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Oslava narodenín pána Jána Mäsiara
v Klube dôchodcov Júliusa Pántika.

Kompletná rekonštrukcia hlavnej cesty
v našej obci po vyše 50-tich rokoch.

Zborový deň CZ ECAV Stredné Plachtince
bol mimoriadne úspešný.
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Milí čitatelia,
už po druhýkrát máte možnosť držať vo svojich rukách
naše obecné noviny - „Dolinianske zvesti“. Prvé
vydanie našich novín malo veľký úspech a z úst
samotných občanov ako aj nestranných ľudí sme počuli
príjemné ohlasy.
Dnes Vám prinášame druhé vydanie a mohli by sme ho
nazvať aj predvianočné. Obsah tohto vydania
zaznamenáva aktivity a činnosti, ktoré sa udiali v období
október – december 2019.
Pripravili sme pre Vás článok o tohtoročnom jubilantovi
a zároveň spisovateľovi pánovi Jánovi Mäsiarovi, ktorý
sa na začiatku mesiaca október
dožil krásneho
životného jubilea – 80 rokov. Ďalej sa vraciame k
Cirkevnému dňu ECAV v prírode, ako aj už k tradičným
Spievankám pod Pohanským vrchom. Nebudem však
prezrádzať viac a čo všetko sme do tohto čísla spracovali
zistíte sami, keď si ho prečítate.

Nezadržateľne sa nám však pomaly blíži najkrajšie
obdobie roka a to sú Vianoce. Najkrajšie sviatky v roku,
kedy sa celá rodina a blízki stretávajú pri
štedrovečernom stole a strávia spolu krásne a
nezabudnuteľné chvíle. Nakoľko počas celého roka je
zvyčajne celá rodina ,,rozlietaná“, tak sviatky pokoja a
mieru sú obdobím, kedy sa rodina stretáva a trávi tento
čas spoločne. K symbolom Vianoc nielen na Slovensku,
ale aj vo svete patrí vyzdobený vianočný stromček a pod
ním vianočné darčeky.

Ako starosta obce Stredné Plachtince prajem všetkým
našim občanom, ich rodinám, ako aj každému čitateľovi
našich „Dolinianskych zvestí“, príjemné a ničím nerušené
vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. Nech láska a
pokoj naplní Vaše príbytky a do Nového roka 2020 Vám
prajem v osobnom ako aj pracovnom živote veľa
úspechov, splnených snov a túžob...

Štefan BENKO
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JÁN MÄSIAR A JEHO 80 ROKOV
Pán Ján Mäsiar sa narodil v roku 1939 a do dnešného dňa
žije v obci Stredné Plachtince. Po skončení základnej školy
pracoval na rôznych miestach v okrese. Od skončenia školy
sa zaujímal o regionálnu históriu nielen rodnej obce, ale i
okolitých obcí. Zároveň sa venoval aj ochrane životného
prostredia. Zaslúžil sa o vytvorenie viacerých náučných
chodníkov. Pre obec vykonal najviac práce pri budovaní
náučných
chodníkov
na
Pohanský
vrch
a
Hornoplachtinské lazy, ako aj náučného chodníka do
Modrého Kameňa. Pri príležitosti jeho 60. narodenín mu v
roku 1999 obecné zastupiteľstvo a vtedajší starosta obce
pán Ján Naď udelil „Cenu obce Stredné Plachtince“ za jej
zviditeľnenie. Je zakladateľom a autorom Cirkevného
regionálneho vlastivedného múzea Samuela Godru, ktoré
bolo slávnostne otvorené v roku 2006 v zrekonštruovanej
starej fare. V roku 2019 mu starosta obce Stredné
Plachtince pán Štefan Benko udelil „Ďakovný list“ pri
príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Stredné Plachtince za jeho prínos pri rozvoji a zviditeľnení
obce. Cirkevný zbor ECAV Stredné Plachtince taktiež
nezabudol na jeho prínos a v roku 2019 mu odovzdal
„Ďakovný list“ aj pán farár Mgr. Jaroslav Ďuriš.

