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Vianočný čas. . .

Vianočná vinšovačka
Mrzutosť vyhoďte na ulicu !
Uvarte dobrú kapustnicu !
Sušené slivky do nej dajte,
hríby a klobásu pridajte !
Je to na peňaženku nápor,
no nech vám nechýba ani kapor !
Len pozor dajte na detičky,
aby im nezabehli kostičky !
Neľutujte času, ani roboty,
schystajte samé dobroty !
Krehké oplátky medové
a k nim pupáčky makové !
Vykopte starú slivovicu
a ozdobte tradičnú borovicu !
Lebo už prichádza zas,
ten posvätný, vianočný čas !
Keď k stolu sa zíde rodinka,
až sviatočný zvonček zacingá !
A ja, ako každoročne,
prinášam vinše sviatočné !
Šťastné a veselé vinšujem,
dobrého zdravíčka prajem !
Božieho požehnania vyprosujem !
Nech vám Pán požehná hojnosti,
v rodinách pokoja,lásky a svornosti !
A keď budete zapíjať ten starý rok,
nalejte do čaší ten správny mok,
aby ste všetko zlé posplachovali,
a to dobré, dobre zakonzervovali !
Hlavne, aby ste robotu mali
a správne euráče za ňu brali !
No najhlavnejšie pre všetkých,
vinšujem zdravie !
Milí rodáci, priatelia,
dámy a páni - Na zdravie !!!

...túžobne očakávaný všetkými. No každý rok veľmi podobný a predsa iný, ale
vždy neopakovateľný. Atmosféru Vianoc nič nenahradí. Symboly Vianoc postupne
vnášame do nášho konania a okolia. Áno, aj v našej obci prežívame vianočný čas.
Začal sa vianočnými trhmi, kde si každý mohol prísť na svoje. Vynikajúca
kapustnica, cukrovinky, medovníčky, zabíjačkové dobroty a nechýbal ani pravý
vianočný punč, a toto všetko pripravili šikovné ruky mamičiek, babičiek, starkých
a členiek Jednoty dôchodcov. Kúpou týchto dobrôt a rôznych výrobkov
s vianočným motívom alebo aj pletených ponožiek sme podporili naše deti,
klientov v zariadení Láskavé dlane a ZO Jednoty dôchodcov. Čarovná atmosféra
pokračovala v podvečer, keď sa predstavili v kultúrnom dome s vianočnou
besiedkou deti materskej a základnej školy. Pásma zimných básní a piesní, kolied
a vinšov navodilo tú správnu vianočnú náladu. Iskričky v očiach detí a nesmierna
snaha podať čo najlepší výkon, nepomýliť sa, urobilo tento program milým
predvianočným darčekom. Námaha sa oplatila. Radosť treba nielen prijímať, ale
i dávať. A to sa našim deťom z materskej
a základnej školy podarilo. Pani učiteľkám
patrí môj obdiv, úcta a vďaka za prácu, ktorú
odviedli. Všetkým účinkujúcim vyslovujem
vďaku za nádherný zážitok, s ktorým v srdciach
odchádzali či už ich rodičia, starí rodičia
a všetci prítomní. Vianočný program umocnil
príchod Mikuláša so svojimi hudobnými
pomocníkmi - anjelmi a čertom. Deti spievali,
recitovali, niektoré sa len nesmelo usmievali,
a tiež boli aj slzičky, ale obdarované malou sladkosťou boli všetky. Celá táto
príprava na Vianoce predstavuje čarovný čas. Čas, keď sa aj dospelý na chvíľku
zastaví a v spomienkach sa vráti do svojho detstva, hoci aj účasťou na rorátoch. Vo
svojom okolí hľadáme a nachádzame viac pochopenia, tolerancie, slušnosti,
ľudskosti. Vľúdneho slova nikdy nie je dosť, preto nebuďme naň skúpi
a nehanbime sa zaň. Najmä tí, ktorí nás vychovali a mali by vo všetkých podobách
cítiť našu úctu a vďaku. U tých najmenších je vľúdne slovo náš vklad vo viere, že
raz nám vrátia viac... Vianoce sú čas, keď si viac uvedomujeme blízkosť tých
druhých. Čas radosti pre jedného, čas bolesti pre druhého. Čas uponáhľanosti, čas
darčekov. Nezáleží na veľkosti daru, skôr na jeho „úprimnosti.“ Blížia sa Vianoce sviatky viery, pokoja, radosti a lásky. Domácnosti i kresťanské kostoly zdobia
adventné vence. Ale málokto si uvedomuje, čo majú vyjadrovať. Zelený kruh symbolizuje život. Štyri sviečky sú ako dátumy adventných nedieľ. Prvá sviečka
znamená vieru. Keď človek v niečo verí, porážky a bolesti sa mu zdajú
znesiteľnejšie. Druhá sviečka znamená pokoj. Každý z nás potrebuje vyjadrovať
svoje sny, nálady, túžby, ale potrebuje aj ticho a pokoj v srdci, aby sme s rozvahou
pristupovali ku každodenným problémom a riešili ich. Tretia adventná sviečka
znamená radosť, ktorá je energiou, silou nášho života. Štvrtá sviečka znamená
lásku. Láska je trpezlivá, dobrotivá, ktorá nezávidí, nie je sebecká, nevypína sa,
nerozčuľuje, nezmýšľa zle. Všetkému verí, všetko pretrpí a všetko odpúšťa. Sýti
hladných, napája smädných, opatruje chorých a starých. Nech nás nikdy neopúšťa
snaha dobra okolo nás. A nebojme sa to dať najavo, veď dobro plodí ďalšie
dobro... Takto to má byť a všetci sa svojou maličkosťou snažme, nech tento krásny
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a vzácny vianočný čas trvá nielen
pred Vianocami, ale nech je od

P o c h o p i ť

Krásne Vianoce, v pokoji, zdraví, šťastí a v láske vám

Vianoc do Vianoc.
želá starostka.

V i a n o c e

Ó, tajomstvo
Božieho milosrdenstva,
ó, Bože ľútosti,
ráčil si opustiť trón neba
a znižuješ sa k našej
úbohosti,
k ľudskej slabosti,
lebo nie anjelom,
ale človekovi
milosrdenstvo treba.
Žiadne iné sviatky neukazujú človeku ako sa
veľmi líši myslenie človeka od myslenia Boha. Boh
by chcel prežívať Vianoce úplne iným spôsobom, ako
ich prežívame my. Vianoce sú sviatkom, na ktorý
čakajú nielen deti, ale aj dospelí. Stromček, darčeky,
koledy, zvieratá rozprávajúce ľudským hlasom
a predovšetkým
sneh
tvoria
neopakovateľnú
atmosféru, po ktorej túžime. Sme si však vedomí, aká
úžasná realita sa skrýva v dobe adventu a vianočnej
tradície? Jedinečnosť tejto reality nám vyjadrujú
slová: požehnaná noc, keď nebo sa spája so zemou
a Božské záležitosti sa stávajú
ľudskými.
Ježiš
svojím
narodením
v betlehemskej
maštali
zmenil
ľudské myslenie. Čím ďalej tým viac
si uvedomujeme, že niečo zvláštne sa
deje s našim prežívaním vianočných
sviatkov.
Umývame
okná,
upratujeme domácnosť, pečieme
koláče, vydávame množstvo peňazí
na darčeky a predsa prvé Vianoce
boli úplne iné. Keby sme chceli
prežívať prvé Vianoce v súčasnosti,
určite by sme nenašli Ježiša
v zvláštne vyzdobených príbytkoch,
ale skôr ako bezdomovca na stanici
alebo prežívajúceho iný druh ľudskej
biedy. Miesto a spôsob, ako sa
narodil Spasiteľ, sa veľmi líši od
podmienok, v ktorých dnes prežívame sviatky my. Na
svoje narodeniny Ježiš nikoho nepozval k stolu, ale do
maštale. Nič nebolo tak obradne naplánované ani
pripravené. Všetko, s čím sa stretol, keď prišiel na
túto zem, bolo skromné a jednoduché. Do konca
nepozval ani židovských dôstojníkov, ktorí si vo
svojom očakávaní na spasiteľa, zaprataní ľudskými
povinnosťami ani nevšimli, že sa už narodil. To isté
dnes hrozí aj nám. Aj my uprostred všetkých

povinností nemusíme spozorovať, že On už prišiel
a že je na mieste, kde je stromček, v nemocnici
uprostred
utrpenia,
u ľudí
starších
prežívajúcich samotu, v biednom dome,
kde na štedrovečernom stole je jedno
jedlo a On je najdôležitejším hosťom.
Na prvý pohľad je to zvláštne
bláznovstvo, ale či jeho príchod nebol
práve taký?
Láska zostúpila na zem a verila, že
nájde miesto nielen pod betlehemskou
strechou, ale predovšetkým v ľudskom
srdci. Prišiel ako dieťa, preto prvými
pozvanými na narodenie dieťaťa boli
práve ľudia, ktorí sa jemu podobali. Malí,
vo svojom životnom postavení, bez prístrešia,
vykonávajúci najpodradnejšie práce. Práve v tú svätú
noc našli poklad, ktorý obohatil ich život, posilnil
vieru a premenil na nových ľudí.
Prišiel k nám ako dieťa, ticho a nenápadne. Chce,
aby ho človek prijal ako dar. Boh prichádza k človeku
cez púšť jeho života a tmu hriechu. Učí, že oslava
jeho narodenín sa má uskutočňovať v ľudskom vnútri,
v srdci, ktoré je najkrajšími jasľami. Bolo by zvláštne
ale normálne, keby na štedrovečernom stole bolo
menej jedál, skromnejšie výzdoby a ušetrené
prostriedky boli darované tým, ktorí
naozaj potrebujú pomoc. Lásku
k blížnemu si predovšetkým všetci
pripomínajú na sviatky. Je to dobré,
ale škoda, že len na sviatky.
Zhromažďujeme hračky, oblečenia
a potravinové dary. To všetko je
dobré a užitočné, keď skutok
milosrdenstva vykonávame z lásky k
človeku. Matka Tereza rozprávala
príbeh o chlapcovi, ktorý sa rozhodol
celý týždeň nejesť cukor, aby ho
mohol darovať biednym deťom v
Kalkate. Aby sme boli schopní
milovať, musíme bližšie pristúpiť k
druhému človeku. Musíme hľadať
spôsob, ako prejaviť lásku, musíme
vstúpiť do sveta človeka, ktorý
potrebuje pomoc. Čiže musíme
jednoducho milovať.
Aj dnes máme šancu prežiť naozajstné Vianoce
podľa predstáv toho, ktorému vďačíme za tie úžasné
sviatky. Potrebujeme sa započúvať do jeho slov.
Pripraviť jasle z našich sŕdc a dovoliť, aby sa narodil
a žil v nás. Len trvalé ovocie Vianoc má zmysel.
Nech Vychádzajúci z výsosti, ktorý nás navštívi,
osvecuje temnotu a tiene nášho každodenného života
a naše kroky upriami na cestu pokoja.
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Pokojné vianočné sviatky Vám i Vašim rodinám
pri jasličkách vyprosuje Váš otec Artur.

Nech Vás novonarodený Boží Syn obdarí svojím
požehnaním, milosťami a svojou milujúcou
prítomnosťou.

