Prievalský spravodajca
Občasník Obecného úradu v Prievaloch

Žijeme v dobe veľkej náročnosti, v dobe
pútavých reklám, hluku, veľkých slov. No máme
spoločný základ, ktorým je duchovné dedičstvo,
odkaz našich predkov. Uplynie ešte pár dní a celý
kresťanský svet vstúpi do vianočného obdobia.
Vianoce sú oslavou ľudskosti, čo by pre človeka
malo byť základnou podstatou. V kostoloch znie
pieseň: „Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu
pripravme..“ Očakávaná správa, stará 2016
rokov, ale vždy nová, o narodení Božieho syna,
Spasiteľa, ktorý prichádza medzi ľudí so slovami
lásky, úcty, porozumenia a prináša nám
prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie.
Celé ľudstvo, ale i každý z nás, potrebuje pre
život pevné istoty. Takými sú viera a dôvera.
Viera v spravodlivosť a konečné dobro, napriek
mnohým príkoriam a nebezpečenstvám počas
života a dôvera jeden v druhého, pretože len
v takomto spoľahnutí sa skutočne stávame ľuďmi.
V i a n o c e, sedem čarovných písmen iskriacich
láskou, porozumením a pokojom. Zázračný čas,
ktorý nás doslova prinúti, aby sme boli lepší,
ľudskejší. Áno, ľudskejší a preto vo všetkej úcte
a pokore by okolo spoločného stola mala sedieť
rodina. Rodina je to najcennejšie, čo máme. Toto
poznanie vyžaduje skromnosť, vzájomnú lásku,
pochopenie pre blížneho a odpúšťanie. Možno by
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sme mali pozvať k stolu i niekoho osamelého, alebo
odkázaného na pomoc iných. Takto by sme splnili úlohu
zverenú od Stvoriteľa a potvrdili, že sme naozaj ľuďmi.
Deň čo deň vidíme, čo sa deje všade okolo nás a vo
svete. Ľudské tragédie, zranenia, choroby, smrť, vojny,
deti bez jedla. Vianoce sú tou pravou chvíľou, aby sme
si uvedomili, čo všetko nám bolo dané darom, na čo
všetko sme zabudli, čo sme stratili a aké hodnoty sme
vymenili za niečo fiktívne, čo nemá skutočnú cenu. Vo
chvíľach najkrajších i v čase najťažšom, vždy je to
rodina, ktorá nám poskytuje pocit tepla a bezpečia.
Niekto, kto nás vypočuje, pochopí a dodá nám odvahu
napriek strastiam pokračovať v práci
a ďalej žiť.
Milí spoluobčania, želám si, aby
radosť štedrovečerného stola trvala
celý rok a ticho, ktoré nás sprevádza
cestou na polnočnú omšu alebo večernú
prechádzku, veľavravne zdôrazňovalo
najcennejšie ľudské hodnoty. Robme všetko preto, aby
jedinečné čaro vianočných sviatkov mali možnosť
precítiť naši najbližší, naši najmladší, celé naše okolie
a všetci obyvatelia našej obce. Aby naše srdcia
naplnené atmosférou pohody vianočných sviatkov boli
počas celého nadchádzajúceho roka otvorené pre
porozumenie, odpúšťanie, pomoc, a aj pochvalu.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám zaželala krásne
vianočné sviatky a nech je pre Vás i Vašich blízkych
nový rok naplnený týždňami radosti a mesiacmi
pohody. Nikto v súčasnosti nevieme povedať, či nás
čaká rok jednoduchý, alebo naopak, zložitý. Spoločne
si preto želajme, aby pri nás stálo pevné zdravie,
šťastie, rozvaha a pokora. Bez nich by sme nezvládli
ani jednoduché veci a aj pri úspechoch by nám chýbal
skutočný dôvod na radosť. Nuž veľa zdravia, šťastia
a lásky do nastávajúcich dní.
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Paradox Vianoc
Táto noc je paradoxom. To, čo „dnes“
oslavujeme, je paradoxné. Tvorca sveta sa objavil
ako chudobný. Moc logiky v bezmocnosti
dieťaťa.
Najčistejšia
láska
odmietnutá
a opovrhovaná viacerými.
A my ? Pozývam vás, aby sme spoločne opäť
prežili prekvapenie, obavu a radosť pastierov.
Anjel povedal pastierom: „Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán.“ Jednoduché slovo „dnes“ je výrazom
Božej nadčasovosti, nadčasovosť Svätého Písma Boha ukrytého v Slove. Pre pastierov slovo
„dnes“ znamenalo, že v Betleheme, ktorého
názov znamená „dom chleba“, prišiel v tom čase
na svet sľúbený Mesiáš. Stala sa vec, o ktorej ani
nesnívali. Skončil
sa
čas
prorockých
predpovedí.
Nadišiel čas ich
vyplnenia.
Vypočuté slovo
„dnes“
tiež
ohlasuje
príchod Ježiša
Krista,
ktorý
z polnočného
oltára
chce
vstúpiť
do
našich životov.
Akým
paradoxom
bolo pre nich
vidieť Božieho Syna v chudobných jasliach
a úplnej jednoduchosti. Avšak, ich viera
prekonáva paradox. Pastieri prichádzajú, kľakajú
a klaňajú sa mu.
Rozhodne i dnes Kristus prichádza v podobe
bielej Hostie pre nás. Pokúsiš sa i ty dnes na takú
vieru, akú mali pastieri, aby si padol na obe
kolená a poklonil sa svojmu Bohu ?
Živého Boha objavíš nielen vo sviatosti
Eucharistie. On môže tiež byť prítomný na polici
v tvojom dome. Otvorením biblie zakúsiš
zostúpenie Boha do svojho života, slovo stane sa
oným „dnes“.
Veľmi prekvapivé, prečo práve pastieri boli
vybraní ako svedkovia Narodenia. Nebola to
určite náhodná voľba. Stretávame sa s ďalším
paradoxom. Z celého ľudstva boli vybraní ľudia,
ktorí kvôli svojmu stavu neboli vierohodnými
svedkami. Nedalo by sa spoliehať na nich ani
pred súdom. To vlastne Boh svojím výberom
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urobil pastierov vierohodnými. Boh zlomil ľudskú
schému, ktorá ukazuje, že ohlasovať dobrú zvesť môže
nielen ten, kto si to zaslúži, ale ktokoľvek.
A ty, na koľko veríš, že Boh môže urobiť
vierohodnými tvoje činy a slová? Na koľko veríš, že vo
chvíli skúšok, keby bude treba odvážne povedať
o milujúcom a odpúšťajúcom Bohu, kedy bude treba
brániť vieru v neho, dobré meno Cirkvi a evanjeliových
hodnôt, že jeho moc bude s tebou ?
Často hovoríš: „Verím“... Ale aký je výsledok? Či
svet vôkol teba, aj keď ho nedokážeš zmeniť, vidí
v tebe Kristovho svedka skrz tvoje správanie a slová ?
Stojí za zmienku pripomenúť o bežnom živote
pastierov, ktorí si dobre plnia zverené im úlohy. Robia
všetko to, čo treba pri strážení zvierat. Oni spĺňajú
svoju povinnosť na rozdiel od obyvateľov Betlehema,
ktorí
neboli
schopní
ponúknuť
jednoduchú
pohostinnosť. Obyvatelia Betlehema prespali svoje
„človečenstvo“,
nevidia
slávu
narodenia.
A akým ty budeš
pastierom ? Môžeš
byť
pastierom,
ktorého
premohol
strach a celá vec ho
prerástla.
Dovtedy
ako si bol s inými,
správal si sa ako oni.
Ale
sám
nemáš
odvahu
dať
svedectvo.
Môžeš
byť
pastierom, ktorý prežil
emocionálne vzplanutie. Táto
skúsenosť urobila na teba veľký dojem. Lenže emócie
čoskoro opadnú, vrátia sa staré problémy a ťažkosti.
Môžeš byť pastierom, ktorý ochotne začne zdieľať
dobré správy. Ale čoskoro zostaneš zahovorený,
zosmiešňovaný alebo napadnutý za svoje názory
a vrátiš sa do bezpečnej vzdialenosti voči Bohu
a ľuďom.
Môžeš sa ukázať ako pastier, ktorý šikovne začne
robiť veľa hluku hlásajúc veľké slogany a poukazovať
na chyby ostatných. Ibaže to všetko sa deje preto, aby si
unikol pred svojimi hriechmi a nedostatkami.
Napokon je možné ukázať sa ako pastier, ktorý
napriek svojim paradoxom verí, že Ježiš Kristus
skutočne prišiel do tvojej ľudskej histórie. A pravda
Božej prítomnosti bude základom svojho života.
Prajem Vám, aby udalosti Ježišovho narodenia
pretvárali naše srdcia, aby sme sa odchádzajúc od jaslí
Novonarodeného stávali lepšími pastiermi svojho
života dnes a v celom novom roku.
Pokojné vianočné sviatky Vám i Vašim rodinám pri jasličkách
vyprosuje Váš otec Artur.
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Dianie v obci v priebehu roka 2016
Záver roka je časom bilancovania. Preto aj ja chcem zhodnotiť moju prácu počas roka 2016. Nechcem
však, a ani nemôžem zatvárať oči pred vecami, ktoré sa mi nepodarilo urobiť podľa mojich predstáv. Určite by
som najradšej žila v obci, kde by boli všetci ľudia spokojní a šťastní. Investičné akcie počas tohto roka boli
poslabšie, nakoľko financie zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov sme nezískali žiadne. Niektoré
skúsenosti s čerpaním eurofondov sú často
sprevádzané rozčarovaním, až znechutením. Obcou
boli podané tri projekty z eurofondov (na výstavbu
a rekonštrukciu poľných ciest, na kamerový systém
v obci a na detský oddychový areál), všetky boli po
trištvrte roku obci vrátené, z dôvodu celoplošného
zrušenia výziev. Pripraviť projekt si vyžaduje veľa
práce, a aj nemalé finančné prostriedky. V jarných
mesiacoch sa dokončilo a sfunkčnilo multifunkčné
ihrisko. Z vlastných prostriedkov obce sa zrealizovala
prestavba priestorov školskej vývarovne na
Nové multifunkčné ihrisko
vyhovujúce
priestory
podľa
hygienických
požiadaviek, prístavba skladu náradia ku kultúrnemu domu pre potreby školy, rekonštrukcia interiéru požiarnej
zbrojnice, rekonštrukcia chladiaceho boxu v dome smútku a ozvučenia. Pre hasičskú Tatru 815 bolo nutné
vybudovať prístavbu garáže. Keďže sme na prístavbu garáže a prekládku vysokého napätia finančné
prostriedky formou dotácie nezískali, obec vyfinancovala túto investíciu formou úveru v sume
40.000 €, s dobou splácania do konca roka 2018. Taktiež nebola úspešná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
miestnej
komunikácie
za
kostolom. No
obec nežije len investičnými
akciami.
Počas
celého
roka
sa
zabezpečovala
starostlivosť o čistotu obce,
hlavne
pri
cestnej
komunikácii,
autobusových
zastávkach,
verejných
priestranstvách,
kontajneroch. Okrem týchto
„viditeľných“
aktivít je ďalší rad úradných,
alebo ak chcete
papierových úloh, ktoré sa
riešili
v súvislosti s rozvojom našej
obce a taktiež
Vynovený interiér
riešenie aj „nepopulárnych“
rozhodnutí.
Hasičskej zbrojnice
Vyzývam
občanov
používajúcich
verejné
priestranstvo
na
parkovanie
svojich motorových vozidiel,
že sú povinní aj zaplatiť za užívanie verejného
priestranstva.
Na
jedno
osobné auto je podľa VZN poplatok 10,- € /rok.
Obec nemá záujem zbohatnúť
na tomto poplatku, ale ide o princíp. Ako bude
obec vyzerať, ak by všetci
občania, čo vlastnia osobné autá alebo traktory,
niekedy aj „z pohodlnosti“
parkovali pred domom – čiže na verejnom
priestranstve.
Žijeme na
dedine a každý občan má pri dome aj dvor. Teda
má aj priestor na parkovanie. Na záver mi nedá, aby som usporiadateľom nepoďakovala za rôzne kultúrne,
spoločenské
a športové
podujatia
nimi
zorganizované v obci. Je mi smutno, že niektoré
už tradičné akcie (Pochovávanie basy, Jasličková
pobožnosť) sa nekonajú, ale zase naopak ma teší,
že sa vytvárajú nové, ako napríklad Vianočný
koncert, v ktorom budú účinkovať rôzne vekové
kategórie - deti, mládež, seniori. A najúžasnejšie
Prístavba garáže
na tom je to, že našli spoločnú nôtu. Ešte raz sa
Hasičskej zbrojnice
chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na
rozvoji našej obce a ktorí sa počas roku
akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj,
zveľadenie
a o obohatenie
jej
kultúrneho
i duchovného života.
(starostka)
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Nezabúdajme byť spolu
Vianoce. Majú rôzne prívlastky: sú najkrajšie,
najveselšie, najšťastnejšie, najpokojnejšie sviatky
roka. Azda najviac ich vystihuje slovko čarovné. Pre