Pracovná aktivita pána Jána Mäsiara však nezaháľa ani
po jeho 80. rokoch. V novembri vydal svoju ďalšiu
publikáciu s názvom „Návraty do minulosti
Plachtinskej doliny“. V tejto publikácii sa snažil zhrnúť
svoje poznatky a informácie z histórie Plachtinskej doliny
od praveku.

Do dnešného dňa pán Ján Mäsiar vydal niekoľko
významných publikácií, ktoré sprítomňujú minulosť a
kultúrne dedičstvo obce a pripomínajú ľudí, ktorí v nej žili:
• Plachtinské povesti (2000)
• Vývoj ľudového odevu v Plachtinciach a Príbelciach
(2005)
• Život obyvateľov v Plachtinciach a Príbelciach (2008)
• Hontiansko-novohradské povesti, príhody a zbojnícke
piesne (2011)
• Turecká podkova (2014)
• Vrtoch je v každom z nás (2015)
• Výlet do minulosti Plachtinskej doliny (2017)
• Cirkevné regionálne vlastivedné múzeum Samuela
Godru (2017)
• Krížne cesty (2019)

Autor článku

Žaneta MIHÁĽOVÁ
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AKTIVITY A ČINNOSTI
REALIZOVANÉ OBCOU
MAĽOVANIE FASÁDY MATERSKEJ ŠKOLY
Budova miestnej materskej školy prešla v tomto roku
výraznou premenou. Koncom mesiaca september
prebehlo zateplenie budovy materskej školy, čo sa určite
pozitívne odrazí v ušetrení finančných prostriedkov obce
pri vykurovaní budovy. Vedenie obce sa však rozhodlo, že
budovu pre našich najmenších ešte viac skrášli.

Na pomoc si preto prizvalo maliarov - Alicu Mlynarčíkovú a
Martina Sitára (člen komunity Gallery VK). Títo dvaja
maliari v dňoch 18. – 20. októbra 2019 realizovali
maľovanie budovy materskej školy. Výsledok potešil
samotné deti, ich rodičov a pevne veríme, že aj občanov
obce. Môžeme s hrdosťou povedať, že budova miestnej
materskej školy je v súčasnosti najvymaľovanejšou škôlkou
v našom okrese.
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MODERNIZÁCA DETSKÉHO IHRISKA
Pri materskej škole ešte chvíľu ostaneme. Materská
škola dostala skorý predvianočný darček a to v podobe
modernizácie detského ihriska prvkami – veža so
šmýkalkou a rampa s lanom, preliezací tunel a
hojdačka na pružine. Celková výška projektu bola vo
výške 8 861,40 eur a tento projekt bol financovaný
Úradom vlády Slovenskej republiky..

REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ CESTY
BOLA ZREALIZOVANÁ
Už v minulom čísle sme Vás informovali, že hlavná
cesta prejde v najbližšom období kompletnou
rekonštrukciou. Začiatkom októbra 2019 začala firma
STRABAG kompletnú rekonštrukciu hlavnej cesty od
križovatky Dolné Plachtince až po stred obce Horné
Plachtince. Cestná doprava bola v čase realizácie
usmerňovaná. Po vyše mesiaci prác bola cesta
odovzdaná do užívania a v súčasnosti pracovníci
Regionálnej správy ciest BBSK upravujú krajnice
zrekonštruovanej cesty.
Projekt je realizovaný vo výške 700 tisíc eur a
financovaný je z rozpočtu Banskobystrického
samosprávneho kraja. Zároveň ďakujeme všetkým
občanom za ich trpezlivosť počas rekonštrukčných
prác.
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REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
NA OBECNOM ÚRADE
Budova obecného úradu v Stredných Plachtinciach už v
minulosti prešla rekonštrukciou. Samozrejme, vždy sa
nájde niečo, čo sa dá opraviť, zrekonštruovať tak, aby to
odzrkadľovalo súčasnú dobu. Preto sa obec snaží neustále
nájsť finančné prostriedky na rekonštrukciu vybraných
častí budovy. V tomto roku sa podarilo nájsť v rámci
projektu finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na obecnom úrade – horná časť úradu, kde sa
komplexne modernizujú tieto sociálne zariadenia. Celková
suma rekonštrukcie bude vo výške 12 207,48 eur a tento
projekt bol financovaný Ministerstvom financií SR.

