remeselníkov
a folkloristov zo širokého okolia. Svojím
umeleckým prejavom nás na oslave výročia obce
potešili mnohé ľudové, tanečné, spevácke skupiny
a do polnoci nás zabávala dychová hudba
Hradišťanka. Prievaly si uctil i domáci súbor
Šandorfjanka a Šandorfjánek, ktorí vždy vedia
divákov zaujať energickým prejavom. Zavítal
k nám i folklórny súbor Prenčovan z obce Prenčov
ako zástupca družobnej MAS-ky Zlatá cesta.
Foto: Ing. Katarína Jurkáčková

Nemožno zabudnúť i na našich blízkych kamarátov z folklórneho súboru Spiduch z Rohožníka, ktorí sa nám
predstavili s krásnym pásmom „Štyri ročné obdobia“, kde vystupovali aj deti zo súboru Bazalička a Bazalienka.
K oslave svojím vystúpením
prispeli aj Jožko Adamčík
a rodáčka Andrea Kiráľová
Somorovská. Celou akciou
sprevádzala herečka, speváčka
a moderátorka Katka Ivanková.
Na druhý deň sa konala pri tejto
príležitosti slávnostná svätá
omša, pri ktorej sme mali
možnosť duchovne pookriať.
Foto: Ing. Alena Tarkošová (A.T.)

Foto: A.T.

Jedinečný duchovno-umelecký zážitok sme si mohli odniesť aj
z koncertu Speváckeho súboru ZUŠ Senica pod vedením
Ondreja Hluchého. V súbore pôsobia a na domácej pôde
vystúpili sólovo prievalské dievčatá: Dominika Beňáková,
Janka Komárková,
Miška Holičová
a Natálka Filová.
Poľovníci prispeli
Foto: Mgr. Jana Poláková
k oslavám
obce
výstavou
poľovníckych trofejí v telocvični ZŠ, ktoré prišli obdivovať
hlavne deti. Pre ne boli pri kultúrnom dome pripravené kolotoče,
Foto: Peter Pavlík
nafukovačky, maľovanie na tvár a rôzne zaujímavé atrakcie.
Dúfam, že oslavy výročia splnili všetky očakávania.
Na záver iba dodám:

„Kto chce žiť, musí milovať
a kto miluje, ten musí žiť.
Pre seba a pre iných
a pre zem, pre toto miesto,
pre túto dedinu, v ktorej
si sa narodil a v ktorej žiješ.“
Foto: Ing. Alena Tarkošová

Lucia Mileová (L.M.)

Foto: L.M.
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Stolnotenisový turnaj o Pohár Podhoranu
Naša obec oslavovala svoje narodeniny, teda podľa prvého
záznamu o jej existencii z dostupných zdrojov dosiahla trištvrte
storočia cez päťstovku. Víkendové oslavy mali dôstojný rámec
ovenčený v sobotu kultúrnymi akciami, čo akosi samozrejme zavŕšila
slávnostná omša v nedeľu doobeda. Nedeľné poobedie patrilo aj
športu, presnejšie stolnotenisovému turnaju. Pôvodne sa mal konať
futbalový zápas, no než sa určilo, kto s kým bude hrať, zvíťazil šport
s malou celuloidovou loptičkou. Tak sa netrpezlivo očakávalo, koho
jednotlivé obce od Jabloňového až po Hradište pod Vrátnom
delegujú. Za istých okolností sa mohlo zísť až 14 družstiev, čo by bol
mega turnaj, no realita sa napokon ukázala v jemnejšom prevedení.
Vo veľkej sále domu kultúry sa napokon
prezentovalo tucet hráčov z pol tucta obcí.
Nebol to však žiaden tuctový turnaj, len tak,
aby sa niečo konalo. Parádne duely
dominovali tomuto prvému ročníku, najmä
kvarteto ligistov z Rohožníka: Miroslav
Blecha, Martin Vigoda, Milan Jagelka, Braňo
Bernát, bolo skutočnou ozdobou. Zdatným
súperom týchto „profíkov“ sa ukázal byť
Jabloničan Jaroslav Fedor a zle si nepočínal
ani Peter Mihály z Cerovej. Neprepadli ani
reprezentanti našej obce. Marek Ochránek
v A skupine, nazvanej tiež skupinou smrti,
odohral vyrovnanú partiu s Jagelkom, prehral
1:2 na sety, ale Bernát s Fedorom už boli
jasne nad jeho sily. Martin Grofčík po dvoch
víťazstvách (Bujna 2:0, Mihály 2:0) a prehre
s neskorším víťazom turnaja Blechom 0:2, postúpil
zo základnej skupiny z druhého miesta, v semifinále
(hralo sa K.O. systémom o postup do finálovej
skupiny) však nestačil na Fedora, po tuhom boji
prehral 1:3 a tým jeho cesta v turnaji skončila.
Krutý žreb, dalo by sa komentovať. Tretí z našich
reprezentantov Ali Vittek v B skupine zdolal jasne
Jankoviča z Kuchyne, no Barák z Jabloňového
a Vigoda ukázali vyššie majstrovstvo. Ali sa však
z tretieho miesta dostal do skupiny útechy a tam si
už jasne poradil s Cerovanom Mihálym (2:0)
a v parádnom súboji s Jagelkom (2:1) to bol náš
hráč, kto obsadil prvú priečku súťaže útechy. Do
finále turnaja sa prebojovala trojica hráčov, ktorá
v súperení každý s každým určila poradie.
Fotky na tejto strane: Mgr. Martin Sládek
VÝSLEDKY FINÁLE: Blecha – Vigoda 3:1, Fedor – Blecha 2:3, Vigoda – Fedor 1:3.
KONEČNÉ PORADIE: 1. Miroslav Blecha, 2. Jaroslav Fedor, 3. Martin Vigoda.
Ceny pre najlepších a Hlavnú cenu - Putovný pohár občianskeho združenia MAS Podhoran – odovzdal víťazovi
Blechovi z Rohožníka predseda MAS Podhoran Peter Švaral. Perličkou je, že P. Švaral je starostom Rohožníka,
takže vrchol turnaja by sa dal nazvať - dekoroval svojich.
Prvý ročník by sa tiež mohol charakterizovať ako pozoruhodný. Tým, že sa vôbec v tomto športe konal, že
mal dôstojný priebeh a slušnú športovú úroveň a ani zdanlivo menší počet hráčov mu neubral na hodnote.
Jediné, čo teraz rezonuje, je otázka, bude mať nasledovníkov, presnejšie povedané, bude v roku 2015 druhý
ročník, a potom ďalšie? Odpoveď by mala prísť čo najskôr z vedenia MAS Podhoran.
Martin Sládek
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Čas lásky a pokoja
Ani sme sa nenazdali a Vianoce
nám opäť zaklopali na dvere. Je to čas
sviatočný,
výnimočný,
priam
zázračný. Je to čas, kedy sa zastaví
kolobeh každodenných činností,
stereotyp všedných dní a ľudia sa
zamýšľajú
nad
pravými
hodnotami života ako je láska,
priateľstvo, úcta, obetavosť,
úprimnosť... Sú to sviatky, na
Tomáš Tarkoš, 4. ročník
ktoré sa všetci azda najviac tešíme.
Majú svoje čaro pre malých i veľkých. Prinášajú nám
akési slávnostné tajuplné ovzdušie: stromček, jasličky,
sviečky, darčeky, hračky, pozdravné pohľadnice, koledy
a najmä spoločné chvíle v rodinnom kruhu.
V tomto období sa však aj všetci zamýšľame nad tým,
čo sme prežili a hodnotíme, čo nám to prinieslo.