Po roku...
Ubehol prvý rok zo štvorročného volebného obdobia
a prináleží ho zhodnotiť. Každoročne nastávajú zmeny
v mnohých zákonoch, ktoré sa dotýkajú aj práce na
obecnom úrade. Niekedy sa legislatíva mení rôznymi

Nové osvetlenie námestia

dodatkami aj viackrát za rok. Dávno sú preč časy, keď
zamestnankyňa a predseda MNV zvládli celú prácu
fungovania obecného úradu. Takmer všetko bolo
nariadené zhora. Vybavovanie obecných záležitostí
bolo ťažšie, ale teraz je však oveľa komplikovanejšie.
Pri každom projekte musia byť podklady pre stavebné
náležitosti, musí byť urobené verejné obstarávanie na
dodávateľa prác i služieb, rôzne iné potrebné
vyjadrenia, potvrdenia, a toto je časovo náročné, aby sa
dodržali všetky lehoty určené zákonom. Obec Prievaly
patrí k najväčším zamestnávateľom v obci. Na
pracovnú zmluvu zamestnáva 32 ľudí. Činnosť
pracovníčok obecného úradu je veľmi rôznorodá
a náročná. Bolo podaných viacero žiadostí, niekde sme
boli úspešní, niekde neúspešní. Z úspešných
spomeniem: 14.000 € na výmenu brány, dverí, okna,
elektrických rozvodov a potrebných stavebných úprav
požiarnej zbrojnice, 40.000 € na výstavbu
multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom, hasičské auto TATRA
815.
Z vlastných
finančných
prostriedkov v sume 20.808 € bola
zrealizovaná rekonštrukcia miestnej
komunikácie od bytovky s. č. 346
po hlavnú
cestu
a vianočná
výzdoba obce. Počas celého roka sa
zabezpečovala údržba a čistenie
verejných priestranstiev. Bolo
zorganizovaných viacero kultúrnospoločenských akcií. Neúspešné
boli:
žiadosť na rekonštrukciu
miestnej komunikácie a žiadosť o osobné auto pre
zariadenie Láskavé dlane. Žiadosť podaná, ale zatiaľ
nevyhodnotená: o dotáciu v sume 986.000 € na
spoločné a verejné zariadenia, poľné cesty v obvode
pozemkových úprav v katastrálnom území Prievaly I. etapa: od hlavnej cesty do Boru k osade u Heribanov,
od ulice IBV Ambrúvka po cestu do Stupiek, nové

cesty: od osady u Heribanov k osade u Bílikov a od mosta
pri Agropartneri po hlavnú cestu na Plavecký Peter. Riešilo
sa viacero podnetov, čo je veľmi náročné na čas a energiu.
Pri príprave uvedených projektov vznikali rôzne protichodné
názory od niektorých občanov, načo nám je nové ihrisko (ale
to pôvodné tam bolo dávno predtým), načo pripravovať
novú lokalitu na individuálnu výstavbu
rodinných domov a rôzne iné až sebecké
vyjadrenia. Našu obec tvoríme My všetci,
ktorí tu bývame, ktorí tu žijeme, ale aj tí,
ktorí tu vlastnia majetok, nehnuteľnosť, či
inak sme prítomní na území nášho katastra.
Život náš každodenný nám počas celého
roka prináša rôzne udalosti. Jedny sú
naplánované, iné vznikajú a prichádzajú bez
nášho priameho zásahu. Stále viac sme
„náchylní“ kritizovať, niekedy bezdôvodne
odsudzovať. Z tisíc chýb a nedostatkov
okolo seba nedokážeme (alebo nechceme)
ani jednu nájsť v sebe. Kritizovať je dobrá vec, a tú druhú
stranu (kritizovanú) môže posunúť vpred. Poukazujme,
kritizujme a nebuďme apatickí ! Hľadajme chyby, hľadajme
aj riešenia, ale vždy aspoň ctime aj druhú stranu, pokiaľ sa
nedokážeme priamo vžiť do jej situácie. Urobiť zle, napr.
anonymne nahlasovať na inšpektorát ŽP a posielať
fotografie pochybenia obce (nesprávny postup pri výrube
tují pri rekonštruovanom ihrisku a vývoz tohto odpadu na
uzavretú skládku v obci) je oveľa ľahšie, ako pochopiť
iného. Pred akýmkoľvek súdom je potrebné poznať všetky
súvislosti, nielen pre spravodlivosť, ale aj pre morálku. Čo je
zákonné, nemusí byť ešte morálne a naopak. Pokutu, čo
dostane obec, zaplatia všetci občania, nie starostka. Za tie
peniaze by sa mohli v obci vymeniť lavičky, alebo zakúpiť
prvky detského ihriska. Prepáčte, ale skĺzla som z roviny
ľudskej do roviny úradníckej. „Kto nič nerobí, nič nepokazí
!“ hovorí slovenské príslovie. Ja by som povedala opačne:
„Kto niečo robí, robí aj chyby.“ A pre mňa osobne je to
ponaučenie.
Všetci
máme a robíme chyby.
Neodsudzujem
„anonymnú občianku“,
ale chcem, aby sme
prijali každého takého,
aký je. A hľadali v ňom
niečo dobré. Spoločne si
želajme, aby nám bolo
dopriate
nachádzať...
Pevne verím, že občania
vidia snahu obce a prácu,
Naša obec očami detí ZŠ
ktorú
robíme
s
najlepším vedomím a svedomím. Len takto spoločne
dokážeme prekonať problémy, ktoré prináša so sebou život.
Na záver ďakujem vám všetkým, ktorí sa zúčastňujete na
rôznych podujatiach, stretnutiach, či už obecných alebo
organizovaných niektorou spoločenskou organizáciou.
Možno nie vždy sa nám podarí zúčastniť sa pripravenej
akcie pre iné povinnosti, ale nezúčastniť sa pre pohodlnosť,
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dá sa povedať, že je hriech. A následne komentovať, že
sa v obci nič nerobí, je na zamyslenie. Tiež chcem
vysloviť poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa

akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho našej obce.
Prajem všetko dobré a veľa elánu v novom roku 2016, starostka.

Život v našej škole - bez vzájomnej spolupráce by to nešlo...
Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal:
„Panta rei – všetko plynie.“ Azda niet príznačnejšej
chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz –
na prahu nového kalendárneho roka. Vstupujeme
doň s vierou, že bude lepší a krajší ako rok
predchádzajúci, ktorý sa práve končí. Ale než
prekročíme jeho prah, zamýšľame sa nad tým
starým. Má to svoj význam. Zistíme, čo nás
pekného stretlo, potešilo, na čo sme hrdí.
Spomíname aj na veci, ktoré sa nám nepodarili,
nepotešili nás alebo nás negatívne ovplyvnili.
Ale aj z nich sa môžeme poučiť, posunúť sa
ďalej, napredovať... Aký to bol rok pre každého,
to každý z nás vie a môže si ho vnútorne zhodnotiť.
Môžeme sa podeliť o svoje dojmy, pocity so svojimi
blízkymi, ktorí sú našou oporou a istotou, čo
pociťujeme intenzívnejšie v tieto sviatočné dni
pokoja, lásky a pohody.

Aký to bol rok pre školu? Tí, ktorí pravidelne
sledujú našu školskú webstránku www.zs.prievaly.sk
alebo sa aktívne zúčastňujú na živote našej školy, si
určite vedia dať odpoveď. Vás ostatných, ktorí túto
možnosť nemáte, alebo vám to čas neumožňuje, aspoň
na chvíľu v tieto sviatočné chvíle
prenesiem do nášho školského
života. Spoločne doňho nazrieme
a zaspomíname si na chvíle
strávené v spoločnosti detí,
rodičov a ostatnej verejnosti. Vašu
priazeň si v prvom rade získali
kultúrne a spoločenské podujatia:
Maškarný ples; Rozlúčka so
školským rokom s opekačkou, kde
sme sa perfektne zabavili,
vyšantili pri disco hudbe DJ Erika Slezáka, teta Lydka
Kiripolská deti krásne pomaľovala. Obom ďakujem za
dlhoročnú spoluprácu. K ďalším patrí Noc v škole,
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Deň matiek,
Dyňokonferencia, Deň jablka,
Mikulášska a vianočná besiedka, ktorá bola
vyvrcholením tohto roka. Deti nám spolu s Luckou

Mileovou (vďaka) pripomenuli význam adventu,
ukázali jeho čaro v podobe zvykov a tradícií.
Vyjadrili svoju radosť nielen z príchodu Mikuláša,
ktorý ich za pekné vystúpenie odmenil, ale aj
z Vianoc. V deň besiedky sa konali aj vianočné trhy,
kde sme aj my mali svoj „stánok“ s
vianočnými dekoráciami a dobrotami.
I tento rok rodičia, starí rodičia a
zástupcovia obce ukázali, že chcú pomáhať
dobrej veci. Vyrobili rôzne dekorácie a
ozdoby, vianočné pečivo, trubičky, oblátky,
kapustnicu, voňavý a chutný punč. Ani naši
školáci nezaháľali a v rámci krúžku
„Šikovné ruky“ pod vedením Elenky
Beňákovej a za aktívnej pravidelnej pomoci
mamičiek Lucky Mrázovej a Danky
Pavlíkovej urobili kus veľkej roboty a
pripravovali od začiatku októbra veľa
vianočných dekorácií, ktoré ste si mohli
zakúpiť na trhu. Aj v rámci pracovného vyučovania,
ŠKD sa deti pripravovali na trhy a učili
cukrárenskému majstrovstvu, ktorého jedničkou je
naša pani vychovávateľka. S nadšením a radosťou
piekli medovníky, muffiny, zdobili ich a robili rôzne
sladké
dobroty,
na
ktorých ste si isto
pochutnali.
Všetkým,
ktorí nám pomáhate počas
roka či už manuálne,
materiálne, finančne z
vlastných zdrojov, 2 %
dane z príjmu, alebo ste si
zakúpili od nás vianočný
darček, pochúťku, dali
dobrovoľný
príspevok,
kúpili si vstupné, tombolový lístok na karnevale,
patrí slovo ĎAKUJEM. Všetky získané prostriedky
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boli alebo budú použité pre potreby detí školských
zariadení v obci.
Finančné prostriedky sa snažíme získať aj cez
projekty. Nedá mi nespomenúť zaujímavý projekt
„Hovorme o jedle,“ ktorý
sa uskutočnil v priebehu
šk. roka
2014/2015,
zameraný na zdravie
a zdravú výživu. Spolu
s rodičmi sme robili rôzne
aktivity, činnosti, besedy,
exkurzie počas piatich
dní. Každý deň bola vyhlásená téma dňa. Bol to
náročný, ale aj podľa vyjadrenia rodičov skvelý
zmysluplný týždeň. Naše spoločné úsilie prinieslo
ovocie a získali sme celoslovenské ocenenie „Zlaté
pásmo“ od Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory za spracovanie témy: Mäso,
ryby, vajcia, strukoviny. Získali sme aj finančnú
výhru. Veľká vďaka patrí aj všetkým rodičom, ktorí
sa zapojili do tohto projektu. Chcem sa osobitne
poďakovať Dominikovi Mihálovi, lebo aj jeho
zásluhou sme vyhrali. Okrem toho, že je skvelý
muzikant, spevák, je aj vášnivým rybárom, ktorý vie
ryby chutne pripraviť, o čom sme sa presvedčili.
Zároveň jemu, ale aj Peťovi Černému
patrí
poďakovanie
za
ochotu
sprevádzať naše deti pri folklórnych
pásmach a speváckych súťažiach.
Keďže sme už pri súťažiach (školský
rok 2014/15), každoročne sa ich naši
žiaci zúčastňujú v rôznych oblastiach:
 Matematika:
Pytagoriáda – Matej Škrabák – 3. miesto okres,
Elena Beňáková, Juraj Petráš – účasť v okrese.
 Umenie:
Slávik Slovenska – Klára Mihálová – 1. miesto
okres, 2. miesto kraj, Dominika Petrovičová účasť v okrese,
Šaliansky Maťko – Sabina Ščepková - 2.miesto
okres, Diana Valičeková – účasť v okrese,
Hurbanov pamätník – v prednese prózy – Diana
Mihálová - 1. miesto obvod, 3.miesto okres,
Sabina Ščepková - 3. miesto obvod, v prednese
poézie – Tomáš Tarkoš - 3.miesto obvod,
Bianka Turečková – účasť v obvode,
Rozprávkové vretienko – Sabina Ščepková 1. miesto okres, účasť v kraji,
Vesmír očami detí – Marek Černý, Lenka
Marečková, Juraj Petráš,
Vanessa Holičová, Dominika
Petrovičová,
Diana
Valičeková,Sabina Ščepková,
Andrea Petrášová, Kristián
Marek – účasť v okrese,
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všetky výtvarné práce boli vystavené v HZOS.
 Jazyk:
Olympiáda zo SJL - Juraj Petráš – účasť
v okrese.