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Lampiónový sprievod sa už tradične uskutočňuje v
našej obci. Tento sprievod našou obcou sa uskutočnil
29. 10. 2019, kde si deti z materskej školy ako aj
základnej školy prešli počas tmy k obecnému úradu.
Pred obecným úradom následne vypustili lampióny.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ
Z ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vláda Slovenskej republiky zasadala dňa 21. 11. 2019 v
obci Slovenské Ďarmoty v rámci výjazdového zasadnutia v
okrese Veľký Krtíš. Celkovo rozdelila pre okres Veľký Krtíš
1,8 milióna eur. Finančné prostriedky budú rozdelené
medzi samosprávy a združenia. Celkovo bolo podporených
72 projektov obcí, miest, cirkví a neziskových organizácií.
Z týchto finančných prostriedkov získa 24 tisíc eur aj
naša obec. Konkrétne tieto finančné prostriedky budú
využité na dva projekty. Prvým bude rekonštrukcia
verejného osvetlenia vo výške 21 tisíc eur, kde sa vymenia
súčasné svetlá za nové LED technológie, ktoré znížia
spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia. Druhým
projektom vo výške 3 tisíc eur bude rekonštrukcia –
asfaltovanie dvora na farskom úrade v Stredných
Plachtinciach.

MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI
Mikuláš už tradične zavítava aj do našej obce. Inak
tomu nebolo ani tento rok. Našich škôlkarov a
školákov navštívil 5. 12. 2019 v priestoroch kultúrneho
domu. Obecný úrad si pre našich najmenších pripravil
aj zaujímavý program v podobe divadla. Poďakovanie
patrí aj Agrodružstvu Príbelce, nakoľko z vlastnej
iniciatívy prispelo pre deti balíčkami, ktoré im Mikuláš
rozdal.

JUBILANTI NAŠEJ OBCE
Starosta obce pán Štefan Benko už tradične chodí pri
príležitosti životných jubileí gratulovať oslávencom obce.
Inak tomu nebolo ani v posledných mesiacoch. Svojich 90
rokov sa dožili - pani Mária Andoková a pán Michal
Horniak. Aj takouto formou im ešte raz srdečne
gratulujeme k ich významnému životnému jubileu.
Autor článku

Štefan BENKO
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ZBOROVÝ DEŇ CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV STREDNÉ PLACHTINCE
Milí priatelia, som veľmi rád, že sa vám môžem znovu
prihovoriť cez náš obecný časopis.
Zborový deň nášho cirkevného zboru bol tohto roku
spojený s Poďakovaním za úrody zeme. Nechýbali na ňom
traktory, ovečky, kozičky, koníky a najmä - ľudia. Ľudia,
ktorí sa spoločne chceli Pánu Bohu poďakovať za všetko,
čím nás aj tohto roku požehnal a obdaroval. Viac ako 150
ich prijalo naše pozvanie do farskej záhrady.

2/2019
Potom nasledovali ďakovné služby Božie. Vrámci nich
sa predsedníctvo cirkevného zboru poďakovalo našim
mládežníkom- futbalistom, ktorí nás počas 5 rokov
reprezentovali na futbalových turnajoch v senioráte,
dištrikte i na celocirkevnej úrovni. Víťazný pohár z rúk
brata dozorcu Jarka Pavlovho prevzal dlhoročný
kapitán mužstva Nico Páriš.