Projekt „Hovorme o jedle“

každého z nás to môže znamenať niečo iné. Myslím
si, že čaro Vianoc, okrem narodenia Ježiša Krista,
spočíva hlavne v tom, že trávime vianočný čas
s ľuďmi, ktorých máme radi. Vzájomne sa
obdarúvame úprimným úsmevom, vľúdnym slovom či

rodičoch. Dôvodov je viacero. Ale najzásadnejším je
smerovanie rodinnej výchovy.
Je mi jasné, že v každej rodine sú iné podmienky
pre výchovu. Ale jedno máme všetci spoločné, že
sme rodičmi a to je náročná rola. Teraz sa vám
prihováram ako matka a preto vás prosím, aby ste
napriek svojmu pracovnému vyťaženiu alebo
venovaniu sa iným záujmom, nezabúdali na to, že
vás vaše deti potrebujú. Zaujímajte sa o ne,
rozprávajte sa s nimi, spoločne sa hrajte, zabávajte,
navzájom si čítajte, učte sa s nimi...Venujte sa im,
pokiaľ je to možné, čo najviac. Ale zároveň ich od
malička učte dennému režimu. Vštepujte im pravidlá
a určujte hranice, limity, ktoré dieťa musí najskôr
poznať a až potom ich dokáže dodržiavať. Žiadny
mobil, tablet, počítač, TV vás nenahradí. A ani tzv.
„opičia láska“ nie je dieťaťu na prospech. Digitálne
technológie a blahobyt ovládli deti a aj dospelých.
To je „krutá realita“, ktorej ovocie v posledných
rokoch zberáme. V rodinách a nielen tam sa menej
a menej rozpráva, uprednostňuje sa písomná
komunikácia pred ústnou, veľa času sa trávi na

Vianočná besiedka ZŠ

ľudským dotykom a to je veľké tajomstvo
a bohatstvo, ku ktorému treba deti vychovávať, viesť.
Bohatstvo očami detí má rôznu podobu a od
malička si jeho obraz tvorí. Je smutné, že sa viac
a viac na hodinách stretávam s tým, že hmotné veci,
ako drahé autá, mobily, luxusné vily, dovolenky,
značkové oblečenie, atď. sa stávajú pre deti
dôležitejšie ako mama, otec, rodina, priateľ, zdravie,
láska... Počas svojej praxe som si vypočula z úst detí
rôzne názory na svojich rodičov. A neraz ma
zaskočilo, že niektorí žiaci merali lásku k nim podľa
toho, či im danú vec kúpili, alebo či im všetko, čo
chceli robiť, dovolili. Nemali problém povedať, že
mamu, otca, nemajú radi, neznášajú ich. Neraz som
z toho bola smutná a snažila som sa im veľa vecí
vysvetliť, usmerniť ich. Ale zároveň som si kládla
otázku, čo je príčinou, že sa takto vyjadrujú o svojich
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sociálnych sieťach a hraním počítačových hier.
Z roka na rok pribúda detí, ktoré nezrozumiteľne
rozprávajú, majú rôzne poruchy reči, nevedia
načúvať, prispôsobiť sa iným deťom, tobôž
Výlet do Bratislavy

Prievalský spravodajca

December 2016

požiadavkám, ktoré sú na ne kladené zo strany
dospelých. Často sa stretávame s ich sebeckým
správaním. Žiaci si robia medzi sebou naschvál, sú
nepozorné, chýba im kreativita, zodpovednosť...
Neraz sa dospelí sťažujeme, aké sú tie dnešné deti.
Hovoríme, že sú nevychované, zlé. Ale ony za to
nemôžu. Chyba je v rodičoch a v ich výchove. Mnohí
sa obhajujú vetou: „Veď to je taká doba !“
A najhoršie je, že za svoje zlyhanie vo výchove vinia
iných. Majte na pamäti, že my dospelí ideme
príkladom deťom a je na vás,
hlavne rodičoch, aký človek
z vášho dieťaťa vyrastie. Či
bude
vedieť
s
ľuďmi
komunikovať,
žiť
plnohodnotne svoj život alebo
si radšej bude len vypisovať
na sociálnych sieťach, hrať sa
počítačové hry, prestane mať
záujem o svoje okolie, stane
sa
závislým
na
virtuálnom svete.
Nemali by sme
zabudnúť, že
výdobytky
spoločnosti
a blahobyt
nám dávajú
veľa
možností a je
len na nás,
ako
ich
zužitkujeme.
Nadarmo sa nehovorí
„všetko rob s mierou“. Niektorí si myslia, že deti
nebavia rôzne spoločenské, kolektívne hry, záujmové
činnosti, že najradšej by hrali len hry na počítačoch.
Verte, ony majú o všetko záujem, čo ich nadchne, len
im
to
treba
Kalokagatia v Smolinskom
vhodnou formou
ukázať,
ponúknuť,
vysvetliť. Rady
sa
hrajú,
zabávajú,
tancujú,
spievajú, maľujú,
súťažia,
športujú...
O tomto sme sa
mohli v priebehu
minulého školského
roka presvedčiť na rôznych aktivitách, akciách školy,
súťažiach, ktoré boli prezentované na školskej
webstránke. Tu je ich prehľad a dosiahnuté výsledky:

 Matematika:
Pytagoriáda – Andrea Petrášová, Diana
Valičeková, Filip Hrebeň, Filip Holič - účasť
 Umenie:
Slovenský Slávik – Dominika Petrovičová účasť v okrese,
Šaliansky Maťko (umelecký prednes povesti) –
Diana Mihálová - 3.miesto okres,
Hurbanov pamätník – v prednese
prózy – Diana Mihálová 3. miesto obvod, v prednese
Deň
poézie
–
Michaela
matiek
Miščiová - 3. miesto
obvod,
Rozprávkové vretienko –
(prednes rozprávky)
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–

Rozlúčka so šk.
rokom 2015/16

Simon Ondra, Bianka Turečková - účasť
Vesmír očami detí – (výtvarná súťaž) - Diana
Valičeková - ocenenená práca
Čaro Vianoc – (výtvarná súťaž) – Michaela
Miščiová - ocenenená práca
Odpadáčik
alebo
fantázia
z
odpadu
(environmentálna súťaž) - Filip Hrebeň, Filip
Holič – ocenená práca

Jazyk:
Olympiáda zo SJL – Diana Valičeková
– 1. miesto okres, Filip Hrebeň – účasť

Šport:
Senica
CUP
(minifutbal
neplnoorganizovaných škôl okresov SE
a SI) - Peter Beňák, Radoslav Mihál,
Pavol Holič, Milan Daniel, Filip
Hrebeň,
Filip
Holič, Tomáš
Veteška
–
3. miesto,
Kalokagatia
(športová
olympiáda
neplnoorganizovaných škôl
okresov
SE a SI) - Filip Holič, Diana Mihálová,
Tomáš Veteška -7. miesto zo 16 škôl.
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Nechcem vás mojimi slovami urážať, poburovať,
ale chcem upozorniť na daný
problém, ktorý je celoTúra na Korlátko a rozhľadňu
spoločenský a treba sa ním
zaoberať, hľadať riešenia, aby
sa tento stav zmenil k lepšiemu.
Viacerí mi dáte za pravdu, že
napriek progresívnemu vývoju
digitálnych a iných technológií
by sme nemali zabúdať byť spolu
čo najviac počas celého roka
a nielen na Vianoce.
Škoda, že tento vianočný čas je
taký krátky, preto si ho plnými
dúškami vychutnajme. Tešme sa
Prajem vám všetkým, aby
z maličkostí, z ľudí okolo nás, našej
u vás vládla doma príjemná, pokojná a láskyplná
rodiny, priateľov, bližších i vzdialenejších známych,
atmosféra nielen počas vianočných sviatkov, ale aj
susedov, ktorí majú k sebe o niečo bližšie ako
celého roka.
Svetlana Vachová, riaditeľka ZŠ
inokedy.
Boli sme pozrieť nášho pána prezidenta...