Uvedomujeme si, čo sme zvládli a čím sme prešli, a tiež,
čo by sme zmenili, alebo či sme spokojní s výsledkom
našej práce. My každoročne bilancujeme našu výchovnovzdelávaciu činnosť v správe za príslušný školský rok
a verejnosť ju má k dispozícii v škole, alebo si ju môže
pozrieť na našej školskej stránke www.zs.prievaly.sk, kde
sú priebežne zverejňované všetky aktivity, podujatia a iné
udalosti zo života školy. V tomto sviatočnom období by
som hlavne z nej chcela vyzdvihnúť úspechy našich
žiakov v súťažiach, na ktoré sme patrične pyšní:
Klára Mihálová - Slávik Slovenska 2014 -1. miesto okres,
kraj, Laureátka v národnom kole, Regionálna súťaž
sólistov a folklórnych súborov - Zlaté pásmo, regionálne
kolo, 3. miesto kraj
Matej Škrabák - Pytagoriáda - 1. miesto, okresné kolo,
Olympiáda zo SJL - 4. miesto,
okresné kolo
Daniela Holičová - Šaliansky
Maťko - 3. miesto v prednese
povesti, okresné kolo, Hurbanov
pamätník - 3. miesto v poézii,
Juraj Petráš, 4. ročník
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obvodné kolo
Natália Jánošková - Hurbanov pamätník 2. miesto v próze, obvodné kolo, Timravina
studnička - prednes pôvodnej slovenskej
tvorby, účasť
Diana Valičeková - Hurbanov pamätník 2. miesto v poézii, obvodné kolo
Juraj Petráš - Olympiáda zo SJL - 3. miesto,
okresné kolo
Tomáš Tarkoš - Hurbanov pamätník - prednes
prózy, účasť v obvodnom kole
Laura Valičeková - Olympiáda zo SJL úspešná riešiteľka v okresnom kole
Natália Jánošková, Juraj Petráš, Daniela
Holičová – Kalokagatia - 8. miesto v športovej
olympiáde neplnorganiz. škôl okresov SE a SI
Juraj Petráš, Natália Jánošková, Andrea
Vetešková, Daniela Holičová, Rudolf Marek,
Milan Olah, Erik Šeliga, Filip Hrebeň -

„Senica
CUP
2014“
minifutbal
neplnoorganiz. škôl, okresov SE,SI účasť.
Pochváliť chcem i ostatných žiakov školy,
ktorých mená tu nie sú zverejnené, pretože
v priebehu roka boli tiež aktívni, zúčastňovali
sa všetkých našich školských kôl vyššie
uvedených
súťaží.
Spoločným
silami
v športovom zápolení získali pohár riaditeľky
ZŠ s MŠ Cerová na „Dni 1.- 4.,“ ktorý

tradične pre nás a aj ZŠ s MŠ Plavecký Peter
organizuje naša spádová škola, s ktorou máme
veľmi dobrú spoluprácu. Naše deti sú veľmi
dobrými hercami, spevákmi, ale i tanečníkmi,
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o čom ste sa mohli presvedčiť na rôznych
kultúrnych podujatiach. Ich vzťah k športu,
umeniu, našej obci a okoliu sa snažili v priebehu
roka rozvíjať nielen pedagógovia našej školy, ale aj
Prievalčania, ktorí im venujú svoj voľný čas. Preto
by som im chcela veľmi pekne poďakovať. Moje
slová vďaky si zaslúžia rodičia, starí rodičia,
zamestnanci školy, zástupcovia Obce Prievaly
i ostatní občania Prieval, ktorí nám zachovávajú
svoju priazeň, podporujú nás a pomáhajú
akoukoľvek formou.
Prajem všetkým krásne vianočné sviatky v kruhu
svojich najbližších. Prežite ich v pokoji, láske
a porozumení. V novom roku 2015 nech sa nám
darí spoločne vytvárať také hodnoty, ktoré budú
našu školu posúvať vpred a vyčarujú spokojnosť

Všetky fotky v článku: archív ZŠ

u pedagógov, rodičov i ostatnej verejnosti.
„VŠETKO DOBRÉ V NOVOM ROKU 2015“
Mgr. Svetlana Vachová

Úprimná vďaka aj od najmenších...
Na známosť sa všetkým dáva,
že sa bude konať sláva.
Vianoce sú šťastný deň,
a slávi ho celá Zem.
Vtáčky o tom spievajú,
zvieratká sa radujú.
V očiach sa radosť ligoce,
vitajte milé Vianoce.
Týmto veršom sa k prianiu prežitia pokojných
a radostných Vianoc pripájajú detičky z MŠ. Chceme sa
poďakovať všetkým sponzorom, rodičom a priateľom, ktorí sa
Foto: Jana
Ščepková
podieľali na príprave Vianočnej
burzy.
Ďakujeme aj prítomným, ktorí nás prišli podporiť na besiedku do
kultúrneho domu. Vďaka vašej štedrosti sa nám podarilo vyzbierať krásnu kôpku peňazí na potreby MŠ a ZŠ.
Veľa zdravia, šťastia, láskavosti, spokojnosti, srdečnosti, ľudskosti, vzájomnej pomoci, porozumenia
a pokoja v duši prajú deti a kolektív MŠ.
Margita Petrášová

Krásny
Štedrý večer majte,
na rozprávky
pozerajte.
Šťastie, lásku
rozdávajte,
s najbližšími
zostávajte...