Po chutnom guláši nasledoval poobedňajší program:
vystúpenie ľudovej hudobnej skupiny The Schramot
/hrajú v nej 4 presbyteri/ a takisto aj nášho zborového
spevokolu SION. Detičky sa mohli povoziť na koníkovi
a takisto vyskúšať si ktorýkoľvek z vystavených
traktorov.
Bolo to vôbec prvý raz, čo sme ho v našom cirkevnom
zbore usporiadali. A prvýkrát sme mali služby Božie „pod
holým nebom“. V túto nedeľu nám svitol skutočne
nádherný jesenný deň. Už od 6. hodiny ráno naši priatelia z
Poľovníckeho združenia Obeckov, pod vedením Mirka
Miháľa, začali stavať 2 kotlíky gulášu. A od 10:00h.
predpoludním to všetko vypuklo...
Prichádzali najprv muži s traktormi- mali sme prvú výstavu
traktorov v našej obci- nakoniec ich ku kostolu prišlo spolu
18. A potom prichádzali celé rodiny- mamičky a oteckovia,
starkí a starké spolu s deťmi a vnúčatami, k našej radosti
nechýbali ani detské kočíky.

Všetko to na službách Božích vonku vo farskej záhrade
začali naši najmenší- deti z detskej besiedky spolu s
detičkami z miestnej materskej školy. Zaspievali 3 krásne
piesne a modlili sa k Bohu za dar života, krásy a lásky, za
celé stvorenstvo.

Celé popoludnie sa ľudia mohli rozprávať a zdieľať spolu
tento nádherný, slniečkom naplnený, októbrový deň. Ten
bol zároveň vďakou všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom aj tento rok zapájali do práce v našom
cirkevnom zbore.
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Podujatie podporili: Agrodružstvo Príbelce, Obec Stredné
Plachtince, Poľovnícke združenie Obeckov, ako aj brat
presbyter Ľubo Mackov. Ozvučenie a fotky z tohto
podujatia nám sponzorsky urobil Bc. Janko Ondrejkov z
Horných Plachtiniec.

ADVENT A VIANOCE
V nedeľu 1. 12. 2019 sme vstúpili do nového cirkevného
roka- jeho slávnostnej polovice. Súčasťou tohto 2. čísla
nášho obecného časopisu je aj rozpis služieb Božích na
december. Adventné modlitby budú bývať vo štvrtok o
17:00 h.v Horných Plachtinciach- srdečne vás na tieto
adventné stíšenia pozývame.
14. 12. 2019 o 14:00 h. sa bude konať v Českom
Brezove /pri Poltári/ prehliadka spevokolov nášho
Novohradského seniorátu: „Adventná radosť.“
A keďže mnoho ľudí vyslovovalo prosbu, aby spovede
boli počas vianočných sviatkov, tak spoveď v Stredných
Plachtinciach bude na 1. sviatok vianočný /25.
decembra/ a v Horných Plachtinciach na 2. sviatok
vianočný /26. decembra/. Urobte si, prosím v tieto dva
sviatočné dni čas na spoločné zmierenie sa medzi sebouv rodinách, domácnostiach i so samotným Pánom
Bohom.
Program detí z našej besiedky pripravujeme na Štedrý
večer do Stredných Plachtiniec.
Srdečne vás na naše stretnutia v chrámoch pozývame a
želáme vám požehnaný adventný čas a pokojné sviatky
lásky - narodenia nášho Pána.

A tak sme na sklonku dňa mohli opäť povedať: „Pánu Bohu
buď vďaka a chvála za všetky jeho dobrodenia, ktorými
nás každý deň požehnáva. Aj za všetkých ľudí dobrej vôle a
vďačného srdca.“

Autor článku

Mgr. Jaroslav ĎURIŠ
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KLUB DȎCHODCOV JÚLIUSA PÁNTIKA
Náš klub nezaháľal ani v 2. polovici roka. Pokračovali sme
tradičnými stretnutiami v našich prvých utorkoch, akciami
organizovanými OO JDS vo Veľkom Krtíši.
Zúčastnili sme sa pri organizovaní Regionálnej súťaže v
poézii próze v Modrom Kameni.
Taktiež sme boli účastníkmi Športovej olympiády seniorov
a jej organizácií v Gymnáziu A.H. Škultétyho vo Veľkom
Krtíši.
Dňa 11. 11. 2019 o 11:11 hod. sa naši členovia zúčastnili
za zvukov zvonov, položením kytíc červených makov a
zapálením sviečok pri pamätníku I. a II. svetovej vojny. Je
to akcia konaná na celom svete a je pripomienkou na
všetkých padlých vojakov vo všetkých vojnách.
Stretnutie troch generácií v Hrušove bola akcia ako vždy na
vysokej úrovni a naša organizácia dostala symbolické
darčeky a reprezentačnú knihu „Hrušov“ s venovaním
starostu obce.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým aktívnym
členkám, že nevynechalo ani jednu akciu napriek
tomu, že som bola dlhodobo chorá. Osobitne vďaka
patrí mojej pravej ruke, hospodárke Marienke
Kováčovej ktorá sa zhostila na výbornú pri
organizovaní všetkých akcií a ich úspešných realizácií.
V plnej miere ma zastúpila.