Slovenský festival detí a mládeže v Osuskom

Oslava MDD na školskom dvore

-6-

Prievalský spravodajca

Naši NajmeNší šikovNíci

December 2016
Detský karneval

S novým školským rokom sme privítali aj
našich najmenších kamarátov. Prvé dni boli
pre nich veľmi náročné, ale láskavým
prístupom a spoluprácou s rodičmi sme aj
tieto, pre nich ťažké chvíle, zvládli. O krátky
čas už neboli žiadne slzičky a ani plač za
mamou už nebolo počuť.
Materská škola je už niekoľko posledných
rokov zaplnená do posledného miesta. Tento
záujem nás nesmierne teší. Avšak na druhej
strane, z kapacitných dôvodov sme ani tento školský rok nemohli uspokojiť všetky žiadosti. Momentálne je MŠ
plne vyťažená, navštevuje ju 24 detí. Z tohto počtu máme 14 chlapcov a 10 dievčat. Našou filozofiou je, aby
dieťa v MŠ bolo šťastné a pripravené na život. Hlavný cieľ našej MŠ nie je doviesť deti na rovnakú úroveň, ale
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený osobnostný rozvoj a zmysluplný život každého dieťaťa. Na
plnenie našich cieľov využívame všetky dané možnosti, deti majú možnosť v edukačných aktivitách hrať sa,
„učiť sa“ pod vedením učiteliek na interaktívnej tabuli. Okrem výchovy a vzdelávania detí podľa nášho
Školského vzdelávacieho programu máme rôzne aktivity.
Veľmi obľúbený je karneval, deň detí, rozlúčka s predškolákmi... V spolupráci s obcou sú to kultúrne
vystúpenia – vianočná besiedka, deň matiek,
Vianočná besiedka MŠ
návšteva našich starkých v Láskavých
dlaniach.
Materská škola chce pre deti
vytvoriť nielen rodinnú atmosféru, ktorá má
napomôcť
ich
správnemu
telesnému
i psychickému vývinu, ale je stále viac
otvorená novým možnostiam. Usmievavé
detské tváre sú zárukou, že sa v MŠ cítia
dobre. Toto sa nám darí napĺňať vďaka
láskavej pomoci vás ostatných. V mene
všetkých detí a kolektívu materskej školy
ďakujeme rodičom a ostatným priateľom školy
za ochotu pomáhať a zveľaďovať našu MŠ.
Čas ubieha míľovými krokmi a v prítomnosti detí zvlášť. Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky.
Čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí.
Šťastné a pokojné Vianoce, veľa lásky, úsmevu a porozumenia v novom roku a splnenie túžob a očakávaní
vám prajú detičky a celý kolektív Materskej školy.
Margita Petrášová, riaditeľka MŠ

Uvítanie do života
Na svete je veľa krásnych vecí, no predsa niet
väčšieho pokladu, ako je ľudský život, ktorý je
neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou.
Zrod nového človeka spĺňa túžby a želania
rodičov, dáva ich spoločnému životu novú
náplň. Od základu sa mení atmosféra rodiny
pribudnutím jej nového člena. Jeho nástojčivý
krik púta na seba pozornosť najbližších a jeho
nežný úsmev zostáva vždy v ich pamäti. Nielen
rodičia, ale celá rodina ba i celá spoločnosť
s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti
sú darom pre rodičov i spoločnosť. Sú
budúcnosťou rodičov, budúcnosťou našej obce a nášho národa. Dňa 1. októbra 2016 sa v obradnej sieni našej obce
uskutočnilo „Uvítanie detí do života“, narodených detí v roku 2016 (od 1.1.2016 -18.9.2016). Po krátkom príhovore
starostky obce a zápise do pamätnej knihy boli mamičky obdarované kvetom, malým darčekom a finančným príspevkom.
Veríme, že táto milá akcia si opäť nájde miesto v tomto našom uponáhľanom svete. Túto milú udalosť spestrili
programom deti ZŠ - Kristína Ferenčičová, Kristína Beňáková a Matúš Tarkoš.
(redakcia)
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Seniori JDS v Prievaloch v roku 2016...Črtá sa dôchodcovská V4 ?
Jednota dôchodcov Slovenska u nás
v Prievaloch oznamuje svoje akcie
prostredníctvom člena výboru Viktora
Ochránka na plagátikoch vývesnej
skrinky Obecného úradu v „mjestečku“
a tiež na budove pri dolnej zastávke
autobusov. A veruže mal toho Viktor
dosť, veď len hlavných akcií
(kultúrnych,spoločenských,poznávacích,
športových,či rehabilitačno-rekreačných)
sme v tomto roku uskutočnili 18. Jeden
a pol akcie na mesiac, to už znie dosť
lichotivo pri bilancovaní aktivity.
Na opekačke na Rozbehoch sa stretli Prievalčania s Bukovčanmi a Cerovčanmi, ale zavítali
Niektoré z nich sú už trvalkami
medzi nás aj priatelia z Hradišťa. Vľavo sú súťažiace v petangue, rozhodca je Marian Petráš.
v programe prievalských seniorov, no boli
aj také, ktoré mali v našej činnosti premiéru a veruže zaujali. Určite sú inšpiráciou pre tvorbu plánu činnosti aj na rok
2017. K tým prvým patria napríklad zabezpečenie občerstvenia pri stavaní mája v našej obci, už pravidelné stretnutia
s kolegami seniormi z Bukovej a Cerovej na Rozbehoch, v predveľkonočnom období spolupráca našich členov so žiakmi
Základnej školy (pletenie korbáčov, výroba ozdobných zajačikov), pod našim vedením pravidelné tréningy mladých
futbalistov z radov 2. – 4. triedy domácej ZŠ, alebo obľúbená členská schôdza zvolávaná z príležitosti osláv životných
jubileí. Mimochodom, tento rok bol na jubilantov dosť bohatý a touto cestou si dovoľujeme uctiť oslávencov. 70-ky sa
v tomto roku dožili Jozefa Hucovičová, Anna Kollorosová, Františka Juríková, Viktor Ochránek a Július Holič. 75-ku
a 80-ku si pre seba vyhradili manželia Matej a Emília Kubáškovci. Úctyhodných 85 rokov dovŕšila a našou členkou stále
ostáva pani Mária Rudavská. Všetkým želáme do ďalších rokov veľa zdravia. Samozrejme k akciám pravidelným
a dlhoročne už fungujúcim patria „čaje o piatej“ od októbra do mája budúceho roku, vždy v stredu v našej malej klubovni.
Kalendár zaujímavých podujatí v šestnástkovom roku odštartoval 24. mája jednodňový výlet vlakom do Komárna
s bohatým obedom v maďarskom Komárome. Veľmi vydarená akcia. Takmer o mesiac neskôr vycestoval plný autobus
členov i nečlenov našej ZO tentokrát
smerom na západ. V spoločnosti
11 seniorov z Bukovej, 8 z Jablonice
Komárno
a 2 dokonca z Brezovej, sme sa vybrali
opäť do cudziny, presnejšie do
Lanžhotu na Morave. Lákadlom bolo
najmä, z televíznej obrazovky známe,
spevácke duo manželov Osičkovcov.
Koncom júla si 23 účastníkov
(17 členov plus 6 nečlenov našej
základnej organizácie) vylepšovalo
svoj zdravotný stav na šesťdňovom
rehabilitačno-liečebnom
pobyte
v piešťanských
kúpeľoch.
Je
potešujúce, že máme veľmi dobré
kontakty so seniormi z Bukovej
i Cerovej-Lieskového, no zájazd z 20.8.
do Mariazell v Rakúsku, ktorý
Socha významného maďarského spisovateľa Móra Jókai nás inšpirovala k fotografovaniu. Mór
Jókai sa narodil v Komárne v roku 1825, je autorom viac ako stovky románov a noviel, čerpal
zorganizovali seniori z Plaveckého
námety z uhorskej histórie, prerozprával aj životné príbehy niektorých osobností uhorských
Petra (a zúčastnilo sa 10 Prievalčanov)
dejín, je medzi nimi aj Móric Beňovský. V pozadí je 130-ročné Podunajské múzeum.
naznačuje, že by spolupráca so
seniormi z Plaveckého Petra mohla byť pre nás veľmi užitočnou. Žeby sa rysoval vznik dôchodcovskej V4 ?
Baťov kanál a plavba loďou, to bola výzva pre ďalšiu akciu, ktorú sme uskutočnili 6. septembra. Tentoraz boli
hlavnými organizátormi Bukovčania, aj za spolupráce našich členov. Cieľom sa stala najprv Skalica a šanca spoznať
tajomstvo výroby známych trdelníkov v tak nazývanej Čiernej kuchyni. Väčšina z nás neodolala a sladkú pochutinu si
odnášala domov. Možno všetci neviete, ale platí, že označenie „Skalický trdelník“ môžu mať len trdelníky vyrobené na
území okresov Skalice a Senice ohraničenom riekami Morava, Teplica, Myjava a hranicami s Českou republikou.
Zaujímavé však boli tiež prehliadky kláštora u Františkánov, Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského a iných
pozoruhodností tohto príjemného mesta, odkiaľ sme pokračovali ďalej do mesta Strážnice na Morave.
Zoznam významnejších podujatí uzatvára šport, presnejšie stolnotenisový turnaj „Memoriál Matúša Nemečkaya“, ktorý
sa uskutočnil 22. októbra za účasti 18 hráčov. Spolu sa v sále KD v Prievaloch v ten deň odohralo na 4 stoloch
obdivuhodných 83 zápasov. Celkovým víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Prievalčan Alexander Kiráľ. (msl)
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Populárne spevácke duo Břetislav Osička s manželkou Jitkou v dolnom
rade medzi Štefkou Velickou a Štefanom Horváthom z Bukovej.