Michaela Miščiová, 3. ročník

Foto: Ing. Alena Tarkošová
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PRVÝ ROK V LÁSKAVÝCH DLANIACH (ND SENIOR)
Zariadenie
opatrovateľskej

pre
seniorov
a
Zariadenie
služby bolo otvorené 1.1.2014.
V januári
sme
sa
ocitli
v zrekonštruovanej budove bývalej
ZŠ, v ktorej chýbalo základné
interiérové vybavenie. Postupne
v spolupráci s obecným úradom,
dobročinnosťou Vás - našich
štedrých spoluobčanov a šikovnosťou
a trpezlivosťou personálu sme zariaďovali a vybavovali
základné miestnosti potrebné pre fungovanie zariadenia
(jedáleň
pre klientov,
práčovňu
a žehliareň,
spoločenskú
miestnosť,
miestnosť pre
opatrovateľky
a pracovňu
riaditeľky).
Postupne sme
zútulňovali interiér
zariadenia, na chodbách sme vytvorili oddychové
kútiky pre malé skupinky klientov. Našim prvým
klientom sa stal náš rodák p. Jozef Švec, ktorý nastúpil
27.1.2014 a momentálne je aj našim najstarším
klientom a aj občanom. Postupne sme sa začali
rozrastať. K dnešnému dňu sa v našom zariadení
poskytujú sociálne služby 22 klientom. Klientelu tvorí
6 mužov a 16 žien. Vek našich klientov sa pohybuje od

53 do 94 rokov. Od januára sme sa rozlúčili so 6-timi
klientmi, ktorí už dokončili svoju životnú púť. Dvaja
klienti odišli, lebo sa im podarilo vyriešiť ich sociálnu
situáciu a už nepotrebujú našu starostlivosť. Jeden
klient bol u nás na mesačnom pobyte. V zariadení
pracuje šesť opatrovateliek, štyri pomocné sily

a riaditeľka zariadenia, ktorá zároveň
zabezpečuje a realizuje zdravotnícku
starostlivosť o klientov. O zdravie našich
klientov sa starajú dve lekárky - MUDr.
Hudecová z Plaveckého Mikuláša, ktorá
pravidelne navštevuje zariadenie a rieši
zdravotné problémy našich klientov
a MUDr.Rangelová z Cerovej. Špecifickú
zdravotnícku starostlivosť o klientov
zabezpečujeme v spolupráci s ADOS
(Agentúrami domácej opatrovateľskej
starostlivosti), konkrétne ADOS ČK
Senica a ADOS Moniky Jung
Malacky. Prostredníctvom nich
sa
klientom
poskytuje
rehabilitácia a podľa potreby aj
iné zdravotnícke úkony. Dobre
spolupracujeme s Lekárňou Sofia
v Cerovej, ktorá nám dokáže
zabezpečiť
dovoz
liekov,
pomôcok a materiálu priamo do
zariadenia. K bezpečnosti našich
klientov prispieva signalizačný
systém - náramkové hodinky, vďaka
ktorým klient v prípade potreby privolá
opatrovateľku a taktiež úchytky (madlá)
namontované v sprchách a vo WC
klientov. V zariadení sa poskytuje
24-hodinová
sociálna
starostlivosť.
V dennej službe slúžia dve a v nočnej
jedna opatrovateľka. Súčasťou vybavenia
je výťah. Do zariadenia sa nám podarilo
získať 3 polohovateľné postele, jedna
patrí zariadeniu a dve máme požičané.

Boli poskytnuté klientom, ktorí to
vzhľadom na svoj zdravotný stav najviac
potrebujú.
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Oficiálne bolo zariadenie otvorené 5.3.2014
prestrihnutím stužky pani starostkou Tatianou
Beňákovou a prednostom Okresného úradu
Senica Ing. Vladimírom Kocourkom. Následne

zariadenie posvätil v tom čase úradujúci správca
Prievalskej farnosti Zdenko Sitka, ktorý sa staral
aj o duševné potreby našich klientov. Duchovnú
pomoc naďalej poskytuje náš terajší duchovný
otec
Artur,
ktorý
pravidelne
spovedá
klientov k prvému piatku
a každú
nedeľu
a vo
sviatok im prináša sväté
prijímanie. Dňa 15.10.2014
slúžil prvú svätú omšu za
všetkých členov našej stále
sa rozrastajúcej rodiny
Láskavých dlaní a jej
zamestnancov a následne
im udelil pomazanie chorých. Otec Artur
pravidelne navštevuje Láskavé dlane a prináša
do nich Ježišov pokoj, povzbudenie, otvorenú
náruč a milujúce srdce.
Okolie budovy bolo po rekonštrukcii budovy
veľmi zdevastované. Iniciátorkou brigád na
skrášlenie vonkajšieho areálu bola Mgr. Janka
Šarafínová (dcéra nášho klienta), ktorá svojou
aktívnou dobrovoľnou