Šport: Senica CUP (minifutbal
neplnoorganizovaných škôl okresov SE a SI)
- Juraj Petráš, Erik Šeliga, Elena
Beňáková, Peter Beňák, Filip Hrebeň,
Filip Holič, Marek Černý, Marcus
Uhrínek – 3. miesto,
Kalokagatia (športová olympiáda neplnoorganizovaných škôl okresov SE a SI) Filip Hrebeň, Erik Šeliga, Marcus Uhrínek –
5. miesto zo 16 škôl,
Deň 1.- 4. (športovo-kultúrny deň na ZŠ s MŠ
Cerová za účasti spádových škôl - atletický
trojboj, kolektívne loptové hry) – súťažili
všetky deti, získali sme pohár riaditeľky školy
ZŠ s MŠ Cerová.
Všetkým deťom školy, ale aj bývalým štvrtákom
patrí slovo uznania, pochvala za ich snahu
a vynaložené úsilie nielen pri reprezentácii školy
a obce Prievaly v súťažiach, ale aj pri príprave,
účasti na rôznych vyššie spomínaných kultúrnych
podujatiach. Viackrát ukázali, že sú výborní speváci,
herci, tanečníci, zabávači. A preto mám radosť, že
niektorí z nich spievajú a tancujú naďalej pod
taktovkou Jožka Adamčíka vo folklórnom súbore
Šandorfjánek. Do pozornosti by som dala aj našu
spoluprácu s členmi Jednoty dôchodcov
Slovenska v Prievaloch, ktorí sa venujú našim
deťom a tie ich potešia svojim kultúrnym
programom. Zvlášť by som chcela poďakovať
pánom Martinovi Sládkovi a Dušanovi Kučerovi za
vedenie futbalového krúžku, pani Štefke Velickej za
výrobu krásnych kraslíc s deťmi technikou
patchwork, pani Margite Tóthovej za zaujímavú
ukážku vlastnoručne vyrobenej veľkonočnej
dekorácie a pánovi Viktorovi Ochránkovi za pletenie
korbáčov. Taktiež pánovi Máriovi Hurtovi za to, že
nás zoznámil so svojou malou farmou.
Ešte je toho veľa, s čím by som sa s vami mohla
podeliť, čo sme tento rok zažili. Dúfam, že teraz si
môžete aj ostatní dať odpoveď, aký rok mala naša
škola. Myslím si, že „plodný“ aj úspešný. Určite sa
dá vždy niečo zlepšiť, urobiť inak a o to sa aj
snažíme. Je to tímová práca, preto slovo ďakujem
patrí
aj
mojim
kolegyniam,
pánovi
farárovi Arturovi Ciepielskemu, nepedagogickému
personálu a v neposlednom rade pani
starostke,
poslancom,
zamestnankyniam obce.
Na záver vám chcem popriať
šťastie, spokojnosť, radosť a pohodu
v rodinnom kruhu v tieto krásne
vianočné dni. Nový rok, už ako to
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býva, predznamenáva prácu, odhodlanie niečo
dokončiť, zmeniť, uskutočniť veľké veci. Pustiť sa do
niečoho nového. Verím, že budeme mať dostatok síl
a energie uskutočňovať naše plány. Atmosféra, v

ktorej budeme pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna a
nasýtená dobrými nápadmi.
riaditeľka ZŠ Svetlana Vachová

Aktivity s najmenšími
Po letných prázdninách sa opäť otvorili brány našej materskej školy, ktorá privítala nové deti ale aj našich
starších. V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 24
detí, z toho 11 dievčat a 13 chlapcov. Deti, ktoré prišli
prvýkrát do MŠ, si rýchlo osvojili nové prostredie,
pani učiteľky i nových kamarátov. Bolo ich 5 vo
veku 4,5 – 5 rokov. Popri základnom výchovnovzdelávacom procese sa usilujeme pripraviť
zaujímavé a vhodné podujatia, aby sme hodnotne
naplnili život detí. Aj tento školský rok nás čaká
množstvo aktivít spoločenského, kultúrneho
a vzdelávacieho charakteru.
V mesiaci október vrcholí ročné obdobie, ktoré hrá tými
najkrajšími farbami – jeseň. U nás v škôlke mala všakovaké podoby. Deti sa na základe pozorovania
oboznamovali s jej charakteristickými znakmi, učili sa piesne, básne, maľovali. Vyvrcholením týchto aktivít
bola výstavka „Tekvicové strašidielka“ a Deň jablka. V tomto mesiaci sme nezabudli ani na našich starkých
v Láskavých dlaniach. Nadviazali sme na tradíciu navštevovania ich v zariadení. S krásnym maľovaným
jablkom v ruke a kyticou uvitou
z básní a piesní, sme rozveselili
nejednu starkú či starkého. Ba
niektorým aj slzička vypadla.
Odchádzali sme so sladkou
odmenou od pani
riaditeľky
a teplom v srdci
z radostných
chvíľ prežitých
so starkými.
V mesiaci november sme privítali v materskej škole interaktívne divadielko s rozprávkou
„Pinochio“. A čo by ste povedali na modelovanie s našimi starkými? Spolu s deťmi trasúcimi
rúčkami gúľali, váľkali a miesili modelovaciu hmotu. Pod ich rukami sa vynárali mištičky
s ovocím, zvieratká i vianočný stromček s darčekmi. Akcia to bola veru vydarená a radosť z výrobkov veľká,
úprimná
a
obojstranná.
Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sa u nás začínali
už s príchodom novembra.
Počas celého mesiaca deti
spoločne s mamičkami
vytvárali výrobky. Pod
ich šikovnými rukami
vznikali
produkty
z rôznych materiálov, so
všakovakým spôsobom
využitia. Tie tohtoročné
boli spojené s príchodom
Mikuláša
a vianočným
vystúpením našich detí. S rovnakým
vianočným pásmom sme boli potešiť
našich starkých v LD.
Ďakujeme všetkým rodičom, starým
rodičom, ktorí svojou obetavou prácou, v akejkoľvek forme prispeli k realizácii vianočných trhov.
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„Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.“
Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky prajú deti a celý kolektív. Margita Petrášová, riaditeľka MŠ

Ing. Juraj Petrula: „Vysoko si vážim ocenenie OBECNÉHO ÚRADU.“

V našej obci sme si v druhú aprílovú sobotu spoločne pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce od
nemeckej okupácie počas 2. svetovej vojny. V krátkosti si len pripomeňme hrôzy šesťročného besnenia – 2. svetová
vojna začala 1.9.1939 napadnutím Poľska Nemeckom. Zúčastnilo sa jej 61 štátov z celého sveta, v ktorých žilo 80 %
celkovej svetovej populácie. Zasiahla všetky kontinenty okrem Antarktídy a Južnej Ameriky. Priamo sa bojovalo
najmä v Európe, vojenské operácie zasiahli územia 40 štátov. V armádach slúžilo 110 miliónov vojakov. Suma
celkových nákladov na vojnu prestavovala 4 trilióny
amerických dolárov. Celkové obete sa odhadujú
v rozmedzí od 50 do 62 miliónov, približne 2,5 %
vtedajšej svetovej populácie. 37 miliónov bolo
civilistov. Najväčšie straty utrpel Sovietsky zväz
26 miliónov občanov. Veľké straty boli aj
v Československu vyše 350 tisíc ľudí, z ktorých väčšina
zahynula v koncentračných táboroch.
Historické bojiská v okolí obce Prievaly (vtedy
Šandorf)
určite
nemajú
cveng
mohutných
oslobodzovacích operácií na území Slovenska, napriek
tomu sa v okolí našej obce odohrali v prvých aprílových dňoch dramatické bojové príbehy tiež s trpkým dopadom na
civilné obyvateľstvo. Na jar roku 1945 v dedine nechýbali okrem nemeckých
obrancov a útočiacich Sovietov aj maďarské a rumunské jednotky, regiónom
sa presúvala ustupujúca vyššia jednotka ťažkých tankových zbraní s vtedy
najmodernejšími typmi nemeckých tankov. Sovietske jednotky prvého sledu
tu prerážali Malé Karpaty, aby sa dostali do tyla bratislavskej obrany a ďalej
na Záhorie smerom k Brnu. Na území Prieval padli mnohí vojaci oboch
bojujúcich strán.
V obci Prievaly je pamätník vojakom sovietskej armády, ktorí padli pri
oslobodzovaní obce. Bol postavený ako náhrobok v tvare obelisku nad ich
spoločným hrobom. Oslavný a zakladateľský nápis je na pamätníku aj v
ruskej azbuke. V nápise sa píše: „Tu odpočívajú 36 hrdinovia rudej armády,
ktorí obetovali svoj život za oslobodenie Šandorfa dňa 5 - 6. apríla 1945. Na
večnú pamiatku venovali občania za oslobodenie našej
obce v Šandorfe dňa 1.X.1945.“
Klub vojenskej histórie Slovensko v spolupráci
s Obecným úradom pripravil pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia našej obce v dňoch 10. – 11. apríla 2015
historicko-vojenské podujatie. Jeho súčasťou bola
výstava militárií v kultúrnom dome a členovia klubu
prispeli k dôstojnému priebehu pietneho aktu pri
pomníku padlých. Rámec osláv spestrili nielen ukážkou
vojenských činností, ale pripravili ukážku bojov v okolí
železničného mosta, čoho sa s neskrývaným záujmom stali svedkami mnohí naši
občania i záujemcovia z okolitých dedín. Význam výročia Obec Prievaly umocnila
udelením „Čestného občianstva obce“ Ing. Jurajovi Petrulovi, ktorý nacistické
zverstvá prežil na vlastnej koži. Pán Petrula bol priamym účastníkom SNP, ako
16-ročný mladík bojoval vo svojom rodnom kraji ako partizán, bol odvlečený
do koncentračného tábora a videl zomierať tisícky nevinných ľudí, medzi nimi
aj svojho brata a strýka. Tento „chlapec spod Tatier“ si vzal za manželku našu
rodáčku Máriu Jursovú a v 90.tych rokoch bol veľmi nápomocný pri rozvoji
našej obce a tiež bol členom komisie OZ – finančnej a pre správu majetku,
obchodu a cestovného ruchu.
Pán Petrula bol za svoj život ocenený viacerými medailami a cenami za statočnosť. Tie
najvýznamnejšie, „Rad práce“ a „Za zásluhy o výstavbu“ mu udelili prezidenti ČSSR,
najnovšie mu udelil
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minister obrany SR „Pamätnú medailu.“ Pri preberaní ceny z rúk našej pani starostky bol veľmi dojatý a ako sám
povedal: „Vysoko si vážim ocenenie OBECNÉHO ÚRADU.“ V súčasnosti je Ing. Juraj Petrula klientom nášho
sociálneho zariadenia Láskavé dlane.
Na záver slová p. starostky: Slobodu si musíme chrániť, je treba, aby sme boli obozretní, lebo žijeme v dobe, kde
vojnové konflikty vo svete ukazujú, že netolerancia a nenávisť sa môžu hocikedy zopakovať. (msl + zdroj – internet)