Pri vstupe na
Kolonádový most
v Piešťanoch je
známa socha
barlolamača.
Naša partia ho
nemohla obísť...

Ísť na liečebno-rehabilitačný pobyt a nezatancovať si, to veru nie je možné.
Dole: Víťaz A. Kiráľ s putovným pohárom a fotkou M. Nemečkaya, ktorý
nás životom i svojou športovou aktivitou k tomuto podujatiu inšpiroval.

Kráľom stolného tenisu sa stal Kiráľ
Celkom pestrá spoločnosť sa zišla v našom kultúrnom dome 22. októbra na
premiérovom 1. ročníku stolnotenisového turnaja Memoriálu Matúša
Nemečkaya. Osemnástka zúčastnených hráčov už je úctyhodným prejavom
záujmu niečo v športe robiť. Ukázať a osvedčiť zároveň svoje majstrovstvo prišli
domáci - Marek Ochránek, Dušan Kučera, Alexander Kiráľ, Martin Sládek, Alojz
Vittek, Marian Petráš, Jozef Holič ml., Dušan Žovák a Peter Petráš, ďalej kvalitní
hráči Štefan Horváth a Jozef
Miščí z Bukovej, Seničan
Martin
Grofčík,
duo
Cerovčanov - Štefan Vereš,
Augustín Jurovatý a Stanislav
Balúch
zo
Senca.
Silné
zastúpenie
mala
rodina
Nemečkayovcov, synovia Peter a Martin, aj Martinov svokor
Miroslav Veselý. Hráči absolvovali celkovo 83 zápasov a iba pre
zaujímavosť, len vo finálových skupinách sa odohralo 213 setov.
Najprv hráči prešli súbojmi každý s každým v štyroch skupinách,
pričom sa hralo na 2 víťazné sety, vo finále už na 3 víťazné sety.
Rodina Nemečkayovcov s víťazmi 1.ročníka Memoriálu M.N.
Najlepší dvaja z každej základnej skupiny postúpili do
osemčlenného A finále, hráči z tretích a štvrtých miest sa zišli v B skupine, tzv. skupine útechy. Súboje v základnom kole
boli prevažne jednoznačné, vo finále však poriadne prituhlo. V B finále napríklad Petrovi Nemečkayovi desiatka
víťazných setov stačila len na 5. miesto a Dušan Kučera sa s 15-timi vyhratými setmi neprebojoval na stupeň víťazov.
Tam skončili: 1. miesto: Miroslav Veselý (Bratislava) skóre 21:3 a 14 bodov, 2. miesto Peter Petráš (Prievaly) 18:8
a 10 bodov, 3. miesto Štefan Horváth (Buková) 17:7 a 10 bodov. Vo finálovej A skupine Šaňo Kiráľ jednoznačne
kraľoval, iba A. Vittek a J. Miščí mu dokázali zobrať dva sety, po jednom M. Sládek a M. Grofčík. Výsledková listina
A finále: 1. miesto Alexander Kiráľ (Prievaly) 7 zápasov, 21:6 skóre,14 bodov, 2. miesto Jozef Miščí (Buková) 7- 20:6
– 12 bodov, 3. miesto Marek Ochránek (Prievaly) 7 – 16:8 – 10 bodov, 4. miesto Alojz Vittek (Prievaly) 7 – 18:9 –
8 b., 5. miesto Martin Grofčík (Senica) 7 – 10:14 – 6 b., 6. miesto Martin Sládek (Prievaly) 7 – 7:16 – 4 b., 7. miesto
Stanislav Balúch (Senec) 7 – 4:18 – 2 b., 8. miesto Augustín Jurovatý (Cerová) 7 – 2:21 – 0 bodov.
(msl)
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Adrenalín v práci, ale i vo voľnom čase : Byť
dobrovoľným hasičom je záľuba a životný štýl.

Mladí a šikovní...