Všetky fotky v článku: archív - Láskavé dlane

prácou, užitočnými radami a optimistickým
duchom
prispela
k vytvoreniu
krásnych
kvetinových
záhonov,
ostrovčekov

a predzáhradky. Je štedrým darcom vysadených
kvetov, kríkov a stromčekov. Pani Zdenka
Janigová, p. Lydka Adamčíková a p. Jozef
Petrovič nám venovali muškáty na každý balkón
obývaného bytu, hrantíky a úchytky na ne. Bolo
zabezpečené oplotenie budovy a areálu z troch
strán. Zostáva nám ešte
oplotenie zadnej časti
areálu, čím sa zvýši
bezpečnosť
našich
klientov. V areáli sa nám
podarilo
vybudovať
krásny veľký drevený
altánok, v ktorom budeme
spoločne tráviť chvíle.
Počas celého roka sme sa
popri práci a starostlivosti
o našich klientov snažili o vytváranie rodinného
ducha v zariadení. Zrealizovali sme množstvo
aktivít a činností, do ktorých sa pomocou ochoty
personálu pasívne i aktívne zapájali aj naši
klienti. Snažili sme sa o to, aby čas, ktorí trávia
vo svojom novom domove, bol pre nich časom
radosti, bezpečia a pochopenia, aby sa nemuseli
báť, že sú na svoje trápenia ale aj radosti sami.
Ponúkame
Vám krátky
obraz
o niektorých
akciách,
ktoré
sa
v zariadení
uskutočnili.
Vo
fašiangovom období sme si vyprážali šišky
a Božie milosti. Veľkú noc sme privítali
veľkonočnou
výzdobou
a
vlastnoručne
upečenými baránkami, ktoré krášlili každú
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izbičku. V období kvitnutia bazy sme si navarili
bazový sirup a potom si ho vychutnávali pri
spoločných posedeniach.
Koncom júna sme zorganizovali prvé Športové
hry.
Súťažili
štyri
družstvá v štyroch
disciplínach. Bolo to
veľmi krásne a veselé
popoludnie.
Počas
celého roka sme
nezabúdali na meniny
a narodeniny našich
klientov a spoločne
sme ich oslavovali.
Pohostenie sme si
pripravovali
sami,
piekli sme, robili
nátierky, chlebíčky.
K mnohým oslavám
nám štedro prispievali aj rodinní príslušníci
našich klientov. Takmer vždy nás rozveseľovali
naši muzikanti – Dominik Mihál a Peter Černý.
V júni sme rekonštruovali jedáleň, lebo rodina
Láskavých dlaní sa rozrástla a klienti sa ocitli
v stiesnenom priestore. Jednou z najväčších
udalostí bol cirkevný sobáš našich klientov pani Milky a pána Stanka. Patríme asi k málo
zariadeniam, ktoré zažili aj niečo také krásne, čo
len dokazuje, že láske nezáleží na veku a človek
ju môže nádherne prežívať v hociktorej etape

svojej životnej cesty. S letom sme sa rozlúčili
táborákom a hralo sa a spievalo aj medzi
kvapkami dažďa. V októbri nás prišla potešiť
Šandorfjanka a Šandorfjánek. Samozrejme, že
Láskavé dlane navštívil aj Mikuláš s bohatou
nádielkou.
Pred
Vianocami,
prvými
v Láskavých dlaniach, bolo veľmi rušno.
Pripravovali sme vianočnú výzdobu, šikovní
klienti pracovali a svoje diela ponúkali na
vianočných trhoch, piekli sa vianočné koláčiky.
Zariadením sa ozývali spevy kolied. Veľmi
milou návštevou boli škôlkari, ktorí svojimi
básničkami
a medovníčkami
obdarovali
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klientov. Teraz budeme ešte čakať na deti, ktoré
nás prídu potešiť s Jasličkovou pobožnosťou
a koledníkov z Dobrej noviny.
V čase, keď vyjde tento príspevok, ešte
nevieme, aké budú PRVÉ Vianoce v Láskavých
dlaniach. Ale už teraz vieme,
komu sa chceme poďakovať
za finančný príspevok na
darčeky
a
všetkého
potrebného
pre našich
klientov. Finančne prispeli:
rodina Černých, p. Jozef
Badžgoň,
p.
Miroslav
Velický z Trnavy, p. Peter
a Braňo
Škrabákoví,
p. Ambróz Slezák, p. Jozef
Petrovič, rodina Ješková,
p. Anna Vaňková, p. Zdenka
Janigová, p. Pavol Šeliga, p. Peter Pavlík.
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME !!! Vďaka patrí
našej pani starostke, ktorá sa priebežne celý rok
o nás dobre starala a v rámci svojich možností sa
snažila
vyhovieť
našim
požiadavkám
a potrebám. Ďakujeme nášmu duchovnému
otcovi Arturovi, ktorý
bdel
nad
každým
jedným z nás, pomáhal
nám očisťovať naše
duše, požehnával nás
a svojim
milujúcim
prístupom otca pomáhal zmierňovať naše
trápenia. Naše poďakovanie patrí aj Vám, naši
milí spoluobčania, VŠETKÝM, ktorí ste nám
akýmkoľvek spôsobom pomáhali budovať,
skrášľovať a zútulňovať naše zariadenie. Nie je
to vďaka len za finančné a materiálne veci, ale aj
za KAŽDÝ prejav povzbudenia, pochopenia,
dobrého slova, návštevu, za každú aj malú
chvíľku strávenú s niektorým klientom.
Prajem celej veľkej rodine Láskavých dlaní
a jej zamestnancom požehnané, pokojné,
milostiplné a láskou naplnené Vianočné
sviatky. Nech v Láskavých dlaniach prežívajú
jej obyvatelia pokojné dni svojej staroby
a svojich trápení. Nech sú Láskavé dlane pre
nich ich novým bezpečným domovom, v ktorom
nikto nie je sám. Domovom, v ktorom je vždy
nablízku niekto, kto POČÚVA, CHÁPE,
POHLADÍ, POTEŠÍ, KTO ĽÚBI !!!

Požehnané vianočné sviatky a milostivý nový rok 2015 všetkým vám !!!