5. decembra sme sa zúčastnili 11. predvianočného
posedenia s pozvaním hostí a všetkých členov, kde
sme zhodnotili našu činnosť počas celého roka.
Zároveň si pripomíname tých, ktorí nás opustili a spia
svoj večný spánok. Minútou ticha a zapálením sviečky
sme si pripomenuli našich členov:
MUDr. Janka Pavlova
Zuzku Parkániovú
Zuzku Kotulovú
Marienku Strelingerovú
Všetkým našim občanom prajeme pokojné prežitie
vianočných sviatkov, šťastný nový rok 2020 a veľa,
veľa úspechov a pevné zdravie.

Zvlášť významné boli naše prvé utorky v júli a v októbri.
Vtedy predsedníčka ZO JDS Mária Ferancová slávila 70
rokov života. K tomuto jubileu jej členovia klubu pripravili
prekvapenie v podobe nádhernej kytice s blahoželaním a
slávnostnej torty a menšími osobnými darčekmi. Osobne
jubilantke zablahoželal starosta obce Štefan Benko
pamätným listom a krásnou kyticou kvetov. Posedeli sme
si pri slávnostne prikrytých stoloch.
V októbri sa podobná udalosť opakovala pri 80. výročí
jubilea nášho zakladajúceho člena, spisovateľa Janka
Mäsiara. Navyše čerešnička na torte bola jeho posledná
autobiografická kniha „Krížne cesty“, ktorej vydanie
financoval starosta obce Štefan Benko a zastupiteľstvo.
Osobne mu odovzdal spolu so Žanetkou Miháľovou
niekoľko výtlačkov, ktoré Janko osobne venoval prítomným
členom JDS. Krásny článok v Pokroku o tejto knižke
napísala pani učiteľka, spisovateľka Evka Šoóšová. Za celú
organizáciu jej predsedníčka osobne poďakovala.
Naše členky majú rôzny záujmy. Najviac sa zaujímajú o
folklór, ľudové piesne, zvyky. Zúčastnili sa akcií v Háji v
Dolných Plachtinciach, Spievaniek pod Pohanským vrchom.

Iná časť členiek sa zúčastnila divadelných predstavení v
Nitre, vo Veľkom Krtíši, koncertov, besied a naposledy
„Čaja o piate“ ktoré organizovalo Gymnázium A.H.
Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Hosťami boli významné
osobnosti, ktoré študovali na tejto škole.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s cirkevným zborom, v
ktorom pracujú takmer všetci naši členovia. Spoločne sa
zúčastňujú rôznych akcií.
Autor článku

Mgr. Mária FERANCOVÁ
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MÚZEM SAMUELA GODRU
Múzeum Samuela Godru, situované na starej fare, ponúka
prierez dejinami Plachtinskej doliny od najstarších čias až
po súčasnosť. V prvej miestnosti môžu návštevníci vidieť
vzorky geologického zloženia našej oblasti, ako aj črepiny
Kyjatickej kultúry (doba bronzová) z hradiska, ktoré sa
stalo na Pohanskom Vrchu. Nachádzajú sa tu aj iné
praveké, či stredoveké archeologické nálezy z našej oblasti.

Plachtince sú známe svojou bohatou ľudovou kultúrou.
Či sa jedná o nádherné, bohato zdobené kroje, výšivky,
ale aj piesne... Preto je jedna miestnosť venovaná
práve hmotnej kultúre nášho ľudového dedičstva. V
Plachtinskej chyži môže návštevník vidieť viacero častí
krojov, ale aj figuríny oblečené do jednotlivých druhov
kroja. Obytnú časť tvoril aj stôl s lavicou a posteľ.
Nachádza sa tu ale aj mnoho iného.