Budúcoročný plán je – napriek všetkému - opäť pestrý...
Radi by sme Vás, milí spoluobčania, pozdravili v mene prievalskej základnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku (JDS, to je skratka celoslovenskej organizácie, v ktorej sme registrovaní) a využili možnosť priblížiť Vám to,
čím žijeme a čím sa zaoberáme na našich stretnutiach.
Aj tohto roku sme trocha pracovali, zabávali a tešili sa zo života. Každý rok si pripravíme plán, podľa ktorého sa odvíja
naša činnosť. Januárové až aprílové a októbrové až decembrové stredy sa stretávame v klubovni v budove obecného
úradu na „Čaji o piatej“. Sú to príjemné
a častokrát celkom veselé posedenia, na ktorých
si zaspomíname na našu mladosť, zrodia sa
mnohé nápady a návrhy, ako obohatiť našu
činnosť a spríjemniť život aj ostatným občanom.
V mesiaci február zvyčajne bilancujeme, čo
sme za uplynulé obdobie dosiahli a čo nie. Mali
sme výročnú schôdzu za účasti hostí – zástupcov
okresnej organizácie JDS, p. starostky, zástupcov
ZO JDS Cerová a Klubu dôchodcov Buková.
Naše „rokovanie“ spestrili kultúrnym programom
žiaci základnej školy a tohto roku pripravili
kultúrne vystúpenie i naše členky a členovia.
Zanôtili zopár pesničiek, nezabudli sme na našu
špeciálnu klubovú hymnu a zarecitovali básne.
Pre upevnenie nášho zdravia sme navštívili termálne kúpalisko Veľký Meder, kde nás síce privítalo daždivé počasie, ale
ani to nás neodradilo. Užívali sme si kúpanie v krytom bazéne, čas sme si krátili aj pri dobrom jedle, kávičke a zákusku.
Jednoducho, na okamih sme si oddýchli od našich starostí a každodenných
povinností. Všetci, čo sme tam boli, nebanujeme a ak bude možnosť, radi sa na
niektorom z mnohých slovenských termálnych kúpalísk opäť zrekreujeme.
Pre troch členov – jubilantov a ich rodinných príslušníkov - boli
zabezpečené zľavnené týždňové pobytové poukazy v liečebných
zariadeniach na Slovensku. Každoročne sa nám darí minimálne štyrom
aktívnym členom z našich radov takto spestriť život.
Radosť nám robia augustové stretnutia pod hradom Korlát
s priateľmi – seniormi zo susedných obcí Cerová a Buková. V tomto
roku sme naše sústredenie obohatili o športové súťaže primerané nášmu
veku. Na stretnutie bol pozvaný i náš rodák pán Titus Holič, ktorý
rozprával vtipy a recitoval básne zo svojich knižiek o vínečku.
Tradičnou akciou sú stretnutia pri oslave životných jubileí našich členov.
V tomto roku to bola 80-ka Jozefa Bílika, 75-ka Irenky Bílikovej a 70-ka
Martina Sládeka. Jubilantov vždy potešíme gratuláciami, malým darčekom a veselou
pesničkou. Aj pri tejto príležitosti sme na šport nezabudli a opäť to boli pekne prežité chvíle. To, že sú medzi nami
športovo zdatní mládenci a devy, dokazuje fakt, že sa naši členovia pravidelne zúčastňujú župnej olympiády
a celoslovenskej súťaže. Najúspešnejší v tomto roku bol Martin Sládek – získal striebornú medailu v stolnom tenise.
Po prvýkrát sme zorganizovali zábavu, ktorá skončila „fiaskom“. Predaných 42 vstupeniek je do istej miery obrazom
nezáujmu nielen zo strany našich spoluobčanov, ale i samotných členov ZO JDS. Čiastočnou útechou je, že všetci, čo
prišli, sa skvele zabávali, veď na parkete mali
dostatok priestoru, čo pri kvalitnej hudbe
s pôžitkom využívali. Radosť sa bola na šantiace
páry dívať. Podujatie spestrila i bohatá tombola,
za čo patrí naša úprimná vďaka štedrým
sponzorom.
„Katarínska
zábava“
patrila
v minulosti k obľúbeným akciám v našej obci.
Ostáva len dúfať, že sa v budúcnosti našim
občanom navráti chuť spoločne zabávať sa.
V predveľkonočnom a predvianočnom období
naše členky vyrábali za spolupráce pani Julky
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Velickej ozdoby ako veľkonočné vajíčka, ručne šili zajačikov z filcu, adventné a vianočné venčeky a stromčeky. Na
vianočných trhoch naše seniorky predávali nádherne maľovaných „Mikulášov“ a anjelikov, autorkou ktorých bola Gitka
Gregušová, vianočné ozdoby – adventné a vianočné venčeky, stromčeky, vianočné gule a zvončeky, ktoré zhotovili Katka
Nemečkayová, Irenka Holičová a Štefka Velická. Nechýbalo ani varené víno a pagáčiky z kuchyne Fanky Juríkovej.
Aktivity našich členov už pravidelne smerujú aj k žiakom ZŠ. Martin Sládek a Dušan Kučera viedli futbalové krúžky.
V predveľkonočnom čase Viktor Ochránek učil chlapcov pliesť z vŕbového prútia korbáče a Štefka Velická s dievčatami
vyrábali veľkonočné ozdoby – vajíčka. Deti táto činnosť zaujala a na budúci rok chcú v tomto pokračovať.
Každoročne spolupracujeme s OÚ na rôznych podujatiach. Napríklad na príprave občerstvenia – cigánska, langoše,
vínko - pri stavaní mája. V rámci „Mesiaca úcty k starším“ sme pripravili výstavku „Ručné práce našich babičiek,“ ktorá
žiaľ, veľmi nezaujala účastníkov akcie,
čo bola veľká škoda.
Ďalšou aktivitou bolo upratovanie
okolia kaplnky, pri ktorej sa zapájajú
i
nečlenky
našej
organizácie.
V spolupráci
s
OÚ,
žiakmi
a učiteľmi ZŠ sme zorganizovali
11.11.2015 o 11.00 hod. symbolické
pripomenutie Medzinárodného dňa
vojnových veteránov. Tento pietny
akt je spomienkou na padlých vojakov
bez rozdielu, či patrili k víťazným
alebo porazeným armádam. Pri
obidvoch pomníkoch boli položené
kytice kvetov a deti zapichovali do
zeme nimi vyrobené červené maky.
I tu bolo prítomných veľmi málo
dospelých. Niektoré naplánované
aktivity sa nám nepodarilo splniť.
Niekedy nám plány prekazilo
počasie, inokedy to bol aj nezáujem
okolia a našich členov. Budúcoročný
plán je opäť pestrý, napríklad oživíme
hrou „petanque“, čo je – podľa
vzoru francúzskych seniorov primerané športovanie ľudí nášho
veku. A tešíme sa na novú atraktívnu
akciu, ktorou by mal byť poznávací
zájazd Baťovým kanálom.
Výroba vianočných ozdôb
Možno mnohí nechápu,prečo všetko toto
robíme. Nuž nasledujúcich pár slov to
môže (možno) vysvetliť: „Je veľa vecí, ktoré nám dokážu spôsobiť radosť. Príjemný pocit tepla, keď zo zimy vkročíme do
vykúrenej miestnosti, dobré jedlo, úsmev blízkych, opätovaná láska. Najväčšou radosťou však nebýva tá, ktorú prijímame,
ale tá, ktorú rozdávame. Tá sa nám zúročí, pretože radosť má jednu vzácnu vlastnosť, rozdávaním rastie...“
A v závere už len naše tradičné pozvanie: Ak sa Vám, čo nie ste členmi našej ZO, pozdávajú naše aktivity, radi Vás
medzi sebou privítame. A to platí aj pre seniorov z radov „akože“ chalupárov.
Príjemné vianočné sviatky, zdravie a veľa síl do Nového roku 2016 želáme svojim členom a súčasne tiež všetkým
spoluobčanom našich Prieval, nech sa narodili kdekoľvek.
Štefka Velická a Eva Ščepková

Kandráčovci v Prievaloch
Leto je obdobím voľna, zábavy, akcií, oddychu s kamarátmi a rodinou. Aby si i Prievalčania mohli obohatiť
koniec leta príjemným hudobným zážitkom, vznikol nápad pozvať známu (pre niekoho možno neznámu)
cimbalovú ľudovú hudbu Kandráčovci. Hudobnú formáciu tvoria kmeňoví muzikanti: kontrabasista Martin
Leško, akordeonista Milan Maťaš, cimbal, gitara, perkusie Ľubomír Šebej a líder kapely huslista a moderátor
Ondrej Kandráč. Ich hosťom bola mladá, pôvabná a talentovaná speváčka, inak finalistka Superstar 2013
Tereza Mandzáková. Kandráčovci dokážu zabaviť ľudí rôznej vekovej kategórie, pleti, národnosti či
vierovyznania. V ich repertoári prevládajú piesne z rôznych kútov Slovenska, zameriavajú sa na
východoslovenské, ukrajinské, rusínke a poľské a vždy príjemne prekvapia autorskými či modernými piesňami.
Koncert sa konal v nedeľu 30.8.2015 a právom ho môžem ohodnotiť ako jedinečný a zaujímavý. Hudobníci nás
uchvátili, niektorí šťastlivci si odniesli domov ich CD-čka. Návštevníci koncertu sa zabávali, prevládala
radostná nálada. Myslím, že tí, ktorí prišli,
určite nebanovali. Je mi však veľmi ľúto, že
takmer dve tretiny ľudí prišlo z Kuchyne,
a menej nás bolo zo Šandorfskej
„obývačky“. Napriek tomu dúfam, že na
ďalšie kultúrne akcie prispeje čo najviac
domácich svojou prítomnosťou.
Zavítal medzi nás vianočný čas. Čas plný
lásky, radosti, spokojnosti, porozumenia
a pohody strávenej so svojimi najbližšími.
Nový rok klope na dvere a my sa môžeme
zamýšľať nad tým, či aj tento rok bol pre
nás úspešný. Preto nebojme sa prispieť
nápadom,
radou,
pripomienkou
či
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samotným organizovaním. Nepoukazujme na to, veď u nás sa nič nedeje. Neprežívajme čas vianočný len počas
Adventu, ale snažme sa ho prežívať celý rok. Aby aj náš Šandorf čoraz viac prekvital a človek človeku
pomáhal.
Lucia Mileová