Jana Poláková
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Obzretie za rokom, ktoré poteší
Aj v tomto roku - tak ako každý rok - členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Prievaloch hodnotia výsledky svojej činnosti. Je totiž dobré a nazdávam sa aj užitočné, obzrieť sa za tým, čo
sme dokázali. Obzvlášť, ak je o čom hovoriť, je na čo spomínať. A to v našom prípade naozaj je.
Prievalská organizácia nie je veľká počtom členov, je nás
niečo okolo pol stovky, je však bohatá na rôzne aktivity a to
vo viacerých oblastiach. Spomeniem len niektoré z nich, no
ešte predtým chcem povedať, že nech sa už pustíme do
čohokoľvek, našim hlavným zámerom je vytvárať dobré
vzťahy a porozumenie medzi sebou, ale tiež pôsobiť aj
navonok vo vzťahoch s ostatnými obyvateľmi našej
dediny. Malým dôkazom toho je, že v poslednom čase sa
niektorých akcií zúčastňujú aj nečlenovia našej
organizácie. Dodám, že nás to úprimne teší.
Akýmsi jadrom pravidelnej činnosti sú naše
stretnutia, ktorým hovoríme "Čaje o piatej".
Každotýždenne v stredu si v klubovni Obecného úradu
posedíme pri rozhovoroch, často spomienkach na časy
našej mladosti, netajíme, že si občas čajový nápoj vylepšíme trochou vínka, ak je k tomu príležitosť, spravidla
vtedy, ak niekto z nás má meniny, či narodeniny. Popritom vymýšľame, čo užitočné by sa dalo robiť, čím si
život spestriť. Napríklad minulý mesiac zaujala, pochopiteľne najmä nás ženy, výroba ozdobných gúľ
a zvoncov, ktoré iste v tomto čase skrášlili vianočné stromčeky.
Za veľmi užitočné a prospešné považujem naše aktivity v spolupráci so školou. Stalo sa už samozrejmosťou,
že futbalové krúžky na škole vedú dôchodcovia z našich radov - Dušan Kučera (zasväcuje do tajov tejto hry
chlapcov prvákov a druhákov) a Martin Sládek (trénuje talenty z radov tretiakov a štvrtákov). Priestor pre
stolný tenis má skupinka bývalých žiakov, ktorí už navštevujú cerovskú školu a zásluhu na tom má aj Viktor
Ochránek. Ten so žiakmi našej školy v minulom roku plietol pred Veľkou nocou korbáče, v tomto roku zaujal
školskú mládež besedou na tému zberateľstva poštových známok, mincí, či pohľadníc.
To, že sú naši členovia aj športovo zdatní, dokazuje fakt, že do zbierky úspechov pribudli aj v tomto roku
ďalšie medaily. Katarína Kočíšková vybojovala - po tvrdom súboji v rozstrele najlepších troch pretekárok bronzovú medailu v disciplíne hod loptou na basketbalový kôš na župnej olympiáde dôchodcov v Trnave
a Martin Sládek striebornú medailu na celoštátnej súťaži v Bratislave. Vo futbalovej disciplíne - streľba na
bránu cez prekážku bol od neho lepší iba bývalý hráč Tatrana Prešov.
Tradičnou akciou sú stretnutia pri oslave životných jubileí našich členov. Jubilantov potešíme gratuláciami,
tiež malým darčekom a opäť je tu príležitosť na prežitie peknej chvíle. Tak, ako platí, že nie sme uzavretou
spoločnosťou v rámci Prieval,
nezostávame aktívni iba na našom
území. V tomto roku sme rozšírili
spoluprácu s rovesníkmi a priateľmi
zo susedných obcí Cerová Lieskové
a Buková. Augustové trojstretnutie
pod hradom Korlát malo naozaj
skvelú atmosféru a určite zostane
natrvalo hlbokým zážitkom pre
všetkých
účastníkov
tohto
seniorského randevous. Obzvlášť, ak
takéto podujatie nemá obdoby široko
ďaleko v okrese Senica a možno ešte
aj ďalej. Neostalo však iba pri
jednorázovej akcii, Bukovčania pripravili autobusový zájazd do hlavného mesta Slovenska, mohli sme, okrem
iných pamätihodností, obdivovať Bratislavský hrad a neobišli sme ani Devín. Zájazd dostal punc zahraničnej
turistiky návštevou rakúskej prihraničnej obce Kitsee (mimochodom, majú tam skvelé čokolády za prijateľnú
cenu), takže na spiatočnej ceste bolo podvečerné posedenie v jednej pezinskej vinárničke skvelou bodkou
ďalšej peknej akcie. V tomto roku sme opäť zorganizovali zájazd na bohoslužbu Trnavskej Novény a do
Trnavy zavítame aj v závere roka, 28. decembra navštívime v divadle J. Palárika predstavenie Kamenný
chodníček. Pamätníci určite vedia, že v našej bývalej sále (dnes zanedbanom priestore domu Jednoty) sa hry
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Ferka Urbánka hrávali takmer pravidelne. Tak si ideme trochu aj zaspomínať. A potešiť dušu.
Nielen zábavou je však charakteristická naša činnosť. Snažíme sa zapájať do diania v obci, radi pomáhame
pri akciách typu Čistý chotár, výročie písomnej zmienky o našej obci, dopĺňame atmosféru pri stavaní mája,
posedení pre dôchodcov, či príchodu Mikuláša.
Myslím, že sme toho urobili v tomto roku dosť,
robíme to však radi, pretože chceme byť užitočnými
aktérmi v dianí Prieval a súčasne vieme, že to
prospieva aj nám samotným. Tak, ako hovorí naša
šéfka, predsedníčka organizácie pani Berta
Holičová: „Náš život sa totiž takto stáva pestrejším
i kvalitnejším,“ a dodáva: „Teší nás dobrá
spolupráca s vedením obce, vzájomné porozumenie
ide na prospech oboch strán. Radi privítame
v našich radoch ďalších seniorov, príďte medzi nás,
sme v tomto smere jasne otvorenou spoločnosťou.“
Všetky fotky v článku: Viktor Ochránek

Čo povedať na záver? Pomôžem si citátom neznámeho autora: „Ak človek človeka stretá, priateľ
s priateľom sa zvíta, ruku podá, s láskou pozrie do očí, tak určite si každý povie – Dnes som mal šťastný deň.“
Veľa takýchto dní v prichádzajúcom novom roku 2015 všetkým občanom našej peknej obce prajú členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska v Prievaloch.
Eva Ščepková