Názov slúžovskej obce Plachtince je odvodený od slova
plachta a v minulosti bola obec zameraná na výrobu
tkanín. Preto je jedna miestnosť venovaná práve tkáčstvu.
Sú tu zozbierané všetky stroje a zariadenia, ktoré slúžili pri
spracovaní ľanu a konope od začiatku výroby až po hotový
výrobok.

Návštevníci múzea sa tiež zoznámia s osobou Samuela
Godru, po ktorom je múzeum pomenované, pôsobil na
Plachtinskej fare v 19. storočí, ale aj stručným
prehľadom dejín Plachtinskej doliny, obce a cirkevného
zboru.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Autor článku

Mgr. Ján ŠKREŇO
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ŽIVOT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Na začiatku šk.r. 2019/20 zasadlo do školských lavíc ZŠ
Stredné Plachtince 17 žiakov, 7 prvákov, 4 druháci, 2
tretiačky a 4 štvrtáci. Od 1. októbra 2019 začala v našej
škole vyučovať pani učiteľka Mgr. Zlatica Belinová, pretože
p. Mgr. Ľubica Sýkorová je dlhodobo práceneschopná.
Dňa 4.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili výcviku na
detskom dopravnom ihrisku v Základnej škole Dolné
Plachince. Na začiatku si zopakovali a doplnili teoretické
vedomosti z dopravnej výchovy, potom si overili a
zdokonalili svoje zručnosti v jazde na kolobežke a bicykli.
Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú naši
žiaci v cestnej premávke, čím sa zvýši ich bezpečnosť .

Dňa 29.10.2019 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili
fotografovania v MŠ Stredné Plachtince a vo večerných
hodinách sa žiaci materskej školy, základnej školy a ich
rodičia zúčastnili lampiónového sprievodu. Pred
obecným úradom ich čakalo malé občerstvenie, po
ktorom si všetci pomysleli na svoje tajné želania a
vypustili lampióny šťastia.

Každoročne sa 11.11. o 11.hodine a 11. minúte
rozozvučia zvony na kostolných vežiach a ľudia na celom
svete vzdávajú úctu padlým v prvej svetovej vojne.
Nebolo to inak ani v našej obci a z iniciatívy Klubu
jednoty dôchodcov Júliusa Pántika v Stredných
Plachtinciach a obecného úradu sa žiaci našej školy
zúčastnili tohto pietneho aktu pri pamätníku padlým v
prvej a v duhej svetovej vojne.

Zimná výzdoba na oknách našej školy nám pripomína, že
sa blížia Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Adventný čas
nám pripomínajú aj adventné vence, ktoré zhotovili naši
žiaci a na ktorých zapálili už druhú sviečku. Aby im
predvianočný čas rýchlejšie ubehol, pripravili sme pre
nich adventný kalendár plný sladkostí. Žiaci našej školy
sa tešili aj na príchod Mikuláša, s ktorým sa stretli dňa
5.12.2019 v Kultúrnom dome v Stredných
Plachtinciach.
Deň jablka si naši žiaci pripomenuli 21.10. 2019. Do
našej školy sme pozvali aj deti z Materskej školy Stredné
Plachtince, s ktorými sme si vysvetlili význam konzumácie
tohto ovocia pre naše zdravie.

Posledný deň pred zimnými prázdninami si naši žiaci
pod stromčekom, ktorý si sami ozdobia, zaspomínajú na
to, čo v roku 2019 zažili, vymenia si navzájom darčeky a
zaželajú si šťastné a veselé Vianoce, ktoré želáme aj
Vám, ktorí čítate tieto Dolinianske zvesti.

V mesiaci október nezabudli naši žiaci ani na svojich
starých rodičov a pri príležitosti Mesiaca úcty starším si
pre nich pripravili darčeky.