Koniec roku: keď hasiči majú dôvod na radosť...
V malebnej dedinke Prievaly, obklopenej lesmi, kde rastie množstvo húb, medvedieho cesnaku a snežienok,
kde je v lesoch a na poliach hojnosť drobnej a vysokej zveri, sa združuje partia ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy
a rovnaký cieľ: Dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu pomáhať občanom. Partia, ktorá sa snaží
motivovať mládež, aby dobrovoľné hasičstvo ostalo aj pre budúce generácie.
Tento rok si DHZ Prievaly pripomenul krásne 130.-te výročie od svojho vzniku a v súčasnosti má 45 členov.
I napriek mnohým úskaliam sa darí našim členom napredovať a budovať si pevné kamarátske a priateľské
vzťahy v okamihoch šťastia a úspechov a taktiež aj spoločné zomknutie v tých najťažších chvíľach.
Tie okamihy šťastia a úspechov zažívame opakovane najmä v hasičskom športe, kde nás reprezentujú naši
mladí a šikovní členovia. V roku 2015 sa
zúčastnili celkom pätnástich súťaží. V každej
jednej bojovali o čo najlepšie umiestnenie
a doslova „šliapali“ najlepším družstvám na
päty a bojovali až do úplného konca. Až
osemkrát sa umiestnili na popredných
miestach, stali sa tak favorizovaným
družstvom a na stupni víťazov stáli štyrikrát.
Každoročne sa naši členovia zúčastňujú na
obradoch Veľkého piatka a Bielej soboty
a ako čestná stráž pri Božom hrobe.
Pripomenuli sme si aj sviatok svätého
Floriána – patróna hasičov, slávnosť začala
svätou omšou, po ktorej sa konala slávnostná
schôdza. Posledný aprílový deň sa viaže
s ľudovou tradíciou stavania mája. O jeho
osadenie sa znova postarali členovia DHZ. Okrem preventívnej a represívnej činnosti pomáhame pri realizácii
rôznych kultúrnych podujatí. V auguste sme zasahovali pri likvidácii požiaru vo VVP Záhorie.
V nedeľu 11.10.2015 sa na námestí konala vzácna udalosť. Miestny dobrovoľný hasičský zbor si prevzal
repasovanú hasičskú cisternu na podvozku Tatra 815. Nablýskaný červený krásavec so zapnutými majákmi sa
o 17:00 hodine vyrútil spoza kopca, riadený osobne ministrom vnútra SR - JUDr. Róbertom Kaliňákom
a zaparkoval na námestí pred budovou Obecného úradu. Pán minister vyskočil v obleku z kabíny. Naši hasiči
boli pekne nastúpení v slávnostných uniformách, prítomní boli aj mladší členovia, ktorí sú v súťažnom družstve
hasičského zboru, ale i naši dlhoroční hasiči z kategórie seniorov. Veliteľ DHZ Tibor Petráš podal ministrovi
vnútra hlásenie, ktoré začal povelom: „Hasičská jednotka POZOR! K hláseniu hľaď!“ Po odznení štátnej
hymny a privítaní hosťov typickým
slovenským
zvykom
chlebom
a soľou, otvorila podujatie starostka
obce p. Tatiana Beňáková. Pred
príhovorom privítala vzácnych
hostí, ktorými boli: generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR – p. Vendelín Horváth,
riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského záchranného zboru
v Trnave – p. Vojtech Valkovič,
prednosta
Okresného
úradu
v Senici – p. Vladimír Kocourek
a predsedníčka Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave – p. Marta Hurbanisová. Vo svojom
príhovore priblížila hosťom históriu nášho DHZ a obce, zároveň vyzdvihla prácu našich hasičov, ktorí sa
aktívne zapájajú do diania v našej obci a sú nápomocní vo všetkých sférach verejného života. Po pani starostke
mal príhovor pán Kaliňák, ktorý ocenil prácu dobrovoľných hasičov, ich zásluhy, úspechy a tiež obetovanie
voľného času pre druhých, ktorí to potrebujú. „V dnešnom uponáhľanom svete internetu máte tisíc možností,
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ako tráviť voľný čas a vy ste sa rozhodli pomáhať druhým. To je niečo, čo sa len tak nevidí. Ak bude
budúcnosť Slovenska vo vašich rukách, potom nikto z nás o ňu obavu nemá,“ týmito slovami sa nám
R. Kaliňák prihovoril a hneď pridal aj ďalšie odporúčanie: „Keď tu máte toľko pekných dievčat, nezabudnite na
jednu vec! Toto auto má 8 000 litrovú nádrž na vodu a na Veľkú noc ich treba poriadne popolievať, nech Vám
rastú v zdraví do krásy,“ dodal s úsmevom na perách pán minister a na záver pripojil milé želanie: „Hasičským
autám sa zvykne želať, aby zhrdzaveli v garáži, čo by
znamenalo, že nikomu z občanov Slovenska sa nič
zlé nestalo. No takáto situácia určite nenastane,
preto vám želám, aby ste sa z výjazdov vždy
šťastne vrátili a aby tí, ktorým pomôžete, boli
taktiež spokojní!“
Po
príhovoroch
nastal
slávnostný
akt
odovzdávania kľúčov veliteľovi
hasičov.
Následne náš pán farár Mgr. Artur Ciepielski
posvätil hasičské auto: „Pane a Bože náš, stojíme
pred Tvojou tvárou a voláme k Tebe: Požehnaj
Krst hasičského auta šampanským
toto hasičské auto a ochraňuj od nešťastia a škody
všetkých, čo ho budú používať vo svojom povolaní
alebo vo voľnom čase.“ Pripomenul nám veľkú pravdu: „Bez Božieho požehnania márne sú ľudské
namáhania.“ Po posvätení bolo vozidlo uvedené do života typickým hasičským spôsobom za použitia
bublinkového hasiaceho prístroja značky Hubert z rúk pána ministra, pani starostky a veliteľa hasičov. Týmto
aktom si už hasiči s radosťou prevzali svoje nové auto. Naši chlapi spolu s pánom ministrom na chvíľu zabudli
na okolitý svet a už sa doslova vŕtali v útrobách auta. Zvlášť prítomné deti nové auto podrobili dokonalému
prieskumu a prvej veľkej zaťažkávacej skúške. Hasiči im museli podrobne vysvetliť, čo všetko sa v útrobách
auta skrýva a k čomu sa používa. Snáď najväčšiu radosť mali, keď sa na aute rozozvučala hasičská siréna
a blikali modré majáky, ale tá istá radosť sa dala čítať aj z očí hasičov, ktorí mali veľkú chuť si to auto ihneď
vyskúšať. Celá atmosféra bola príjemná, uvoľnená, hostia srdeční, pán minister sa bezprostredne rozprával
s našimi spoluobčanmi, ktorí sa s ním aj fotili. Na začiatku akcie zahrala dychová hudba fanfáru a neskôr
udržiavali dobrú náladu naši šikovní muzikanti. V tento príjemný deň bolo námestie plné ľudí ako na správnej
hasičskej akcii a do nejedného rodinného albumu pribudli pekné fotografie. Po chutnom občerstvení sa naši
vzácni hostia rozlúčili a pokračovali v ceste do obce Buková.
V mene všetkých hasičov ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc a občanom za účasť na tejto
slávnosti. Pre nás toto auto znamená veľkú radosť. Prvýkrát sme ju pocítili, keď sme sa dozvedeli, že
dostaneme hasičské vozidlo a druhýkrát, keď sme ho videli na vlastné oči. Pre nás je veľkým darom, pretože
bude slúžiť nám všetkým pri rôznych životných situáciách, pri ktorých budeme chrániť životy a majetok
občanov.

Technické parametre vozidla
T 815 6x6 CAS 32:
Posádka vozidla: 1+3
Podvozok – rok výroby: 1989
Nadstavba – rok výroby: 2014
Nádrž na vodu: 8000 litrov
Nádrž na penidlo: 400 litrov
Výkon čerpadla: 3200 l/min.
Možnosť hasenia:
vodou alebo penou
Nám hasičom prajem čo najmenej
zásahov a veľa šťastia pri práci. Je zvláštne, keď novej veci želáme, aby bola čo najmenej používaná, ale
v prípade hasičského auta je to celkom pochopiteľné. Preto nám prajem málo ohňa a nech nám nové auto dlho
slúži. Pri našej práci nech nám Pán Boh pomáha!
Týmto ďakujem všetkým členom DHZ, ktorí aktívne pracujú v našom zbore či už pri športových podujatiach,
pri údržbe techniky, pri ochrane majetku a občanov, pri organizácii všetkých podujatí, taktiež občanom,
priateľom, OÚ, sponzorom, ktorí nám už akokoľvek pomohli, aby ste vedeli, že si to veľmi ceníme
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a nezabúdame na dobré skutky. Verím, že im to bude v živote mnohonásobne oplatené. Na záver vám v mene
DHZ prajem milostiplné vianočné sviatky, nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu v kruhu
najbližších a požehnaný Nový rok!
Ľudmila Petrášová, DHZ

Spomienka na pána Stanka Sládeka
Do Prievalského spravodajcu často vkladal svoje myšlienky, názory,
postrehy; písal ich svojou skúsenou a odbornou redaktorskou rukou. Kedy sme
sa na neho obrátili, aby niečo spracoval, vždy sa do toho pustil s veľkou chuťou
a urobil článok alebo rozhovor, ako to najlepšie vedel.
V mnohých predchádzajúcich číslach spravodajcu sa o tom môžeme
presvedčiť a zaspomínať si...
Na svet prišiel v Prievaloch dňa 22. apríla 1939 a celý život sa hrdo hlásil
k svojej rodnej dedinke, v ktorej prežil prvé dve desaťročia života. Ako
24-ročný, presne 15. októbra 1963, začal pracovať v Bratislave v denníku Šport
a pracoval v ňom až do odchodu do dôchodku ako grafik, redaktor, šéf
futbalového a hokejového oddelenia i vedúci vydania. Celý svoj aktívny život
trávil v Bratislave – žil, pracoval, rozdával radosť, optimizmus, svoje rady
a dobré nápady, svoj smiech a povzbudzovanie. V denníku Šport ho familiárne
volali „Človíček“, pretože často toto slovo používal pri oslovení svojich
kolegov a kamarátov. Aj po odchode do dôchodku pracoval pre denník Šport, s prácou sa nedokázal hneď
rozlúčiť, čo bol dôkaz toho, že ho veľmi bavila a napĺňala. To prejavil veľakrát i pri tvorbe prievalského
časopisu i pri spracovaní mnohých podkladov do propagačných a informačných materiálov firmy Sandorf. Bolo
mi cťou a radosťou spolupracovať na týchto materiáloch s pánom Stankom Sládekom.
Pán Stanislav Sládek sa po viac ako 40-tich rokoch pôsobenia v denníku
Šport a tak isto dlhom čase pôsobenia v Bratislave rozhodol vrátiť do
svojej rodnej dedinky Prievaly a tešil sa, že prežije posledné roky svojho
života práve tu. Svoju radosť zo života prejavoval stále, pochmúrneho
som ho ja osobne nikdy nevidela. Vždy som ho vnímala ako človeka
plného optimizmu, úsmevov a dobrej nálady a takého si ho chcem
a budem stále pamätať a pripomínať. Sme vďační p. Sládekovi za roky
jeho života prežité v Prievaloch; sme radi, že sme ho v svojom živote
stretli a spoznali, že náš život obohatil a ukázal nám, že žiť sa dá naplno,
všímavo a úctivo. Tomuto nás naučil, takýto nech je jeho odkaz pre nás.
Ja osobne mu ďakujem i za to, že bol veľkým sympatizantom firmy
Sandorf a že hoci sa to nenosí, stále nám držal palce, podporoval nás
a robil pravidelné „tlačovky“. Som veľmi rada, že 2. mája v tomto roku
bol jedným z čestných hostí, ktorí slávnostne zahajovali tradičný
Záhorácky pivný festival. Tým, že aj on stál na pódiu, sme ho akoby voviedli do „Siene slávy“ firmy Sandorf.
Je smutné, že o p. Sládekovi a jeho živote môžem písať už iba v minulom čase, pretože p. Stanislav Sládek
odišiel navždy spomedzi nás 12. augusta 2015. Nikto nečakal, že jeho odchod bude taký rýchly. Ani sme sa
nestihli s ním rozlúčiť, preto to chceme napraviť aspoň takto cez stránky Prievalského spravodajcu a poslať mu
posledný pozdrav. Škoda, že nemohol prežiť vo svojej rodnej dedinke viac; škoda, pretože ako sa po jeho
odchode vyznali redaktori na stránkach denníka Šport: „Bol to človek, s ktorým by ste boli radi na tomto svete
ešte dlhé roky“. V našich srdciach a spomienkach zostávate žiť aj naďalej, pán Sládek! S Pánom Bohom!
Anna Vitteková

Poďakovanie od pani starostky...

Hovorí sa, že ďakovať treba vtedy, keď ešte máme komu. Bol človek,
ktorý by dnes mal byť ešte medzi nami. Žiaľ nepríde. Nie že by nechcel,
ale nemôže. Navždy odišiel. Už z neba sleduje naše kroky a drží nad nami
ochranné krídla. Nechcem dnes rozsievať smútok, chcem mu len poďakovať.
Verím, že to tam hore vidí a aj tohto nášho Prievalského spravodajcu svojou
redaktorskou rukou „odsúhlasí, odobrí“, tak, ako po minulé roky. Ďakujem vám
milý Stanko Sládek, za váš prínos pre obec, za vašu ľudskosť, za osobné rady, za
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obohacujúce stretnutia, za každú chvíľu, kedy ste dali kúsok zo seba pre tých, ktorí to veľmi potrebovali.
ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE !

Ž i v o t v Sandorfe alebo... Ako sa nám žilo v roku 2015?
Hoci rok ešte celkom neskončil, predsa už je čas
na bilancovanie, pretože Vianoce, ktoré sú už za
dverami, sú časom, kedy sa hodnotí celý
predchádzajúci rok. Ako každý rok, i tento, bol
pestrý. Plný dobrého i horšieho, veselého
i smutnejšieho,
úspešnejšieho
i toho
menej
úspešného. Firma, ktorá zabezpečuje príjemné
vyplnenie voľných a pohodových chvíľ a ešte
k tomu pri chutnom pivku, rada pripomenie to
dobré, milé a pozitívne, čo sa v pracovnom
i mimopracovnom čase v nej a jej okolí udialo.
Najvýraznejšou akciou firmy Sandorf bol i v tomto
roku Záhorácky pivný festival, ktorého 4. ročník
sme zorganizovali v prvú májovú sobotu 2. mája
2015. Bol to festival, ako každý rok, o ľuďoch,
vzájomných stretnutiach, dobrom a kvalitnom pive,
o jeho rôznorodosti, prezentácii malých slovenských
a českých pivovarov, o pohodovej a príjemnej
nálade. Veríme, že sme touto akciou k dobrej nálade
naozaj prispeli, pretože sme sa opäť snažili
zorganizovať pre Vás všetko tak, aby ste sa cítili

ochutnávka novej značky piva

príjemne a aby ste len tak na 2. máj 2015 nezabudli.
Na tomto mieste chceme poďakovať starším i tým
najmenším domácim folkloristom za super program.
Úplne vystihujúca bola pivná scénka najmenších,
ktorá i teraz s odstupom času, vyčarí pri spomienke
na ňu úsmev na našich tvárach. Pretože fakt boli
zlatí ! A samozrejme za prípravou a realizáciou
programu stoja mnohí obetavci, ktorí príprave
a tvorbe programu venujú veľa zo svojho času,
energie a talentu. Sme radi, že všetci spoločne
obohacujete každoročne náš pivný festival. Je o to
viac skutočný a „náš“.
Ešte chcem spomenúť a priblížiť čitateľom
Prievalského spravodajcu jednu veľmi príjemnú
a zaujímavú akciu, ktorú zamestnanci našej firmy
absolvovali na konci februára 2015. Navštívili sme
nemecké mestečká v časti Bavorsko a spoznávali
hlavne ich pivnú kultúru. Ubytovali sme sa
v mestečku Hirschaid v rodinnom hotelíku Kraus,
ktorého súčasťou bol aj malý pivovar a mäsiarstvo.