Za Michalom Pavlovičom...
Stáli sme nad otvoreným hrobom, do ktorého pomaly klesala rakva. Lúčili sme sa s jedným z najstarších
obyvateľov našej obce, pánom Michalom Pavlovičom, ktorý sa napriek svojmu vysokému veku prekvapujúco
rýchlo pobral z tohto sveta.
Bolo mi nesmierne smutno. Veď len niekoľko dní pred jeho skonaním
sme spolu sedeli v izbičke prievalského domova dôchodcov aj s Viktorom
Ochránkom, ako zástupcovia seniorskej spoločnosti v našej obci. Popri
všetkom, o čom sme hovorili, strýčka Miška (tak sme ho medzi sebou
volali) trápilo, že ešte nemá pokopanú záhradu. Na to si tento 93-ročný
chlap veľmi potrpel. „Narobil som sa za svoj život dosť, teraz
pochopiteľne, už viac oddychujem, ale na robotu som nezanevrel. Baví ma
záhradka i pestovanie kvetín,“ šokoval nás svojou vitalitou.
Tých stránok na obdivovanie, ktoré sme u strýčka Miška mohli
zaznamenať, bolo celé priehrštie. Len tak mimochodom, narodil sa
v Amerike, ako päťročný sa dostal na Slovensko, v Šandorfe vyrástol na
uznávaného hospodára, prežil prvú svetovú vojnu, neskôr sa stal aktívnym účastníkom druhej svetovej.
Sedemnásť rokov bol tajomníkom miestnej organizácie hasičov. Prežil obdobie, keď musel zanechať
hospodárstvo a prijať nie ľahkú prácu v baniach. Aj tu patril medzi najuznávanejších. Popritom všetkom si
obdivuhodne našiel čas na zábavnejšie chvíle života. Rád hrával divadlá, vraj za rok nacvičili a odohrali aj tri.
„V nedeľu poobede sme hrávali kolky, za dnešnou chátrajúcou budovou Jednoty boli dve parádne kolkárne,“
citujem jeho slová. A nemôžem opomenúť ani jeho vysoké kvality v kartovej hre mariáš. Bol jeden z najlepších
v dedine.
Nie je toho na jeden život až-až ? Veru je, ibaže to nie je všetko. Mimoriadnosť tohto pána tkvela v jeho
schopnosti rozprávania rozprávok. Mnohé si vraj pamätal z podania jeho starečka Imra, mnohé si sám
vymýšľal. Rozprával ich v školách, päťkrát bol účastníkom celoslovenskej súťaže ľudových rozprávkarov
v Lodne pri Žiline. Raz dokonca získal bronzovú medailu. Jeho umenie pamätať si a interpretovať rozprávky
zužitkoval spisovateľ Ján Beňo a tak vznikla svojím spôsobom unikátna kniha „Starý husár a nočný čert“.
Presne pred rokom, na predvianočnom „Čaji o piatej“ v našom klube nám strýček Miško jednu takmer
polhodinovú rozprávku vyrozprával. Želali sme si, aby sa tak stalo aj tohto roku. Opäť by sme si boli, v plnom
sústredení a pokore, radi užívali majstrovstvo nášho prievalského rozprávkara. Je to však tak, že človek nemôže
dostať viac, než je mu súdené. My sa musíme uspokojiť so spomienkami, strýček Miško už možno zabáva
svojimi rozprávkami iných a asi to nie je na našej planéte.
Text a foto: Martin Sládek
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Po tretí raz s podnikateľmi, manželmi Dankou a Milanom Bílikovcami na rovnakú tému: Ako ďalej Bílikovci so
záhoráckym pivným festivalom?

Prvá májová sobota bude znova naša

veselka celého Záhoria i jeho okolia.
Z minulých
ročníkov
si
nesieme
optimizmus, ktorý nás posúva ďalej
a nabáda
k zorganizovaniu
ďalšieho
ročníka. Optimizmus z nás nevyprchal
i keď ho tento rok chcelo z nás vyhnať
studené počasie. Nepodarilo sa mu to –
mali sme k sebe ešte bližšie...“
A tak sa celkom otvorene rozvíjal náš
dialóg v trojici, spoločne sme si
zaspomínali, poznajúc hranice možného
i nemožného, lebo vôľa a chuť niekedy
nestačia čeliť daným podmienkam. Taký je
život...
Neboli by to Bílikovci, keby nekráčali