požiadavky, t. j.
Rok sa stretol s rokom a my sa stretávame na stránkach
plnoletosť,
nášho občasníka, aby som Vám po roku opäť povedala,
zdravotnú
čo je nové u hasičov. Najdôležitejší na našej organizácii
a psychickú
sú naši členovia, ľudia, ktorí dobrovoľne obetujú svoj
spôsobilosť
čas, aby mohli pomáhať spoluobčanom v mimoriadnych
a taktiež fyzickú
situáciách, muži, ktorí sa vášnivo angažujú pre dobro
zdatnosť.
všetkých nás ostatných. Keďže čas sa nezastaví a beží
V radoch DHZ
stále ďalej a neustály pokrok v našom modernom svete
Prievaly máme
prináša so sebou aj nové nebezpečenstvá, musí nastať aj
v súčasnosti 32
modernizácia v hasičskom zbore. Hasičské jednotky na
členov,
zatiaľ
Slovensku dnes tvoria systém, ktorý efektívne ochraňuje
som medzi nimi
zdravie a životy občanov. Všetky hasičské jednotky však
jediná žena.
nemôžu byť vybavené a vycvičené rovnako. Vláda preto
Na prvý výjazd
podporuje dobrovoľné hasičské zbory technikou, autami
roku 2016 nás operačné stredisko zmobilizovalo 25.1.
a protipovodňovými vozíkmi a zaraďuje ich do kategórií.
k likvidácii požiaru komínového telesa v Prievaloch.
Obec Prievaly spadá do kategórie A. Do tejto kategórie
Nebezpečenstvo dokážeme zvládať pravidelným
sú zaradené hasičské jednotky prvého nasadenia, tam kde
vzdelávaním, školeniami, v mesiaci marec sa štyria naši
nemajú profesionálni hasiči dostatočné
členovia zúčastnili školenia veliteľov družstva.
plošné pokrytie a nestihli by tak
Zapojili sme sa aj do akcie „Čistý chotár“
prísť na zásah včas. Čiže naši
a pomohli sme zbaviť našu peknú obec
hasiči prichádzajú k zásahu
a jej okolie odpadkov. Škoda, že nie
ako prví a poskytujú
nadlho. 19. marca práve na Jozefa
pomoc ako prví. Výjazd
sme si s príchodom jari a pekného
musia
stihnúť
do
počasia
troška
zašportovali,
desiatich minút, musia
niekoľko našich členov sa
mať dýchacie prístroje
zúčastnilo futbalového turnaja
spolu s vyškolenými
v Kopčanoch.
Bojovnosť
ľuďmi.
Dobrovoľné
a nasadenie od začiatku zápasu
zbory
obce
sú
nám prinieslo pekné druhé miesto.
financované z obecného
Aj tu platilo povestné: „Futbal sa hrá
rozpočtu a štát obci prispieva
na góly a nie na šance“. Pekným zvykom
podľa kategórie hasičského
a dlhoročnou
tradíciou
je
počas
Likvidácia požiaru komína
zboru. Naša obec dostala od štátu
Veľkonočných sviatkov stráženie Božieho hrobu,
v tomto roku 3.000 €, ktoré boli v plnom
v marci sa pri otvorenom Božom hrobe v hodinových
rozsahu využité pre hasičský zbor. Počet výkonných
intervaloch striedali vždy dvaja hasiči oblečení
hasičov v rámci jednotiek DHZ si upravuje samotná
v uniformách od Veľkého piatku až do sobotňajšieho
obec. Zákon určuje len minimálny počet členov jednotky,
podvečera Kristovho vzkriesenia. 27. 3. sme mesiac
v našej kategórii A je to spolu s veliteľom 17 členov.
marec ukončili Veľkonočnou diskotékou.
Priamo zásahovú činnosť však môže vykonávať len ten,
Apríl sa niesol v zaradení nášho nového zásahového
kto má odbornú spôsobilosť a spĺňa aj ostatné
vozidla TATRA 815 do činnosti, bola dokúpená hasičská
Protipožiarna asistenčná hliadka v Malackách
výzbroj a výstroj pre potreby zásahovej činnosti.
Nezaháľali sme ani vo vzdelávaní našich členov,
traja hasiči sa zúčastnili psychotestov.
V posledný aprílový deň sa už tradične na
námestí stretli Prievalčania, aby povzbudili
našich hasičov pri stavaní mája. Prievalskí hasiči
sa nespoliehajú pri tejto akcii na nejaký stroj,
všetko bolo iba v réžii ich rúk a bola to naozaj
pekná súhra ľudských rúk. V minulosti máj
stavali iba slobodní mládenci, dnes už im
pomáhajú aj zodpovední ženatí hasiči. Po dobre
vykonanej práci nechýbal pohár dobrého vínka
a tiež ako vždy dobrá nálada.
V máji sme si uctili nášho patróna sv. Floriána
a konala sa svätá omša za hasičov a ich rodiny.
7. mája sme tradične asistovali pri pivnom
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festivale a taktiež sme sa zúčastnili okrskového
výboru boli zvolení: predseda: Jozef Oršulák st.,
taktického cvičenia zameraného na protipovodňové
podpredseda a veliteľ: Tibor Petráš,tajomník: František
opatrenia v Hradišti nad Vrátnom. 23. mája sme
Žovák st., preventivár: Tomáš Žovák, pokladník:
vykonávali
protipožiarnu
asistenčnú
hliadku
Miroslav Oršulák, strojník: Erik Slezák, revízori: Ján
v Malackách na čerpacej stanici Shell.
Miščí, Jaroslav Nemec, člen výboru: Mário Bača.
Mesiac jún sa nesie v znamení našich detí, preto sme
Keď sa práve nič nedeje, sme Vaši susedia, ak sa však
pre nich pripravili ukážku zásahu, bol to veľmi príjemne
udeje mimoriadna situácia, sme zrazu hasiči telom
strávený čas. Zamerali sme sa na zásahovú činnosť,
i dušou. Asi každý jeden z hasičov mi dá za pravdu, že
cvičili sme s novou technikou, aby sme získali potrebnú
keď zahúka siréna, musel by mať zlomenú nohu, aby
zručnosť a prebehlo tiež
zostal doma. Vtedy sa srdce
Taktické cvičenie v Hradišti pod Vrátnom
školenie
zásahovej
rozbúši, krv sa rozprúdi
jednotky.
rýchlejšie a ideš ! Hasič nevie,
V júli
sme
začali
do čoho ide, čo ho čaká, ale
zápolenie
v hasičskom
chce byť čo najskôr pri
športe. Pre oko náhodného
zbrojnici, sadnúť do auta
diváka vyzerá počínanie
a vyraziť do zásahu. Ani jeden
našich
hasičov
po
z nás by to nedokázal bez
štartovom výstrele dosť
tolerancie rodiny, pretože tu
chaoticky, ale oni vedia
už
zďaleka
nejde
len
presne, čo majú robiť,
o koníčka otca, brata, syna.
všetci pracujú naraz.
Preto
chcem
poďakovať
Chlapi vzadu pripevnia
rodinám
za
podporu
kôš na savicu a naliatím
a trpezlivosť.
Ďakujem
zaistia vodu do hadíc, s tými
všetkým členom DHZ, ktorí
vybehnú muži s prúdnicami, ktorí majú za úlohu prúdom
aktívne pracujú v našom zbore či už pri športových
vody naplniť terče a v tom okamihu sa stopne časomiera.
podujatiach, pri údržbe techniky, pri ochrane majetku
Ide tu o súhru tímu, zručnosť a predovšetkým rýchlosť.
a občanov, pri organizácii všetkých podujatí, taktiež našej
Chce to veľa tréningov, pri ktorých sa stretajú naši mladí
pani starostke a obecnému úradu. Vďaka dobrej
hasiči. Ďalej sme vykonávali asistenčné hliadky pri zbere
spolupráci, vzájomnej dôvere a komunikácii môžeme
úrody. 31. júla vyčíňalo počasie, naši hasiči zasahovali
našu peknú obec a našich spoluobčanov chrániť aj
v súvislosti so silným vetrom na odstránení padnutého
naďalej na vysokej úrovni. Naša vďaka patrí občanom,
stromu cez miestnu komunikáciu.
priateľom, sponzorom, ktorí nám už akokoľvek pomohli,
V auguste naďalej naši mladí kolegovia hasiči zápolili
aby ste vedeli, že si to veľmi ceníme a nezabúdame na
v hasičskom športe a tešili nás veľmi dobrými
dobré skutky. Veríme, že vám to bude v živote
umiestneniami.
mnohonásobne oplatené.
September sa niesol v znamení rozlúčky a predaja našej
Blížia sa sviatky narodenia Krista a Silvester. Zvyčajne
starej Škody 706 R THP, ktorá nám po celé roky dobre
sa nezaobídu bez varenia, pečenia, zapálených sviečok,
slúžila, zároveň sme zakúpili nábytok do požiarnej
svetlíc a delobuchov. Stromček je krajší, keď svieti, ako
zbrojnice.
keď horí. Chceme vás, drahí spoluobčania, poprosiť
Tradičné ručné stavanie mája
Naši hasiči ukončili
o pozornosť a kontrolu
súťažnú
sezónu,
nad
týmto
absolvovali spolu 13
pomocníkom
súťaží a umiestnili sa až
človeka.
5x na peknom druhom
Nezamestnávajme
mieste a raz na 3. mieste.
sa hasením, ale
Je to veľmi slušná
užívajme si tento
bilancia, patrí im veľké
sviatok v pokoji.
poďakovanie.
Milí spoluobčania
Dňa 2. októbra sme
a rodáci,
v mene
zorganizovali
hodovú
nášho DHZ vám
zábavu. V tomto mesiaci
prajem požehnané,
sme pokračovali vo
milostiplné sviatky
vzdelávaní a zúčastnili
Narodenia
Pána
sme sa odbornej konferencie
a radostný
v Martine. 14. októbra nás operačné stredisko vyslalo
a pokojný nový rok 2017. Prajem Vám, aby ste nikdy
k technickému zásahu – k odstráneniu padnutého stromu
nemuseli využiť našu pomoc. Hasičom želám, aby sa
na cestnej komunikácii tzv. Kamenec – je to cesta medzi
z každej akcie vrátili domov zdraví k svojim rodinám. Pri
Plaveckým Petrom smerom na Bukovú. V októbri boli
našej práci nech nám Pán Boh pomáha !
zahájené práce na prístavbe garáže.
Milí Prievalčania, sme tu pre vás každý deň, 24 hodín
26.11.2016 sa konala výročná členská schôdza, na
denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku – vaši hasiči.
Ľudmila Petrášová, DHZ
ktorej sa konali voľby do výboru DHZ Prievaly. Do
- 11 -
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Na každej mape do roku 1946 by ste obec s názvom
Prievaly hľadali márne. V rôznych historických
obdobiach sa táto obec nazývala inak. Santisdorf
(1531), Sswytzwdorff (1545), Sancydorf (1578),
Sandorf, neskôr Sandorff, maďarsky Sándorf,
slovensky Šandorf. Rokom 1946 bola obec
premenovaná na Prievaly.
Tak, ako má svoju históriu obec Prievaly, tak
i varenie piva má svoju omnoho staršiu históriu. Pivo je
staré už ako ľudská civilizácia a jeho pôvod
pravdepodobne predchádza vynájdeniu chleba. Pivo je
s najväčšou pravdepodobnosťou staršie ako 10 tisíc rokov,
ale najstarší záznam pochádza z roku 4 tisíc rokov pred
naším
letopočtom
z Mezopotámie.
Tento
zlatavý
mok
sa
samozrejme
začal variť aj
v našich
krajinách okolo
roku 1080. Ale variť ho nemohol hocikto,
a právo ho variť bolo veľmi obmedzené. Varilo sa pre
vlastnú potrebu v domácnostiach, neskôr v osobitných
miestnostiach, ktoré boli predchodcami pivovarov.
To, že sa pivo varilo v minulosti
Pivko už zreje...
i v Sandorfe (Prievaloch), je viac
ako pravdepodobné.
Spojenie
týchto
dvoch
historických
faktov
piva
a názov obce Prievaly –
Sandorf,
však
dostávajú
v súčasnosti nový význam.
Rokom 2011 Sandorf píše novú –
tentokrát pivom voniacu etapu. Pivo
Sandorf získava tie najprestížnejšie ocenenia na Slovensku
ako i v Česku, ktoré si na tradícii piva zakladá. Nie je

Pivo Sandorf v kadiach...

preto divu, že majitelia, manželia Bílikovci, ktorí chceli
variť kvalitu, siahli po najznámejšom českom sládkovi
- 12 -

Josefovi Krýslovi, ktorý dal ten správny
základ k vareniu piva. Po piatich rokoch
existencie na trhu si však už varia pivo sami so

svojimi sládkami. A očividne im to ide,
pretože pivo Sandorf sa v rôznych stupňoch
a druhoch predáva nielen v pivovare Sandorf,
ale aj v rôznych obciach na Záhorí, ako
i v špecializovaných predajniach na
Slovensku.
Nie však len pivom je živý
pivovar Sandorf. Pivné kúpele,
ktoré sú len dvoje na
Slovensku, sú vyhľadávaným
artiklom. Vychutnať si kúpeľ
v tomto zlatistom moku si zákazníci
musia
často
zarezervovať
kvôli
obmedzenému počtu kúpajúcich sa a množstvu
objednávok.
Pivné kúpele Sandorf sú pre svoje
blahodarné účinky vyhľadávané zákazníkmi
nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných krajín
sveta. S cudzou rečou sa môžete stretnúť práve
na základe dobrých referencií spojených
s kvalitnými službami, ako i ochotným
personálom pivovaru.
Pivovar pozitívne propaguje obec Prievaly
a mnoho ľudí na základe pivovaru Sandorf vie,
kde sa táto bodka na mape sveta nachádza,
a radi sa sem vracajú.
A čo povedať záverom ? Netreba zaspať na
vavrínoch, čo určite Bílikovci nemienia.
Róbert Peťko, hrdý Malačan
(manažér spoločnosti Sandorf)
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MALVÁZIA - Pohoda – pohyb - poznanie
V máji tohto roku, necelé 2 km od obce
Prievaly smerom na Cerovú, otvoril svoje brány
hosťom nový relaxačno-zážitkový rezort
Malvázia. Po náročnej, niekoľko rokov trvajúcej

rekultivácii areálu bývalých Rašelinových
závodov, tu investor, spoločnosť BTT s.r.o.,
vytvoril na pôvodne ťažbou rašeliny

Interiér reštaurácie

zdevastovanom 8 hektárovom pozemku krásny
park
so
športoviskami
a
komorným
štvorhviezdičkovým hotelom.
„Hneď od začiatku rekultivácie sme sa
zamýšľali, aké by mohlo byť následné
zmysluplné využitie tohto územia. Zem plná
jám, ktoré ostali po pôvodnej ťažbe rašeliny,
močariská, tvrdošijné rákosie a burina sa
postupne premieňali na kultivovaný pozemok
a s touto premenou krok za krokom dozrievala
myšlienka na výstavbu oddychového areálu
s príjemným hotelom. Krása tohto miesta na
úpätí Malých Karpát a pokoj vyžarujúci
z okolitých lúk, lesov a jazier sa priam ponúkali
k vytvoreniu oázy pohody, kde ľudia nájdu únik
od ruchu všedných dní“, hovoria pani a pán
Brezovanovci, spoločníci spoločnosti BTT s.r.o.