V ďalší deň sme zavítali do krásneho historického
mestečka Bamberg a našim hlavným cieľom bola stará
rodinná sladovňa Weyermann. História rodiny
Weyermann sa začala písať v r. 1510. V r. 1879 založil

sladovňa Weyermann

Michael Weyermann, obchodník s obilím, prvú
pouličnú firmu na praženie jačmeňa a výrobu sladu,
ktorú zdedil jeho syn Baptist. Samotnú továreň na
výrobu sladu založili až v r. 1898 a v súčasnosti patrí
medzi najväčšie sladovne na svete. Výrobu sladov,
z ktorých mnohé používame pri výrobe špeciálnych pív
aj my, sme videli od príjmu sladov, cez Saladinove
skrine na klíčenie sladu, pražiace bubny až po
veľkoplničku. Súčasťou prehliadky bola aj
ochutnávka pív uvarených v pokusnom pivovare
sladovne z vlastných sladov. Po dôkladnej
prehliadke a ochutnávke sme sa z priemyselnej časti
mesta Bamberg presunuli do jeho prekrásneho
historického centra. V meste je veľa pivovarov, tri
z nich sme aj navštívili, ale nemôžeme zabudnúť
zdôrazniť nádheru tohto stredovekého mesta, ktoré
je malebne rozostavané po ostrovčekoch okolo rieky
Regnitz. Výlet do Bambergu a jeho okolia bol
zážitkom, na ktorý sa nedá zabudnúť. Odporúčame
absolvovať výlet do tejto časti západného Nemecka.
A čo nové nás čaká?
Firma sa pomaly rozrastá. Rozšírenie výroby
a služieb realizujeme cez dva projekty, SIEA a PPA.
Prvý projekt sa týka rozšírenia výroby a plnenia piva.
Výrobu firma rozšírila o ďalšie tri CK-tanky
a automatickú plničku piva na sklo. Druhý projekt,
ktorý je vo fáze posudzovania, by mal rozšíriť
poskytujúce služby našej firmy. Ide o vybudovanie
nového objektu, v ktorom by mal byť bowling,
fitnescentrum a plavecký bazén.
Budeme sa tešiť, ak nám budú hviezdy priaznivo
naklonené a naša firma bude môcť ponúknuť
obyvateľom Prieval ďalšie spríjemnenie všedných dní
pri dobrom pive, hádzaní gulí a relaxe vo vode
a fitnescentre.Preto nám držte palce, aby projekt vyšiel!
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Keby si toto všetko mohol prečítať pán Stanko
Sládek, určite by povedal: „Šecko je f porádečku!“
Anna Vitteková a Milan Bílik

Púť po stopách Božieho milosrdenstva
V dňoch 17. a 18. októbra 2015 sme sa zúčastnili púte po stopách Božieho milosrdenstva. Naše prvé kroky smerovali do
centra Krakova na kráľovský hrad Wawel so sv. Stanislavom, sv. Hedvigou, sv. Kingou, Chopinom i Mickiewiczom,
námestie so Sukiennicou i gotickým kostolom Panny Márie. Toto všetko navodzovalo atmosféru minulej doby naplnenej
kresťanskými symbolmi, ale svedčia aj o terajšej duchovnej
realite Krakova. Pokračovaním bol príchod do kláštora
zámok Wawel, Krakov
s kostolom, v ktorom žila Svätá sestra Faustína Kowalská. Mali
sme možnosť uctiť si jej relikvie a porozmýšľať o Božom
milosrdenstve, ktoré jej zdôrazňoval Ježiš vo svojich
zjaveniach. Následne sme absolvovali prehliadku centra Jána
Pavla II., ktoré nám na každom kroku približovalo život
a pôsobenie svätého otca na území Poľska a celého sveta.
Dotýkali sme sa relikvií a miest, ktoré navštívil počas svojho
života. Zavŕšením dňa bola návšteva baziliky božieho
milosrdenstva a kaplniek približujúcich nám vieru a kultúru
rôznych národov. Vo večerných hodinách sme mali možnosť
prežívať sv. omšu v kaplnke umučenia Pána.
V nedeľu 18. októbra sme začali raňajkami, ktoré nám pripravili
sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Hlavným bodom tohto dňa bola sv. omša v kaplnke, kde sa nachádza
milostivý obraz Božieho milosrdenstva a relikvie svätej sestry Faustíny. Okolo obeda sme pokračovali cestou do
Zebrzydowskej Kalvárie, nazývanej aj Poľský Jeruzalem, kde chodieval často Ján Pavol II. ešte ako dieťa, kde ho jeho
otec ako deväťročného po smrti matky zasvätil Panne Márii. V chráme sme sa modlili pred milostivým obrazom Panny
Márie – Matky milosrdenstva. Posledným bodom na našej pútnickej ceste boli Wadowice, rodisko Karola Wojtylu.
Zastavili sme sa v bazilike, kde bol pokrstený a prijal prvé sväté prijímanie. Navštívili sme obnovené múzeum – rodný
dom Karola Wojtylu. Podrobný komentár sprievodcov nás uviedol do veľmi bohatého života od najmladších rokov až po
smrť veľkého svätca našej doby. Prehliadku Wadowíc sme zakončili ochutnávkou pápežských krémešov, ktoré spolu
s nami cestovali aj na Slovensko.
Artur Ciepielski

Krakov s otcom Arturom
V sobotu 17. októbra som spolu s ostanými päťdesiatimi Prievalčanmi, ba aj s pár „prespolnými“ priateľmi nastupovala
do autobusu. Boli tri hodiny ráno, keď sme odchádzali z nášho „mjestečka“ v ústrety novým zážitkom na „Púť po stopách
Božieho milosrdenstva“ do Krakova. A na tejto púti veru núdza o zážitky nebola. Mali sme totiž toho najlepšieho
„sprievodcu“, akého si môže človek v Krakove priať. Rodeného Poliaka, nášho pána farára Artura. Jeho srdcu je však
bližšie oslovenie „otec Artur“, osvojujme si ho teda Prievalčané. Naše svetské zážitky sa začali napĺňať cestou na
kráľovský hrad Wawel. Koče s koňmi, ktoré dnes vozia turistov, kedysi vyvážali na hrad samotné princezné, či kráľov.
Pri tejto predstave človek nemusí ani priveľmi zatvárať oči. Krakov históriou jednoducho dýcha. Najkrajšej poľskej
svätyne Mariackej baziliky sa čas akoby nedotkol. Nevynechali sme Sukiennicne - luxusné trhovisko, kedysi hlavné
centrum medzinárodného obchodu. Vychádzali sme síce o pár zlotých ľahší, ale zato spokojnejší. Plní dojmov z tohto
prekrásneho kráľovského mesta sme sa
presunuli autobusom do Centra Jána Pavla II.
Tu nás srdečne privítali sestry z kongregácie
Matky Božieho milosrdenstva. Ubytovali sme
sa v kláštore, kde kedysi žila Svätá sestra
Faustína Kowalská. Na tomto mieste sa začali
napĺňať naše duchovné zážitky. Prehliadka
Sanktuária
Božieho
milosrdenstva
popretkávaná
sprievodným
slovom
a nekonečnou
trpezlivosťou
nášho
duchovného
otca
bola
skutočným
ZÁŽITKOM. Uctili sme si relikvie svätého
otca i sestry Faustíny. Dostalo sa nám milosti
pútnici
zažiť svätú omšu v kaplnke, kde sa nachádza
milostivý obraz Božieho milosrdenstva. Keď
v noci všetko stíchlo, sedela som v kaplnke. V takej, kde 24 hodinová adorácia čakala na každého pútnika. Počasie nám
v ten večer až tak celkom neprialo. Mokrá a uzimená, no s pokojom v duši. Sedela som medzi neznámymi ľuďmi
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a predsa som nebola sama. Niekoľko sto kilometrov od domova a predsa doma. Pokoj je pre toto miesto úplne príznačný.
To len človek vytrhnutý z každodennosti zostáva v akomsi zahanbenom úžase....
Druhý deň nebol v prežívaní príjemných a milostivých chvíľ o nič chudobnejší. Wadowice, rodisko Jána Pavla II.
Obnovené múzeum s rodným domom Svätého otca. Na fotkách a videách malý chlapec - „Lolek“, Karol Wojtyla.
Obyčajná posteľ, pohár, zrkadlo, skriňa, topánky...obyčajného človeka. Karol Wojtyla školák, študent, turista, lyžiar,
priateľ, herec, baník. Karol Wojtyla kňaz, biskup, arcibiskup, kardinál... „Obyčajný“ človek Karol Wojtyla na pápežskom
stolci. „Vidíte, svätí sú pre nás potvrdením, že svätosť je možná pre každého
človeka.“ (otec Artur) Prvým mužom Vatikánu bol
viac ako 26 rokov. Keď zomieral, celá generácia
mladých nepoznala za svoj život iného pápeža, iba
tohto skromného muža z poľských Wadowíc milovaného Svätého Otca Jána Pavla II. Keď sme sa
v nedeľu poobede lúčili s naším otcom Arturom,
cítila som skutočný smútok. Päťdesiat zdvihnutých
rúk v autobuse a on sám na parkovisku.... Nechávali
sme ho v Poľsku, „napospas“ štátnicovej komisii.
S pomocou Božou sme večer dorazili do našich
domovov, otec Artur zdolal úspešne štátnicové
skúšky i obhajobu diplomovej práce. Všetci sme
vhupli naspäť do našej každodennosti. Snáď o čosi
bohatší. Spoločné zážitky z našej Krakovskej púte sa však profilujú, rastú, zrejú
a prežívajú naďalej v každom z nás.
V mene všetkých pútnikov Vám duchovný otče patrí naša nekonečná vďaka. Boli ste nám spovedníkom, priateľom,
radcom, sprievodcom... Vypočuli ste nás, hľadali, čakali, organizovali, nakŕmili. Otec Artur, Pán Boh zaplať ! Srdečne
ĎAKUJEME aj pánovi Petrovi Zongorovi z Plaveckého Petra, ktorý prostredníctvom krásnych fotiek a prepracovaného
videa zhmotnil naše spoločné zážitky.
pútnička z Prieval