Známy aforizmus: „Myšlienky a predstavy sa rodia z nádeje
na ich vyplnenie“ mi pripomenul stretnutie s manželmi Dankou
a Milanom Bílikovcami spred troch rokov, keď sme sa spolu
zamýšľali
nad priebehom 1. ročníka
Záhoráckeho pivného
festivalu
v Prievaloch.
Netreba, alebo
radšej
hej,
pripomenúť, že
mimoriadne
úspešného! Ešte
máme
v živej
pamäti onen obrovský
záujem
celého regiónu o tento pivný
sviatok Záhorákov. Stovky áut, tisíce ľudí, plné šiatre,
mimoriadna pohoda a veselosti do sýtosti. Prvá májová sobota
roku Pána 2012 sa zapísala do živej kroniky našej viesky,
našich sŕdc. Razom sme si povedali: „Tu vlastne nejde len
o pivný festival. Tu sa zrodilo čosi nevídané, nevšedné,
historické! Bývalý Šandorf, od II. svetovej vojny Prievaly, opäť
povstal, pritúlil susedov zblízka i zďaleka, príkladne pohostil
a naznačil, že žiť sa dá aj veselšie.“
V tom všetkom tkvie úspech premenenej myšlienky a predstavy
postupne ďalej. Jednoducho – vpred!
dvojice Danky a Milana Bílikovcov, zrodenej ďaleko od našich
Zrekonštruovali, lepšie povedané, celkom
hraníc, presnejšie na ostrove v Atlantickom oceáne. Nebyť jej
vynovili šenk, postavili pivovar a aby bolo
svojráznosti, nadovšetko však odvážnosti a spoľahnutie sa na
dielo celkom dokonané, ešte k tomu aj
kolektív okolo nich, nebolo by ani prvého, ani druhého a tiež
reštauráciu
s penziónom
i pivnými
tretieho ročníka, dnes už nášho prievalského festivalu!
kúpeľmi.
Teda
summa-summarum:
na
A tak sa celkom prirodzene, na sklonku roka Pána 2014,
námestí
vyrástol
objekt
a
v
ňom
nová
pýtame oboch manželov celkom jasne: „Ako ďalej, na čo sa
trafika, nový šenk, pivovar, reštaurácia,
môžeme tešiť i spoľahnúť zároveň? Bude na budúci rok opäť
penzión, wellness i pivné kúpele. A opäť
prvá májová sobota veselkou celého Záhoria? A čo všetko ste si
otázka: ako
preniesli z minulých troch ročníkov
sa
tejto
do vienka príprav na blízku
kompozícii
budúcnosť ?“
darilo
i darí
Manželia Bílikovci odpovedajú:
a čo
bude
„Aj ďalej chceme pokračovať
ďalej?
Aký
s našim odhodlaním, ktoré sme mali
bol, i nateraz
ešte pred prvým ročníkom festivalu.
je,
záujem
Tešiť sa spoločne môžeme, že sa
zákazníkov,
opäť stretneme a spoľahnúť sa
kde všade sa
môžete na to, že do zorganizovania
šandorfské
festivalu dáme maximum. Prvá
pivo
dnes
májová sobota budúceho roka bude
predáva,
kde
v Prievaloch opäť patriť oslave
Všetky fotky v článku: www.sandorf.sk
ho čapujú a,
piva, dobrej nálade a ľuďom, ktorí
ak to nie
chcú prežiť príjemné chvíle
obchodné tajomstvo, koľko piva sa podnes
s kvalitným pivom a jedlom, zaujímavými ľuďmi, pestrým
vyčapovalo, koľko hostí prežívalo chvíle
kultúrnym programom, takže v konečnom sa dá odpovedať, že
v reštaurácii, koľko nocí hostia u nás
v Prievaloch sa v prvú májovú sobotu roka 2015 uskutoční
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prespali, koľko pacientov mali v rukách naši maséri, dnes už
zahraničné masérky?
Ďalšia
reakcia
Bílikovcov: „Na tom
všetkom je pekné to,
že naše myšlienky
dokážeme postupne
vďaka podpore okolia
úspešne realizovať.
Informácie
o našej
firme a službách sa
šíria stále ďalej, takže
záujem zákazníkov o ich využitie postupne narastá. Veľmi
príjemnou odozvou je skutočnosť, že mnohí z nich sa k nám
vracajú. Šandorfské pivo sa pravidelne predáva a čapuje v pube
Double Trnava, v Staromeštianskej
pivotéke Bratislava, v Reštaurácii
U Juhása v rodnej dedinke M. R.
Štefánika Košariská, v podniku
Morghan Myjava a dokonca i
v reštaurácii
v Lehote
pod
Vtáčnikom. Naše pivo je uznávané
aj za našimi hranicami. S uznaním
ho hodnotili a ochutnávali na
mnohých
miestach
v Českej
republike. Ale putovalo aj ďalej:

v Škótsku bolo vďaka firme BrewDog,
chutnali ho aj v USA na
Floride,
vo
Švédsku
v Stockholme, v nemeckom
Zűrichu. Od januára 2015
začne fungovať Farmárska
tržnica
v Trnave
na
Zelenom kríčku, kde si budú
môcť jej návštevníci zahasiť
smäd tiež naším pivom.
Počas fungovania pivovaru
sa
vyčapovalo
okolo
3 000 hl piva Sandorf. V reštaurácii,
v penzióne, v pivnom kúpeli, vo wellness
i pod rukami masérov sa už vystriedali
stovky, dúfame že spokojných zákazníkov.
Naše ciele nestagnujú, ale
napredujeme ďalej. Do pivovaru
pribudli nové tri cylindro-kónické
tanky, v ktorých bude kvasiť a zrieť
vrchne kvasené pivo a práve sa pre
našu firmu vyrába automatická
plnička, takže v budúcom roku
budeme naše pivo expedovať
v sklených fľašiach.“
STANO

Vážení občania,
Oznamujeme Vám, že poplatky za komunálny odpad v ďalšom roku budú o niečo vyššie, je to spôsobené
uzavretím skládky na Cerovej a navýšenie cien od vývozcu A.S.A.Slovensko spol. s.r.o. Zohor. Nezabudnite,
že máte možnosť do 31.12.2014 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:
- 120 l nádoba – 44 €
- 240 l nádoba – 50 €
- 120 l nádoba – 52 €
- 240 l nádoba – 60 €

Vývoz 1x mesačne
Vývoz 2x mesačne

Obyvatelia nájomných obecných bytov:
Poplatok 18,- € / osoba / rok

Rozpis zvozu KO pre 1. polrok 2015
Dátum

Deň

13.01.2015
27.01.2015
10.02.2015
24.02.2015
10.03.2015
24.03.2015
08.04.2015
21.04.2015
05.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
16.06.2015
30.06.2015
14.07.2015

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

1x
mesačne
X
X
X
X
X
X
X

2 x mesačne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre 1. polrok 2015
DÁTUM
Deň
PET
PAP
05.01.2015
Pondelok
X
16.01.2015
Piatok
X
19.01.2015
Pondelok
X
02.02.2015
Pondelok
X
13.02.2015
Piatok
X
16.02.2015
Pondelok
X
02.03.2015
Pondelok
X
13.03.2015
Piatok
X
16.03.2015
Pondelok
X
30.03.2015
Pondelok
X
11.04.2015
Sobota
X
13.04.2015
Pondelok
X
27.04.2015
Pondelok
X
09.05.2015
Sobota
X
11.05.2015
Pondelok
X
25.05.2015
Pondelok
X
05.06.2015
Piatok
X
08.06.2015
Pondelok
X
22.06.2015
Pondelok
X
Vývoz skla bude vždy vo štvrtom týždni v mesiaci.
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Zosobášili sa...

Narodili sa...