Nasledovala
niekoľkoročná
výstavba
hotela
a priľahlých športovísk. „Sme vďační za dobrú
spoluprácu každému, kto sa podieľal na výstavbe
Malvázie, či už našim dodávateľom, ktorí väčšinou
pochádzali buď priamo z Prieval alebo
z blízkeho
okolia,
našim
zamestnancom, ako aj
verejným
činiteľom, ktorí náš plán podporovali
a nehádzali nám príslovečné polená
pod nohy, takže aj čas výstavby sa
niesol v pozitívnom a konštruktívnom
duchu“, hovoria investori.
A dnes tu na návštevníkov Malvázie
čaká príjemný hotel s 36 pevnými
lôžkami
s jedinečnou
rodinnou
atmosférou,
s
konferenčnou
miestnosťou vybavenou kvalitnou
audiovizuálnou technikou, čarovnou
knižnicou a elegantnou, ale pritom
útulnou
reštauráciou
s výbornou
kuchyňou na vysokej úrovni. Hotelovým hosťom je
k dispozícii v lete vonkajší bazén, možnosť zapožičania
si bicyklov, ako aj možnosť člnkovania sa na jazere hneď
za areálom parku.
Aj neubytovaní hostia môžu vyžiť služby príjemného
wellness a rôznych športovísk, ako sú tenisové kurty,
plážový volejbal, futbalové ihrisko, kolky, petang alebo
sa len jednoducho poprechádzať po parku, pri rybníčku,
či v mladej ovocnej a bylinkovej záhrade, prejsť sa po
chodníčku naboso, poobdivovať ručne maľovanú
mandalu a pre najmenších je k dispozícii detské ihrisko.
„Záhorie je čarovné, sú tu skvelí ľudia, je tu veľa čo
vidieť a spoznať a pri tom je temer neobjavené ako
turistická destinácia v širšom slova zmysle. Našou
snahou je na tento krásny kúsok zeme priviesť turistov

Na relax poslúži aj knižnica...

nielen z blízkeho okolia a Bratislavy, ale aj z ostatného
Slovenska a pri neskromnosti, aj zo zahraničia“, hovoria
s úsmevom Brezovanovci.
článok prevzatý z archívu Malvázie
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Šandorfský hodový turnaj
v malom futbale
Dňa 1.októbra sa okrem hodovej zábavy
a samotných hodov naskytla v obci ešte
jedna zaujímavá možnosť, ako stráviť krásne
športové popoludnie a urobiť niečo málo pre
svoje zdravie a tak trocha ukázať ľuďom, že
dnešná mládež má záujem aj o šport.
Kto by to bol povedal, že sa u nás
usporiada tak úspešný 1.ročník v malom
futbale...?! Napriek predbežnému
zrušeniu sa podarilo zorganizovať
tento turnaj v rozpätí jedného
týždňa a to všetko pomocou
známej sociálnej siete ! Hoci
virtuálnu účasť potvrdilo len malé
množstvo ľudí, pred samotným
začiatkom turnaja sa už zišlo veľa
mladých športovcov, čo potešilo
nielen organizátorov, ale aj
samotných protihráčov.
Na naše veľké prekvapenie sme
u nás privítali družstvá z Holíča,
Cerovej, ba dokonca družstvo dievčat
z Myjavy. Na turnaji boli aj tri prievalské
družstvá. Kvalita hry bola naozaj výborná
a už
od
začiatku
turnaja bolo zrejmé,
že vyhrať ho nebude
jednoduché. Družstvá
boli rozdelené do
2 skupín, v ktorých
hral každý s každým,
a víťazi skupín išli
priamo do finále. Zo
všetkých
družstiev
(troch
domácich
a troch
družstiev
hostí) napokon vyhrali
chlapci z Cerovej,

December 2016

ktorí vo finále vyhrali s
prievalským družstvom
4:1... a odniesli si tak
dobrý pocit z víťazstva.
Nakoniec si mohlo
každé družstvo urobiť
spomienkovú fotku so
svojím
diplomom
vďaka našej šikovnej
fotografke.
Organizátori
Zmyslom
tohto
vyhrali 2. miesto
turnaja
bolo
však
upovedomiť hlavne mladých ľudí, aby využívali svoje
zdravie naplno, lebo pohyb je v dnešnej dobe
veľmi zanedbávaný. A tak trocha poukázať, že
popri takýchto akciách je možné nadviazať nové
priateľstvá, prípadne utužiť vzťahy a využiť čas
s kamarátmi. Tiež ukázať, že všetko je možné, keď
sa chce a každý z nás má možnosť si vybrať.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa do turnaja zapojili, od samotných hráčov,
ľudí, ktorí sa prišli pozrieť, fotografke, všetkým
tým, ktorí boli ochotní pomôcť pri rozhodovaní
zápasov, zapisovaní výsledkov, tvorbe diplomov...
Víťazné družstvo
Každý, koho sme poprosili o pomoc či v malých či vo
veľkých veciach, bol ochotný pomôcť a svojim spôsobom sa podieľať
na spoluorganizácii turnaja. ,,Víťaz bol každý, kto prišiel a kopol do lopty !“
Marek Ochránek a Jozef Holič ml.
Účastníci turnaja

Záhorácka footgolfová liga 2016 – Prievaly
Na golfovom a footgolfovom ihrisku v našej obci prebiehali
v tomto roku viaceré súťaže. Bola to Slovenská footgolfová
tour súťaž, ktorú organizovala Slovenská footgolfová asociácia
(SFGA), ale aj Záhorácka footgolfová liga. Túto súťaž mal
pod palcom náš Footgolfový klub v Prievaloch. Footgolf je
novovzniknutý šport, ktorý sa veľmi rýchlo rozvíja a má už
veľmi veľa fanúšikov. Hráči hrajú na golfovom ihrisku –
dodržiavajúc golfové pravidlá, ale namiesto golfových palíc
a loptičiek používajú svoje nohy a futbalovú loptu.
Golfové ihrisko využívali hlavne žiaci ZŠ v okolí. Najlepší
v golfovej súťaži: Chlapci : Patrik Ščepka,Dievčatá : Alexandra
Uhrínková. Najlepší v Záhoráckej footgolfovej lige: Muži: Ján
Horváth – Footgolf Petržalka, Ženy: Martina Majerčíková –
Footgolf Trnava.
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Peter Kubiš, Footgolf Prievaly
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Úžasný deň – sviatosť Birmovania v Prievaloch
V závere svätého roka milosrdenstva sa u nás v Prievaloch vysluhovala sviatosť birmovania. Z rúk otca
arcibiskupa Stanislava Zvolenského prijalo 25 mladých ľudí sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá sa konala
v sobotu 22.10.2016 o 15.00 hod. Birmovanci prichádzali so svojím birmovným rodičom do kostola, kde boli
pri vstupe dekorovaní stuhou s vlastným birmovným menom a pomaly sa usádzali na svoje miesta. Svätá omša
začínala sviatostným sprievodom z fary do kostola za účasti otca arcibiskupa, nášho otca Artura a ostatných
kňazov a miništrantov. Na úvod zaznela uvítacia pieseň, otec Artur privítal otca arcibiskupa a tiež pani
starostka všetkých ostatných prítomných za našu obec. Celá slávnosť pokračovala s vysluhovaním sviatosti
kresťanskej dospelosti. Sviatočná atmosféra sa niesla v duchu Božieho milosrdenstva. Otec arcibiskup v homílii
povzbudil mladých nebáť sa evanjelizovať aj v takom ťažkom období, aké nás obklopuje. V kostole vládla
veľká pohoda a pokoj aj u birmovancov. Otec Artur ich na slávnosť veľmi dôsledne pripravoval počas ich
spoločných stretnutí, oni to tak aj chápali a boli dôkladne na túto dôležitú udalosť v ich životoch prichystaní.
V závere sa birmovanci poďakovali
otcovi arcibiskupovi za vyslúženie
sviatosti, taktiež nášmu duchovnému
otcovi Arturovi za to, že ich po celý
čas
svedomito
pripravoval.
V neposlednom rade slovko ďakujem
putovalo aj rodičom za to, že im
umožnili prijať túto sviatosť a tiež
všetkým ostatným, ktorí sa pričinili
k jej
skrášleniu.
Samozrejme
najväčšia vďaka patrila všemohúcemu
Bohu, že im doprial prežiť tento
prenádherný deň.
V závere odznelo krstné motto:
„Aby náš život bol Bohu na slávu, rodičom na radosť, svetu na osoh a nám na spásu, nech im v tom dobrotivý Boh pomáha.“

Svätá omša spojená s oslavou 50 rokov života
V týchto sviatočných predvianočných dňoch sa dňa 2.12.2016 náš duchovný otec Artur Ciepelski dožil
krásnych 50 rokov života. „Ó, pane, aj naňho si sa pozrel. Vyvolil si ho a urobil nástrojom, aby viac potešoval
iných, než aby jeho potešovali, chápal iných, než aby jeho chápali a skôr miloval iných, než aby jeho
milovali.“ „Drahý otče, vaše dni nech sú posiate Božou láskou a úsmevom, nech sa vaše dobré a láskavé srdce
dotýka nás všetkých, nech vaše dlane
hladia tých, ktorí to najviac
potrebujú a nech vás naša nebeská
matka chráni pri vašej každodennej
práci.“ Spolu s otcom Arturom
a jeho najbližšími sme to prežívali
pri jeho ďakovnej svätej omši, ktorá
sa konala 3.12.2016 o 15:00 hod. za
účasti mnohých vďačných farníkov,
detí, mládeže, sestričiek z Cerovej,
Bojkovej a Trnavy, miništrantov
a ostatných prítomných. Svätá omša
bola
dvojjazyčná
v poľskom
a slovenskom jazyku, aby bola
prístupná aj nám, aj hosťom z Poľska.
Harmóniu svätej omše obohatila mládež prostredníctvom spevu a organu. Piesne takisto odzneli v slovenskom
aj v poľskom jazyku. Bolo to veľmi dojímavé a účastné. ĎAKUJEME. „Ďakujeme vám otče za všetko, čo pre
nás robíte a hlavne, že ste tu a pre nás.“ A ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto svätej omše a hlavne tým,
ktorí sa pričinili o jej skrášlenie, či už spevom, prípravou alebo akýmkoľvek spôsobom. Vám patrí veľké Pán
Boh zaplať. VĎAKA. Asi veľa ďakujem, ale niekedy to chýba a stačí tak málo - to čarovné slovo – ĎAKUJEME.
D.T.
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Láskavé dlane ???