Poklad v našom kostole
Každý chrámový organ je veľké bohatstvo, nielen pre svoju nesmiernu hodnotu ale preto, že každý organ má svojho
stvoriteľa - organára, ktorý do každého kostola robil organ na mieru. Aj keď veľa organov je si podobných, nenájdeme
nikde dva rovnaké či už výzorom, alebo zložením. Je to niekoľko mesačná práca šikovného organára navrhnúť,
usporiadať ale aj poskladať tento majstrovský nástroj.
Organ v našom kostole Sv. Michala Archanjela bol zakúpený od mesta Trnava
v roku 1814 z bývalého slovenského kostola Sv. Michala Archanjela v Trnave.
Predtým tu bol ešte iný, bohužiaľ žiadne bližšie informácie sa o tomto nástroji
nezachovali, okrem organistov, ktorí tu v tom čase hrávali. V roku 1713 to bol
Michal Gabrovič, v rokoch 1728 - 1731 František Krajčovič, 1746 - 1751 Pavol
Drahovský, 1754 - 1768 Jozef Maniovy, 1769 - 1780 Ján Fiala a jeho syn
Gašpar Fiala, ktorý už hrával na terajšom organe v rokoch 1808 - 1848. Ďalej
Ján Glos, neskôr páni Horský, Krištofovič, Blažej Škrabák, František Uhrínek,
Jozef Vanek a dodnes hrajúci Štefan Adamčík spolu so mnou.
Organ sa viackrát opravoval, vylepšil ho Konštantín Bednár, ktorý pôsobil ako
organista a organár v Trnave. Posledný zásah do organu bol presne pred rokom,
kedy boli zapojené všetky registre, dokonca aj tie, ktoré boli už dlhé roky
poškodené alebo odpojené. V marci 1956 bol zakúpený a zapojený motor, ktorý
uľahčoval ručné ťahanie na natlačovanie vzduchu do mechu organa.
V minulosti, keď ešte nebola zavedená elektrina na chór, to bol jediný spôsob,
ako rozbehnúť organ. Výmena starého motora za nový bola viac ako po 50.-tich
rokoch (2008). Hracia skriňa sa ovláda od hracieho stola. Jeho hlavnými
časťami sú klaviatúry pre ruky
(klávesy) a klaviatúry pre nohy
(pedále).
Zvukové
bohatstvo
organu tvoria kovové píšťaly. Na našom organe máme asi 120 píšťal
z organového kovu (cín a olovo). Najväčšia píšťala je 240 cm dlhá.
Jednotlivé rady píšťal majú svoj charakteristický, nezameniteľný vzduch,
ktorý ich od seba líši farbou, silou a polohou zvuku. Rad týchto píšťal
rovnakého zvuku a stavby nazývame register. Na organe máme 13
registrov, z toho 3 sú pre pedále, ostatných 10 pre klaviatúru. Z vonkajšej
strany klaviatúry sa nachádza 5 tlačidiel na prepínanie sily organu v poradí
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P (piano-ticho), MF (mezzoforte-stredne silno), F (forte-silno), FS (veľmi silno) a VYP (na vypnutie). V súčasnosti nie sú
veľmi využívané pre ich ťažký chod. Organová skriňa s plastikou anjela je roková. Ozdobné zábradlie chóru bolo
zhotovené v roku 1815.
Dnes je organ všeobecne uznávaný a získal si vedúce postavenie medzi hudobnými nástrojmi. Preto dbajme, aby tento
nástroj nebol len múzejným exponátom, ale živou súčasťou našej kultúry pre ďalšie generácie. Dominik Mihál, organista

LÁSKAVÉ DLANE V ROKU 2015
V myšlienkach sa vraciam o rok dozadu a snažím sa
odpovedať na otázky: Čo dobrého sme urobili ? Čím sme
prispeli k zlepšeniu života našich obyvateľov ? Ale
najmä: Ako sme ŽILI ???
Zmenilo sa toho veľa a verím, že
k lepšiemu. Láskavé dlane sú sociálnym
zariadením zriadeným obcou Prievaly,
ktorá sa pod taktovkou našej pani starostky
o nás vzorne starala po celý rok. Udržiavať
chod takéhoto zariadenia vôbec nie je
jednoduché. Stále bolo treba niečo kúpiť,
opraviť, zlepšiť a to sme aj robili. Podarilo
sa nám skrášliť ďalšiu časť nášho dvora
úpravou
a
výsadbou
kvetinových
a bylinkových záhonov. Zariadenie je zo
všetkých strán oplotené, čím sme prispeli
k bezpečnosti našich klientov a vytvoreniu súkromia.
Musíme ešte doriešiť signalizáciu na bránach.
Dobudovali sme altánok. Je v ňom položená dlažba
a vytvorené dva nájazdy - jeden bezbariérový. Obec nám
zrekonštruovala
garáž a darovala nám
auto,
ktorým
zabezpečujeme
prepravu klientov na
lekárske vyšetrenia.
Vchod budovy je
zrekonštruovaný. Z jednej strany zostali schody
a z druhej je bezbariérový nájazd. Momentálne sa
dokončuje fasáda na priľahlej budove. Vo vnútri budovy
sme vymaľovali steny rôznymi pastelovými farbami.
Každé poschodie
má svoju farbu
a dokonca
aj
každý bytík má
okolo vstupných
dverí inú farbu,
aby si klienti,
ktorí
majú
problém
s orientáciou,
vedeli nájsť ten
svoj. Toto leto nás prekvapilo
veľkými horúčavami. Na
najvyššom poschodí znášali
klienti
vysoké
teploty
najťažšie. Podarilo sa nám
v týchto bytoch namontovať
vonkajšie žalúzie.
- 16 -

Do nášho zariadenia si klient môže priniesť
svoj vlastný nábytok, aby si aspoň trochu
zachoval časť svojho domova. Niektorí z nich
však potrebujú špeciálne lôžka - polohovateľné
postele s antidekubitovými matracmi, aby im

Letné športové hry

zabezpečili pohodlie a ochranu. Tieto lôžka
predstavujú
veľké
finančné
výdavky.
Momentálne máme v zariadení 13 takýchto
lôžok. Finančné prostriedky sme získali
z rôznych zdrojov OÚ Prievaly, ZP,
sponzorsky od konkrétnych osôb, od firmy
Depend a aj od mnohých z Vás, ktorí ste nám
prispeli 2 % dane v spolupráci s n.o.
Misericordia.
K bezpečnosti našich klientov sme prispeli
posilnením nočnej služby. V nočnej službe už
neslúži jedna, ale dve opatrovateľky. Takto
môžu lepšie a pružnejšie reagovať na potreby
a problémy klientov aj v noci.
V spolupráci
s n. o. Misericordia sme
zorganizovali dva opatrovateľské kurzy. Budúce
opatrovateľky praxovali v našom zariadení
a niektoré z nich u nás aj pracujú. Momentálne
zamestnávame deväť opatrovateliek, jednu
administratívnu pracovníčku a štyri pomocné
pracovníčky.
Práca
opatrovateliek je krásna, ale
náročná. Je to práca s ľuďmi
a pre ľudí, navyše práca
s chorými
a
zranenými
ľuďmi. Môže ju robiť ten, kto
pri tejto práci dáva aj kúsok
samého seba.
Zdravotnú
starostlivosť
zabezpečuje
a manažuje Mgr. Klaudia
Kovárová,
ktorá
je
zdravotnou
sestrou
s bohatými
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vedomosťami, praktickými skúsenosťami, ale je aj
obetavým a empatickým človekom. Takmer všetci naši
klienti majú jednotného lekára - MUDr. Andreu
Hudecovú v Plaveckom Mikuláši, ktorá aj so svojou
sestričkou vždy ochotne pomáha riešiť každý zdravotný
problém.
Pokračuje naša výborná spolupráca s lekárňou Sofia
v Cerovej, ktorá prispela aj na rôzne aktivity
organizované v Láskavých dlaniach.
Toto a mnohé iné sa zmenilo a vybudovalo. Ale ako
sme vlastne celý rok žili? Človeku nestačí len mať,
potrebuje aj byť a žiť! Od januára do konca roka sa to
podujatiami a aktivitami len tak hemžilo. Niektoré
podujatia sa už stávajú našimi tradičnými. Obľúbili sme
si praženie šišiek, pečenie veľkonočných baránkov,
varenie bazového sirupu, raz do mesiaca oslavy menín
a narodenín našich klientov so živou hudbou našich
hudobníkov: Dominika Mihála, Peťa Černého a Ivetky
Holičovej, Letné športové hry, Rozlúčkový táborák
s letom, návštevu Mikuláša, Hľadanie prístrešia pre svätú
rodinu, Jasličkovú pobožnosť, koledovanie
Dobrej noviny... Tento
rok sme spracovali
jabĺčka na rôzne
spôsoby - sušené,
strúhané a zavárané.
Zákusky na niektoré
podujatia nám posiela
pani Zdenka Janigová.
Jednými z najkrajších
stretnutí sú pravidelné
návštevy detí z našej
prievalskej MŠ. Nie je
nič krajšie, ako vidieť túliť sa k sebe malého človiečika
spoznávajúceho svet, s človekom s vráskami na čele,
zoslabnutým telom, ale so slzami dojatia v očiach. Vtedy
nik nevníma telesné nedostatky. Deti sú pre našich
klientov balzamom na ich boľavé duše. Pri
nich zabúdajú na svoje bolesti a trápenia. Deti
obmäkčia aj tých, ktorí sa ešte bránia takýmto
priateľstvám.
Väčšina našich klientov sú veriaci katolíci.
Náš duchovný otec Artur pravidelne
navštevuje našich klientov a pomáha liečiť
ich duše. Raz mesačne alebo podľa potreby
pristupujú k sviatosti zmierenia. Otec Artur
slúžieva v 1.piatky a vo sviatky sväté omše,
vysluhuje potrebné sviatosti. Pomáha
uľahčovať odchody tým, ktorí v Láskavých
dlaniach končia svoju pozemskú púť. Vďaka
otcovi Arturovi rastieme v láske k Bohu
a k sebe navzájom. Do Láskavých dlaní
prichádzajú aj dobrovoľníci - väčšinou ženy
z našej farnosti, ktoré sa s klientmi
modlievajú. Pravidelne chodievame na sv.
omše do našej kaplnky pod horou.
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Poďakovanie patrí našim ochotným vodičom p. starostke Tatiane Beňákovej, p. Rudovi
Pavlíkovi, p. Jozefovi Petrášovi, p. Jánovi
Kováčikovi a p. Jozefovi Adamčíkovi. Tento
rok sme prvýkrát putovali k Sedembolestnej
Panne Márii do Šaštína.
V Láskavých dlaniach sa nám objavujú
talenty. Pani Irenka Čerešníková napísala svoju
krátku divadelnú hru s modernou tématikou,
ktorú sme si pozreli a dobre sa na nej pobavili
na novembrovej oslave v LD. Verím, že toto je
len začiatok jej umenia a možno sa odvážia
ukázať svoje danosti aj ostatní. Pán Ing. Juraj
Petrula nám často robí dobrú náladu svojou hrou
na ústnej harmonike.
Život v Láskavých dlaniach je životom ľudí,
ktorí tu prišli z rôznych dôvodov. Každý si
priniesol svoje radosti, kus svojho prežitého
života, ale aj bolesti, trápenia, smútok, obavy,
strach... Učíme sa žiť spolu navzájom, znášať
naše
nedokonalosti
a slabosti.
Našim poslaním je prijať každého,
kto potrebuje našu starostlivosť
s otvorenou náručou. Pomáhať
sv.omša v kaplnke
zmierňovať bolesť tela i duše,
clivotu za pôvodným domovom
a rodinou, prekonávať smútok.
Objavovať a rozvíjať hodnoty
a schopnosti každého jedného
nášho
obyvateľa.
Pomáhať
nachádzať zmysel života aj
v beznádejných
a ťažkých
situáciách. Byť oporou, byť nablízku, byť spolu!
VYTVORIŤ DOMOV !!!
Nezabúdame ani na tých, ktorí v Láskavých
dlaniach dokončili svoje pozemské putovanie.
Každý jeden z nich nám zanechal kúsok samého
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seba a ostáva v našich spomienkach a v srdciach.
Chcem sa poďakovať každému, kto nám akýmkoľvek
spôsobom pomohol a prispel k zveľadeniu nášho
zariadenia - radou, pomocou, slovom, povzbudením,
darom, finančne... Osobitne ďakujem ochotným darcom,
vďaka ktorým budú mať naši obyvatelia štedré
Vianoce. Ďakujem rodinám, ktoré nám
pomáhajú v starostlivosti o ich blízkych.
Ďakujem každému, kto navštívil a venoval
svoj čas našim obyvateľom, aby ich potešil,
vypočul. Ďakujem dobrovoľníkom z radov
mládeže, ktorí nám pomáhajú pri
organizovaní väčších podujatí pre klientov.
Ďakujem tým zamestnancom LD, ktorí
pomáhajú aj v svojom osobnom voľne a sú všímaví
pre potreby našich klientov.
Verím, že Láskavé dlane sú a budú domovom pre
každého, kto ho potrebuje a bude potrebovať. Chceme sa
aj naďalej o našich obyvateľov starať tak, aby cítili, že sa
stali členmi jednej veľkej rodiny a záleží nám na každom
jednom z nich.
Prajem všetkým požehnané, milostiplné, láskou
a pokojom naplnené Vianočné sviatky. Nech aj život
obyvateľov Láskavých dlaní prispeje k tomu, aby sme sa
zamysleli nad tým, ako žijeme, že aj my raz možno
budeme potrebovať takúto pomoc. Možno aj my raz
budeme žiť v Láskavých dlaniach. Možno už teraz každý
jeden z nás môže prispieť k tomu, aby bol život
obyvateľov Láskavých dlaní kvalitnejší, dôstojnejší
a zmysluplnejší napriek obmedzeniam a zraneniam,
s ktorými títo ľudia žijú.
A Láskavým dlaniam prajem, aby v nich bol vždy
dostatok pochopenia,
znášanlivosti, dobra a lásky
v srdciach ľudí, ktorí v nich budú žiť a pracovať!
Jana Davinič, riaditeľka LD