1. Zuzana Zmoková a Ing. Martin Ščepka
2 Natália Bačová a Erik Slezák
3. Ing. Martina Vajdová a Jozef Mihál
4. Katarína Galambošová a Michal Kvas
5. Ing. Veronika Valentová a Ing. Marek Baláž
6. Lucia Bačová a Ján Böhm
7. Veronika Škvorcová a Michal Lukáček
8. Radoslava Pernecká a Peter Adamčík
9. Ing. Kristína Halenárová a Matej Kiráľ
10. Ing. Michaela Lovíšková a Peter Böhm
11. Libuša Burešová a Jozef Hílek

1. Tomáš Baláž
2. Matúš Čuvaj
3. Simona Poláčková
4. Viktória Danielová
5. Ema Pavlíková
6. Natália Mihálová
7. Lucas Valiček
8. Simona Katarína Holičová
9. Blažej Škrabák
10. Zuzana Šandorová
11. Dominik Hílek

09.01.2014
02.02.2014
15.04.2014
16.05.2014
21.05.2014
08.07.2014
08.07.2014
21.08.2014
20.09.2014
04.11.2014
27.11.2014

01.03.2014
26.04.2014
10.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
06.09.2014
20.09.2014
04.10.2014
04.10.2014
15.11.2014
29.11.2014

rodičia Mária a Martin Balážovci
rodičia Ing. Monika a Mgr. art. Martin Čuvajovci
rodičia Katarína a Martin Poláčkovci
rodičia Júlia a Igor Danielovci
rodičia Mgr. Daniela a Michal Pavlíkovci
rodičia Kristína a Radoslav Mihálovci
rodičia Emília a František Valičekovci
rodičia Katarína a Ľuboš Holičovci
rodičia Monika a Blažej Škrabákovci
rodičia Blanka Miščiová a Michal Šandor
rodičia Marta a Andrej Hílkovci

Opustili nás....
1. Helena Pavlíková
2. Júlia Petrášová
3. Peter Škoda
4. Ján Búran
5. Ignác Pavlík
6. Alojzia Oravcová
7. Michal Pavlovič
V roku 2013 sme mali v našej obci po
prvýkrát 100-ročného občana, tohto
úctyhodného jubilea sa dožila v apríli pani
Jozefína Petrášová, avšak v decembri
zomrela. Tento rok zomreli dvaja páni
s krásnym vekom Ignác Pavlík a Michal
Pavlovič a tiež pani Helena Pavlíková.
Najstarší občan v súčasnosti je pán Jozef
Švec, ktorý má 94 rokov. Po ňom nasleduje
pán Ján Holič - 88 rokov a tretí najstarší je
pán Jozef Záviš s 87-mi rokmi. Zo žien sú

07.02.2014 vo veku 91
rokov
13.02.2014 vo veku 85
rokov
26.02.2014 vo veku 56
rokov
29.06.2014 vo veku 44
rokov
28.08.2014 vo veku 94
rokov
25.09.2014 vo veku 63
rokov
07.12.2014 vo veku 93
rokov
najstaršie - pani Mária Pavlíková, pani
Marta Mihálová, pani Amália Tvrdá, pani
Justína Mihálová a pani Leopoldína
Švarcová, všetky majú zhodne 87 rokov.
Tento rok sa do našej obce
prisťahovalo 34 ľudí, odsťahovalo sa 28
ľudí, narodilo sa 11 detí a zomreli 7 ľudia.
K 23.12.2014 máme podľa záznamov
z evidencie obyvateľstva 985 občanov.
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„Vianočný zvon tíško cinká,
v Betleheme dieťa spinká.
Dobrú pohodu vinšujeme vám,
štedrosť a hojnosť vašim chalupám.

V novom roku zdravie pevné,
nech vám všetkým slúži verne.“
Všetkým občanom praje kolektív
pracovníčok Obecného úradu.

Srdečne Vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť

„Ježiš – dieťa nádejí“
ktorá sa koná vo štvrtok

25.12.2014 o 15.00 hod.
v kostole svätého Michala archanjela
v Prievaloch.
Krásny program nacvičili deti pod
vedením J. Polákovej a I. Holičovej .

Modlitba
Svätá Mária, Matka Božia, Ty si dala svetu pravé svetlo,
Ježiša, svojho Syna a Božieho Syna.
Plne si sa odovzdala Božiemu volaniu, a tak
si sa stala predmetom dobroty, ktorá z neho prúdi.
Ukáž nám Ježiša. Veď nás k nemu.
Nauč nás poznať ho a milovať, aby sme sa aj my
mohli stať schopnými pravej lásky a byť
prameňom živej vody uprostred smädného sveta.
Dobrá novina vstupuje do svojho 20. ročníka a naša farnosť sa druhýkrát zapojí do tohto projektu.
Dňa 26.decembra 2014 od 13,00 hod. skupina prievalských koledníkov s Dobrou novinou ponavštevuje domácnosti.
Záujemcovia, ktorí chcete na Dobrú novinu prispieť, môžete tak urobiť dvomi spôsobmi:
1) môžete k sebe našu kolednícku skupinku pozvať (treba sa zapísať v sakristii kostola) a prispieť prostredníctvom tejto
skupinky tým, že peniaze dáte koledníkom do pokladničky označenej preukazom Dobrej noviny.
2) prispieť priamo vkladom na účet Dobrej noviny, č. účtu: 294 045 7894/1100 (účet je v Tatra banke), konšt.symb.0298
Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky
na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Podporou vybraných projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zabezpečenia prístupu k čistej pitnej vode
v krajinách východnej Afriky pomáha Dobrá novina ľuďom v ťažkých životných situáciách získať podmienky na dôstojnejší
život. Posilňuje sa tak ich vedomie vlastnej ľudskej dôstojnosti, ktorej rešpektovanie je základným právom každého človeka.
Ďakujeme Vám, že chcete podporiť projekty Dobrej noviny.

Význam slova koleda
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Slovo koleda má viacero významov. Označuje nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale aj hovorené či deklamované
vinše a želania hojnosti. Koledou sa nazývala tiež obchôdzka spojená so spevom a vinšovaním, ale aj odmena, ktorú koledníci
dostávali od navštívených rodín (napr. „dostanem koledu“, „idem k vám na koledu“, „zaspievam koledu“).
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