ktorom sa klient predstaví a zoznámi sa s ostatnými.
Potom si spoločne vypijeme čaj alebo kávu,
pochutíme si na koláči. Podobne prebieha stretnutie,
keď sa lúčime s niektorým členom našej rodiny
Láskavých dlaní. Takto si spomíname a uctievame

Načo nám sú sociálne zariadenia ??? Čo sú to za
inštitúcie ??? Jedno také v našej obci máme a neviem, či
každý správne chápe význam a užitočnosť existencie
takéhoto
zariadenia.
Sociálne
zariadenie Láskavé dlane je zariadením
pre
seniorov
a zariadením
opatrovateľskej služby. Do zariadenia
pre seniorov môže byť prijatý klient
v dôchodkovom veku a do zariadenia
opatrovateľskej služby plnoletá osoba
od 18 roku života, aj osoba
v dôchodkovom veku. Klient je prijatý
do zariadenia nielen pre problémy
súvisiace s jeho vekom, ale aj pre jeho
nepriaznivý zdravotný stav, ťažké
zdravotné postihnutie, nezvládnuteľnú
životnú situáciu, ale i stratu domova
a rodiny. Keď si človek nevie sám,
3. ročník Letných športových hier
alebo s pomocou svojej rodiny vyriešiť
tieto problémy, ponúka sa pomoc
človeka, s ktorým sme prežili spoločné chvíle, ktorý
v podobe sociálneho zariadenia. Láskavé dlane poskytujú
nám zanechal kúsok seba samého. A my
svoje služby už tretí rok. Už tretí rok poskytujú teplo
nezabúdame...
domova, bezpečie, oporu a lásku svojím klientom.
Tento rok sme
Samozrejme nič
prvý
raz
nie je dokonalé.
putovali
Pracovať v tejto
k sestričkám do
oblasti
je
kláštora
neskutočne
v Cerovej. Táto
náročné. Klienti
naša púť bola
majú
rôzne
pre
nás
predstavy,
krásnym
požiadavky,
duchovným
nároky
zážitkom. Boli
Mikuláš v LD. Pani Mária Mihoková ho
Svätá omša v LD
a ulahodiť
pozdravila: „Dobrý večer, pán Škrabák !“
sme
prijatí
28 klientom
s otvorenou
súčasne, si niekedy vyžaduje nadľudské úsilie. Nájdu sa
náručou. Po nasýtení duší nasledovalo bohaté
i klienti a ich príbuzní, ktorí sú nespokojní. My sa napriek
pohostenie a úžasná zábava plná hudby, spevu,
tomu usilujeme. Sme tiež len ľudia a napriek takýmto
smiechu a radosti. Zažili sme na chvíľočku také
situáciám to nevzdávame, lebo si uvedomujeme, že naša
nebíčko, kde LÁSKA tiekla potokom. Za najkrajšiu
práca nie je len prácou, ale najmä poslaním človeka
udalosť roka 2016 považujem „Modré
chápať a pomáhať človeku, ktorý nás potrebuje.
Naša divadelníčka p. Viktorka
z neba v Láskavých dlaniach“.
Poláková ako „cigánka“
Vážim si prácu každej mojej kolegyne
V tomto roku sa stretli a padli
a týmto každej vyjadrujem vďaku.
si
do
náručia
matka
Najlepším dôkazom toho, že túto prácu
a vytúžený syn a otec
robíme dobre, je spokojnosť našich
a čakaný
syn
!!!
klientov, pokojné a radostné prežívanie
Nechýbali slzy radosti
ich životov u nás. Celý rok v Láskavých
a úprimné
objatia.
dlaniach je naplnený množstvom
Osobitne
pomáhame
podujatí, aktivít a činností. Mnohé z nich
klientom, ktorí nemajú
sa stali tradíciou. Utužujeme naše vzťahy
svoje
vlastné
rodiny
s našimi najmladšími - škôlkarmi. Naše
a nemajú
ani
dostatočné
stretnutia sú raz do mesiaca a prebiehajú
finančné prostriedky na bežný
v podobe spolupráce, tvorivosti a dobrej nálady.
život, na lieky. Pomáhame a staráme sa
Ďakujeme pani učiteľkám za ich námahu a trpezlivosť !
o každého klienta, ale títo sú podporovaní vďaka
Pribudli však i nové, ktoré sa snáď tiež stanú tradičnými.
ochote a finančným príspevkom dobrovoľníkov,
Príchod do nášho zariadenia a prijatie a vysporiadanie sa
ktorým
vyjadrujem
úprimné
poďakovanie.
s takouto zmenou nie je jednoduché, preto sa snažíme
Pomáhajme a buďme štedrí, lebo nikdy nevieme, kedy
novému klientovi pomôcť tzv. uvítacím stretnutím, na
aj my budeme potrebovať pomoc !
- 16 -

Prievalský spravodajca

December 2016

Naše veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom,
ktorí svoj voľný čas, energiu a kus samých seba venujú
našim
klientom
bez
nároku
na
odmenu.
ĎAKUJEME !!! Sú to
naši hudobníci: Ivetka
Holičová, Peter Černý
a Dominik Mihál, naša
ochotníčka
Marienka
Chalupová, s ktorou sa
klienti modlia a čítajú si,
členovia
modlitbového
Čítanie a relax s p. Marienkou Chalupovou
spoločenstva
Anežky
Škrabákovej, naša stála
spojka Ľubka Petrášová, ochotníčky ručných prác Eva
Kovárová a Miriama Šeligová. Ďakujeme za ručné práce
z dielne Jožka Mihála (syna našej opatrovateľky Rózky). Od
októbra sa pre našich klientov zabezpečuje pracovná terapia
s p. Ivetkou Černou. Táto práca zahŕňa konkrétne pracovné
činnosti s klientmi, ktoré sú zamerané na obnovovanie,
Láskavé dlane na Posedení pre dôchodcov v KD

udržiavanie a rozvíjanie schopností klientov. Naše
poďakovanie
patrí
aj
dobrovoľníkom
vodičom
terénnych áut, ktorí našich klientov
bezpečne prepravovali počas celého
roka do kaplnky pod horami k Panne
Márii. Sú to: Tatiana Beňáková,
Rudolf Pavlík, Jozef
Petráš, Jozef Adamčík,
Jozef Petrovič, Ing.
Peter Holič. Ďakujem
i zamestnancom
Láskavých dlaní, ktorí
ochotne
pomáhajú
a podieľajú
sa
na
príprave
a realizácii
mnohých udalostí.
Naša vďaka patrí každému, kto
svoje 2 % dane poukázal pre naše
zariadenie.
Tieto
finančné
prostriedky boli použité na nákup
nábytku
do
vstupnej
časti
zariadenia, skríň a materiálu na
pracovnú terapiu. ĎAKUJEME !!!
Tvorivé dielne s deťmi
Aj
tohtoročné
Vianoce
v Láskavých dlaniach budú bohaté vďaka štedrým darcom.
Finančne nám prispeli: Radek Šebestyen, Milan Bílik, rodina
Ambróza Slezáka, rodina Ješková, Peter Pavlík, Branislav
Škrabák, Peter Škrabák (TRAMP), Samuel Polák, manželia
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Brezovanovci z MALVÁZIE, Pavol Šeliga, Pavol
Gschweng, Ing. Miroslav Velický, Jozef Petrovič,
Národná banka Slovenska. Vecné
dary venovali: Elena Beňáková,
Agropartner spol. s r.o. Plavecké
Podhradie, HM TESCO, firma ORL
FON s.r.o., HM LIDL, HM Kaufland,
lekáreň SOPHIA Cerová, CENTRUM
EDIT, COOP Jednota, Vojenský
obvod Záhorie, SWAMAN Myjava.
Tí, ktorí nás obdarujú po uzávierke
odovzdania tohto článku, budú
zverejnení
na
info
nástenke
v Láskavých dlaniach. Ďakujeme !
Osobitné poďakovanie vyslovujeme našej pani
starostke Tatiane Beňákovej. Vieme, že má s nami
veľa starostí a prevádzka takéhoto zariadenia je
finančne náročná. Nech je pre ňu povzbudením
spokojnosť našich klientov a úsmevy na ich tvárach.
Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Arturovi, ktorý
stráži svoje ovečky, aby sa žiadna nestratila.
K pokojnému a dôstojnému životu našich klientov
prispieva ochota, trpezlivosť a chápavosť personálu,
ktorý ponúka na pomoc nielen svoje dlane, ale aj
lásku svojich sŕdc.
Už tretí rok sa Vám, naši spoluobčania –
Prievalčania, prihovárame slovom v tomto časopise.
Chceme, aby ste sa o nás dozvedeli čo najviac.
O našom živote v Láskavých dlaniach, o živote, ktorý
aj napriek mnohým problémom a obmedzeniam môže
byť a JE KRÁSNY, keď sa mu dá ZMYSEL.
Chceme, aby ste vedeli, že Láskavé dlane nie sú
nejakou poslednou stanicou, kde končí život.
Práve naopak, sú často ZAČIATKOM
mnohého krásneho a ešte neodžitého !
Láskavé dlane sú aj miestom zázrakov,
uzdravení
vzťahov,
priateľstiev,
stretnutí, objavovania a splnených prianí. Nie
je v našej moci vyriešiť všetko, ale vždy sa
o to aspoň pokúšame.
Zistili
sme,
že
to
najdôležitejšie,
čo
môžeme
pre
našich
klientov
urobiť,
je
ponúknuť im svoj čas,
povzbudivé slová, byť im
nablízku, chápať, pracovať
ľudsky a s LÁSKOU.
Veľmi sa tešíme na
vianočné sviatky a musíme sa priznať, že
máme aj kopec práce. Pečieme, pripravujeme
výrobky na vianočné trhy, hľadáme prístrešie
pre svätú rodinu a pripravujeme si vianočné
predstavenie, len tak pre vlastné potešenie,
radosť našich rodín a ako darček Jezuliatku
v jasličkách. A tešíme sa, že budeme pri
štedrej večeri sedieť spolu ako jedna rodina v najkrajší
deň v roku, kedy nik nemá byť sám.
Prajeme Vám všetkým požehnané vianočné sviatky
naplnené pokojom a láskou !
Jana Davinič, riaditeľka Láskavých dlaní
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Varenieí„Láskodlaňového“
bazového sirupu.
Tu je recept:
Potrebujeme: 2 l vody, 50 g
kyseliny
citrónovej,
25
veľkých kvetov bazy, 2 kg
kryštálového cukru. Návod:
Vodu prevaríme, necháme
vychladnúť, pridáme kyselinu
citrónovú a kvety bazy.
24 hodín
necháme
stáť.
Precedíme cez sito. Všetko
prevaríme,
počas
celej
prípravy dochucujeme dobrou
náladou a plníme do fliaš.