Z postrehov obyvateľov Láskavých dlaní
„Máme sa s Aničkou (spolubývajúca) radi. Sme dobré
kamarátky. Máme sa tu dobre a už je.“ (Štefánia P.)
„Mám sa tu výborne. Som tu šťastný. Neodišiel by som
odtiaľto. Sestričky sú obetavé, snažia sa pomôcť.
Riaditeľka je mladá a fešná, má nás rada. Pekne
vie jednať s klientmi, každému sa snaží vyjsť
v ústrety, keď má problémy a starosti.“
(Marián J.)
„Len co sa obudzím, myslím na domov.
Neni mi tu zle. Ked ideme
vedla mojího baráka,
zakričím: Zbohem
múj
rodný
domove! Ináč
sem spokojná.
Aj
ze
sestričkama.
Mám ich ráda
- 18 -

jak svoje deti. Aj pani riaditeľku. Už nepuačem.
Každý má svoju rodzinu. Ďakujem!“ (Mária
M.)
„Som tu rada, mám vás rada.“ (Mária H.)
„Dobre je tu.“ (Anastázia H.)
„Nekedy spokojná, nekedy nespokojná.
Ináč sem s vama ráda. Šetko mám
urobené,
poumývané,
šetko
v porádku.“ (Marta M.)
„Som s vami rada. Mám sa s kým
porozprávať. Jakub je zlatý
chalan, ja si ho privlastním.
Muzikanti, čo boli na oslave, sú
šikovní, poznám ich už dávno.
Nemám moc chodiť. Všetko tu poteší
človeka, každá slušná návšteva.“ (Poldinka Š.)
„Nevládzem. Som tu spokojná. Sama nemôžem
byť.“ (Viktória P.)
„Dobre sa nám tu žije. Mosím dočkat, kým tá
„zubatá“
sestrička
nedojde.
Sestričky
a riaditeľka sú diamantové.“ (Mária Ko.)
„Láskavé dlane sú ozaj láskavé dlane. Dobrí sú
tu na mňa. Ešte ten kus cesty domov musím
zvládnuť. Domov mám v Spišskej Novej Vsi.
Aj Láskavé dlane sú pre mňa domovom. Cítim
sa tu v bezpečí.“ (Mária Kr.)
„Co budem doma, ked tam nic neni. Snád mňa
neodeženete. Máme sa tu rádzi. Domu sa
možem ít kuknút. Mám novú kamarádku
Viktorku.“ (Terezka F.)
„Sem spokojný. Nadmíru spokojný. Srandujem
tu se sestričkama. Nerobím nikomu zle. Cícím
sa tu dobre. Nemám zajačí úmysly. Nemám ani
kam ít. Šéfová duplem dobrá, prívjetivá.“
(Milan Lacko O.)
„Sestričky sú dobré, aj pani Škrabáková.“
(Mária M.)
„Som veľmi spokojná. Všetci sú milí a starajú
sa o mňa. Ďakujem veľmi pekne.“ (Vierka G.)
„Ja sa tu cítim dobre. Keď mi aj niečo nesedí,
tak si pomyslím, ani
doma
vždy
všetko
nesedelo.
Bola som
veľmi
rada, že
som sa
sem
dostala.“
(Irenka Č.)
„Ja
som
spokojná so všetkým.
Aj tie výstupy, hudba.“ (Lýdia K.)
„Úprimne hovorím, nemôžem sa sťažovať.
Ja som bol aj v Bratislave a nemal som sa
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tam
zle.
Ale tu je
rodina.
Ľudia sú tu domáci. Sú blahoslavení všetci, čo sa o nás

starajú, že nám
vytvárajú
podmienky
bytia.“ (Juraj P.)

Zosobášili sa...
1. Silvia Olšovská a Richard Michael Torres Matos
2. Mgr. Jana Poláková a MUDr. Vladimír Davinič
3. Jana Poláčková a Jozef Oravec
4. Mgr. Zuzana Klímová a Tomáš Hlavatý
5. Zuzana Junková a Eduard Kalenský
6. Bc. Monika Holičová a Michal Gurín

08.04.2015
11.04.2015
18.04.2015
13.06.2015
10.10.2015
10.10.2015

Narodili sa...
1. Ján Daniel
2. Erik Slezák
3. Veronika Hílková
4. David Zaviš
5. Nikoleta Khúlová
6. Jasmína Híleková
7. Eduard Anton Kalenský
8. Andrej Oravec
9. Ľuboš Holič
10. Johana Jana Pavlíková
11. Katarína Valéria Holičová

02.01.2015
25.01.2015
31.01.2015
22.05.2015
03.06.2015
04.06.2015
03.07.2015
17.07.2015
13.08.2015
08.10.2015
14.10.2015

rodičia Jarmila Tomiová a Ján Daniel
rodičia Natália a Erik Slezákovci
rodičia Adriána a Peter Hílkovci
rodičia Ing. Lucia a Jozef Zavišovci
rodičia Jana Hlavatá a Róbert Khúla
rodičia Libuša a Jozef Hílekovci
rodičia Zuzana Junková a Eduard Kalenský
rodičia Jana a Jozef Oravcovci
rodičia Katarína a Ľuboš Holičovci
rodičia Jana a Peter Pavlíkovci
rodičia Ing. Denisa a Pavol Holičovci

Opustili nás....
1. Ján Daniel
2. Katarína Slobodová
3. Ján Holič
4. Jozefína Danihelová
5. Vilma Kanichová
6. Jozef Holič (s.č. 156)
7. Justína Mihálová
8. Terézia Velická
9. Jozef Lukáček
10. Stanislav Sládek
11. Jozef Oravec
12. Oľga Oravcová
13. František Uhrinek

05.01.2015
02.02.2015
18.02.2015
07.03.2015
15.03.2015
12.04.2015
21.04.2015
01.08.2015
09.08.2015
12.08.2015
27.08.2015
27.09.2015
06.11.2015

K 20.12.2015 má naša obec 982
občanov, z toho 501 mužov a 481
žien. V roku 2015 sa prisťahovalo 17
a odsťahovalo sa 17 ľudí.
V obci máme 37 detí vo veku od 0 - 3
rokov, 119 detí vo veku od 3 - 15
rokov, detí od 15 - 18 rokov je 26.
Dospelých od 18 - 30 rokov je 151, od
30 - 50 rokov máme 297 občanov, od
50 - 60 rokov je 128 ľudí, od 60 - 70
rokov 125 ľudí, od 70 - 80 rokov
máme 52 ľudí, od 80 - 90 rokov je 46
ľudí a nad 90 rokov máme 1 občana –
95-ročného pána Jozefa Šveca.

vo veku 3 dni
vo veku 56
rokov
vo
veku 89
rokov
vo
veku 82
rokov
vo
veku 85
rokov
vo veku 52
rokov
vo
veku 87
rokov
vo
veku 82
rokov
vo
veku 80
rokov
vo
veku 76
rokov
vo veku 78
rokov
vo veku 76
rokov
vo
veku 62
rokov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.12.2015 máte možnosť nahlásiť výmenu popolnice na KO (väčšiu za menšiu alebo
naopak), príp. zmenu intervalu vývozu KO. Poplatky za KO na rok 2016 ostávajú nezmenené, vývoz 1x mesačne: 120 l nádoba – 44 €,
240 l nádoba – 50 €; vývoz 2x mesačne: 120 l nádoba – 52 €, 240 l nádoba – 60 €.
(Vývoz skla bude vždy 1x mesačne)

14.06.2016
28.06.2016
12.07.2016

Rozpis zvozu KO pre 1. polrok 2016
Dátum
12.01.2016
26.01.2016
09.02.2016
23.02.2016
08.03.2016
22.03.2016
05.04.2016
19.04.2016
03.05.2016
17.05.2016
31.05.2016

Deň
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok

1 x mesačne
X
X
X
X
X
X

2 x mesačne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utorok
Utorok
Utorok

X
X
X

X

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre 1. polrok 2016
DÁTUM
Deň
PET
PAP
04.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
01.02.2016
12.02.2016
15.02.2016
29.02.2016
11.03.2016
14.03.2016
29.03.2016
08.04.2016
11.04.2016
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Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Utorok
Piatok
Pondelok

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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06.05.2016
09.05.2016
23.05.2016
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Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok

X

03.06.2016
06.06.2016
20.06.2016
01.07.2016

X
X
X

Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok

X
X
X
X

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
25. decembra (piatok) – Narodenie Pána o 0.00 hod.; 8.00 hod.; 10.30 hod.
26. decembra (sobota) – Sv. Štefana o 8.00 hod.; 10.30 hod.
27. decembra (nedeľa) – Sv. Rodiny o 8.00 hod.; 10.30 hod.
31. decembra (štvrtok) – o 16.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou
1. januára (piatok) – Bohorodičky Panny Márie o 8.00 hod.; 10.30 hod.
3. januára (nedeľa) - o 8.00 hod.; 10.30 hod.
6. januára (streda) – Zjavenie Pána o 8.00 hod.; 10.30 hod.
Zmyslom celého pásma je
zamyslenie sa nad hlavnými
hodnotami Vianoc, umocnený
vianočným príbehom, piesňami
v sprievode
gitár,
harmoník
a husličiek. Za obec i za všetkých
ľudí dobrej vôle ďakujem pani
Janke Davinič a pani Ivetke
Holičovej, ktoré svojou ochotou
dlhoročne udržiavajú takúto milú
tradíciu, akou je Jasličková
pobožnosť. Ďakujem im za ich
vynaložený čas a námahu. Nie je
to jednoduché pripraviť takýto
dojímavý zážitok. Kvalitnú úroveň
tejto slávnosti môže oceniť každý,
komu nie sú ľahostajné tradície.
Ešte raz touto cestou ďakujem
všetkým, ktorí sa na tomto
programe akýmkoľvek spôsobom
zúčastňujú.
(starostka)

Modlitba
„Najvyšší

Pane, prítomný v celom vesmíre i v tom najmenšom

z tvojich stvorení, ty, ktorý svojou nežnosťou zahrňuješ všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky, aby sme sa starali o život a krásu.
Vďaka, že si s nami po všetky dni. Posilňuj nás, prosíme,
v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj.“

Čo robí DOBRÁ NOVINA ???
* podporuje projekty zamerané na dostupnosť vody a dobrý vodný manažment
(zavlažovanie, solárne pumpy, zachytávanie dažďovej vody...)
* vzdeláva a rozvíja dialóg na témy spojené s ochranou nášho prostredia a férovejším
životným štýlom; podporuje komunity ohrozené suchom
* zapája sa do kampaní na prevenciu klimatických zmien a zmiernenie ich dôsledkov.
Svätý Otec nás tiež vyzýva, aby sme menili svoj životný štýl a žili jednoduchšie. Prečo?
Z lásky. Z lásky k ľuďom a celému stvoreniu. Z lásky k spravodlivosti, ktorá nemôže
zostať ľahostajná tam, kde ľudia zomierajú, lebo nemajú základné podmienky na život
– čistú vodu, potraviny, dôstojnosť. Pápež František vyjadruje nádej, že napriek veľkým problémom nie je všetko stratené,
pretože my ľudia môžeme prekonať samých seba a zvoliť si dobro. Je na každom z nás, ako odpovieme na túto výzvu.
Ako sa dokážeme zriecť svojho pohodlia, zmeniť zvyky a žiť lepší život s prístupom „menej je viac.“
Ekologické obrátenie zahŕňa vďačnosť i nezištnosť a rozvíja kreativitu a entuziazmus (LS,220).
Dobrá novina prebieha v našej farnosti a obci po 3.krát. Minulý rok sa v našej farnosti počas koledovania vyzbieralo vyše 600 €.
Skupina prievalských koledníkov s Dobrou novinou ponavštevuje domácnosti v sobotu 26.decembra 2015 od 13.00 hod.
Záujemcovia, ktorí chcete finančne na Dobrú novinu prispieť, môžete tak urobiť tromi spôsobmi:
1) pozvať k sebe našu kolednícku skupinku (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
3) poslať darcovskú SMS v hodnote 2 € vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (do 31.1.16)
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