Narodeninová oslava je vždy spestrená
veselou hudbou, spevom, a dobrou náladou.

Klienti Láskavých dlaní uvítali svojím „V i a n o č n ý m p r í b e h o m“ príchod Spasiteľa.

O K T Ó B E R - mesiac úcty k starším

Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba.

F. M. Dostojevskij

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je
zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces
v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť
predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by
byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia,
pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré
odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na
pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty
a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska
a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj
v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý
poznajú všetky národy. Dňa 8. októbra sa pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v našej obci uskutočnilo „Posedenie
pre dôchodcov“, teda občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Vzdanie úcty a vďaky za dar života sa začalo svätou
omšou v kostole. Následne oslava pokračovala v kultúrnom
„Š a n d o r f s k í m u z i k a n t i“
dome. Po príhovore starostka zablahoželala 70, 75, 80
a 85-ročným jubilantom. Nasledovalo spoločné posedenie
s občerstvením. Piesne v podaní „Šandorfských muzikantov –
požičaných z Hradišťanky“, vyčarili všetkým úsmev na tvári.
Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú
zážitky možno i zo svojich mladých liet. Tešíme sa, že na
posedení bol aj najstarší občan Prieval, 96-ročný pán Jozef Švec,
na druhej strane je nám ľúto, že posedenia sa nemohli zúčastniť
tí, ktorí sú pripútaní na lôžku, respektíve nemali možnosť sa na
posedenie dostaviť. Dúfajme, že aj v budúcom roku sa všetci stretnú
možno ešte vo väčšom počte a zaspomínajú si aj na tento príjemne strávený večer medzi sebou. Aj touto cestou tak
chceme pamätať na našich starkých a pripomínať im, že na nich nezabúdame.
(redakcia)
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Zosobášili sa...
1. Karolína Bíliková a Andrej Vittek
2. Jarmila Tomiová a Ján Daniel
3. Ing. Lucia Gozorová a Juraj Olšovský
4. Alena Beňová a Martin Petráš
5. Nikola Velická a Tomáš Provazník
6. Stanislava Čavojská a Róbert Šulavý
7. Margita Kronusová a Augustín Baláž
8. Mgr. Zuzana Ondrišáková a Ing. Peter Vanek

16.04.2016
16.04.2016
07.05.2016
21.05.2016
11.06.2016
27.08.2016
28.10.2016
12.11.2016

Narodili sa...
1. Alexander Jozef Janotka
2. Michal Zaviš
3. Mia Ferenčičová
4. Šimon Vanek
5. Michal Uhrinek
6. Jakub Záviš
7. Heidi Híleková
8. Elizabet Danielová
9. Tomáš Kiripolský
10. Michael Čuvaj
11. Augustín Baláž

10.01.2016
18.04.2016
29.04.2016
08.07.2016
18.08.2016
23.08.2016
30.08.2016
18.09.2016
03.11.2016
18.11.2016
08.12.2016

matka Veronika Janotková
rodičia Kristína a Michal Zavišovci
rodičia Viera Olšovská a Mário Ferenčič
rodičia Helena a Jozef Vaňkovci
rodičia Gabriela a Jozef Uhrinkovci
rodičia Michaela a Dušan Závišovci
rodičia Libuša a Jozef Hílekovci
rodičia Jarmila a Ján Danielovci
rodičia Monika a Peter Kiripolskí
rodičia Ing. Monika a Mgr. art. Martin Čuvaj artD.
rodičia Margita a Augustín Balážovci

Opustili nás....
1. Emília Pribilová
2. Veronika Kiripolská
3. Matúš Nemečkay
4. Rudolf Polák
5. Dušan Jurík
6. Mária Nemcová
7. Augustín Baláž

05.01.2016
19.02.2016
09.04.2016
21.05.2016
22.05.2016
17.11.2016
05.12.2016

K 21.12.2016 má naša
obec 985 občanov, z toho
501 mužov a 484 žien.
V roku
2016
sa
prisťahovalo
24 ľudí
a odsťahovalo sa ich tiež
24. Narodilo sa 11 detí
a zomreli 7 občania.

vo veku 87 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 51 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 65 rokov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.12.2016 máte možnosť nahlásiť výmenu popolnice na KO (väčšiu za
menšiu alebo naopak), príp. zmenu intervalu vývozu KO. Poplatky za KO na rok 2017 ostávajú nezmenené.
Zberné miesto bude vybudované na bývalom smetisku poniže rodinného domu č. 4. Otváracia doba bude vždy prvá
sobota v mesiaci od 8.-12.hod. Zároveň sa tam bude zberať elektroodpad, veľkoobjemový odpad, drobný stavebný
odpad, haluzovina, drobný kompostový odpad (tráva, lístie a odpad zo záhrad).
Ž i a d a m e o b č a n o v, aby n e u k l a d a l i žiadny odpad za budovu Obecného úradu.
(Vývoz skla bude vždy 1x mesačne)

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre 1. polrok 2017
DÁTUM
Deň
PET
PAP

Rozpis zvozu KO pre 1. polrok 2017
Dátum
10.01.2017
24.01.2017
07.02.2017
21.02.2017
07.03.2017
21.03.2017
04.04.2017
19.04.2017
03.05.2017
16.05.2017
30.05.2017
13.06.2017
27.06.2017
11.07.2017

Deň
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok
Utorok

1 x 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

02.01.2017
11.01.2017
16.01.2017
30.01.2017
10.02.2017
17.02.2017
01.03.2017
15.03.2017
29.03.2017
12.04.2017
15.04.2017
03.05.2017
13.05.2017
24.05.2017
07.06.2017
14.06.2017
21.06.2017
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Pondelok
Streda
Pondelok
Pondelok
Piatok
Piatok
Streda
Streda
Streda
Streda
Sobota
Streda
Sobota
Streda
Streda
Streda
Streda

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bohoslužby počas vianočných sviatkov
25. decembra (nedeľa) – Narodenie Pána o 0.00 hod.; 8.00 hod.; 10.30 hod.
26. decembra (pondelok) – Sv. Štefana o 8.00 hod.; 10.30 hod.
31. decembra (sobota) – o 16.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou
1. januára (nedeľa) – Bohorodičky Panny Márie o 8.00 hod.; 10.30 hod.
6. januára (piatok) – Zjavenie Pána o 8.00 hod.; 10.30 hod.
Peter Beňák, 3. ročník

Michal Lapuník, 3. ročník

Kristián Marek, 3. ročník

Diana Valičeková, 4. ročník

Pavol Holič, 3. ročník

Dobrá novina
Dobrá novina oslavuje 22 rokov. Všade sa v posledných rokoch veľa hovorí o
tradíciách. Aj my sme jednu zaviedli a pár rôčkov ju dodržiavame počas Vianočných
sviatkov. Naša mládež sa aj tento rok pripravuje na „Dobrú novinu“. Je to pásmo
kolied spojené s vinšami, s ktorým bude na druhý Vianočný sviatok - sv. Štefana,
26.12.2016 od 12.30 hodiny šíriť radosť v rodinách, do ktorých bude pozvaná.
Rodiny, ktoré chcú prijať „Dobrú novinu“ vo svojich príbytkoch, dávajú svoje adresy
v kostole, aby koledníci vedeli, kto ich pozval. Mnohí z nás si už ani nevieme
predstaviť vianočné sviatky bez krásne spievajúcich vinšovníkov, ktorí z domu do
domu prinášajú radostnú zvesť o narodení Ježiška. Pod mottom „Deti sú srdcom
zmeny“ sa skupinka prievalskej mládeže stane vianočnými poslami nádeje. Nádeje pre
každého navštíveného, že na svete nie sme sami, ale aj nádeje pre chudobných, ktorí
sú na tom omnoho horšie ako my a mnohí z nich denne musia bojovať o prežitie (keďže v afrických krajinách neexistujú
žiadne sociálne dávky a je tam extrémna chudoba). Myslím, že môžem povedať, že Dobrá novina nás spája – nás
Prievalčanov navzájom, ale aj nás s africkým kontinentom. Dobrá novina skutočne pomáha. V minulom roku sa v našej
obci a farnosti vykoledovalo 620 €. Čo dodať na záver ? Mnohí môžu vidieť v tejto aktivite len peniaze, nie je to však
celkom pravda. Dobrá novina je viac ako nejaká zbierka. Učí nás nevidieť len seba, premôcť sa, byť tu pre iných. To
málo, čo darujeme, je pre niekoho naozaj veľa. No to najhlavnejšie je dobrá zvesť - posolstvo Vianoc, ktoré nám popri
vianočných reklamách už v novembri, pri zháňaní sa za darčekmi a všetkom tom zhone, často úplne unikne a pripomenú
nám to až koledníci: „Že Boh nás má tak rád, že nikoho nenechá samého a opusteného, že Ježiško chce prísť do každej
rodiny, každej dediny, všade, kde je vítaný.“
PRIEVALSKÝ SPRAVODAJCA
Vydáva a upravuje: Obec Prievaly v náklade 380 ks. Za jazykovú a štylistickú stránku sú zodpovední autori jednotlivých príspevkov.
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