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí, na stromčeku
sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už odchádza
a nový ide za ním, nech Vám len radosť prináša, to je
našim prianím.
Autor článku

Mgr. Ľubica SÝKOROVÁ
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ZIMA V NAŠOM POĽOVNOM
REVÍRI PLACHTINCE
V zmysle uznesení a pokynov z Domáceho poriadku nášho
Poľovníckeho združenia Plachtince a Plánu hlavných úloh
PZ na rok 2019 nás v tomto zimnom období čaká najmä
práca pri príprave kŕmnych zariadení a zásobníkov krmív
na prikrmovanie zveri. Ide hlavne o obdobie v čase
napadnutia snehu a väčších mrazov. V tomto smere sa
môžeme kľudne pochváliť, že plánované množstvo krmív
už máme vo väčšine zásobníkov vonku v teréne, časť je
ešte v skladoch v dedine a časť máme zabezpečenú u
našich priateľov – poľnohospodárov.

Hlavným plánovacím dokumentom pre činnosť nášho
poľovníckeho združenia je Plán chovu a lovu zveri. Z toho
pre nás vyplýva, že zver v kritickom období nemáme len
prikrmovať, ale aj loviť, aby sme dodržiavali taký stav
poľovnej
zveri,
ktorý
by
neohrozoval
poľné
poľnohospodárske plodiny a mladé stromky v záhradách a
v lesoch.

A tak v predchádzajúcich dňoch a týždňoch sme
zorganizovali už dve veľké spoločné poľovačky na
diviačiu a holú raticovú zver. Prvá poľovačka bola
poplatková v dňoch 15. a 16. novembra, za účasti aj 16
zahraničných hostí z Rakúska a 6 z rôznych oblastí
Slovenska. Jej výsledkom bolo ulovenie 6 ks diviakov,
jednej muflónice a 14 ks holej danielej zveri.
Druhá spoločná poľovačka dňa 30.11.2019 bola
spojená
s
duričskými
skúškami
poľovne
upotrebiteľných psov, ktorých bolo celkom 11 a to
najmä plemien Slovenský kopov a Jazvečík hrubosrstý.
V skúškach úspešne obstáli aj psy z nášho PZ, ktorých
držiteľmi sú Š. Tuhársky, J.Solský st., M. Belic a M.
Bariak. Počas tejto poľovačky bolo ulovených ďalších 5
ks diviačej zveri.
Všetci naši členovia Vás srdečne zdravia a prajú Vám
krásne VIANOCE.
Autor článku

Ing. Mikuláš MELIŠÍK
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TRADIČNÉ SPIEVANKY
POD POHANSKÝM VRCHOM
Podujatie „Spievanky pod Pohanským vrchom“ má už
dlhoročnú tradíciu. Hlavným organizátorom je HontianskoIpeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s obcou
Stredné Plachtince. Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Po ukončení oficiálnych výstupov účinkujúcich
program pokračoval ľudovou zábavou so skupinou
Temperament Cimbal Orchestra, ktorá zahrala do
spevu i do tanca a vytvorila tak nezabudnuteľnú
atmosféru.

Každý jeden ročník je zameraný na tému, ktorej sa
prispôsobia jednotlivé choreografie prezentované vo
večernom programe pre širokú verejnosť. Inak tomu
nebolo ani 30. 11. 2019, kedy nosnou témou boli
predsvadobné zvyky – pytačky, ohlášky a s nimi súvisiace
obradné úkony.
Oficiálne podujatie otvoril starosta obce pán Štefan
Benko, spoločne s pánom riaditeľom HontianskoIpeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši, ktorí
privítali vzácnych hostí ako aj všetkých prítomných
občanov a zaželali im príjemný a ničím nerušený zážitok.

V rámci programu vystúpili kolektívy umelcov ako FSk
Hrachovinka zo Senohradu, FSk Rozmarín z Veňarca
(Maďarsko), Ženská spevácka skupina z Hrušova, FSk
Hruška z Hrušova, ĽH Dežka Oláha zo Sucháňa. Najväčším
lákadlom však určite bola FSk Bažalička z Plachtiniec a
Príbeliec ako aj ľudoví rozprávači Kmotríkovci.

Organizátori podujatia nezabudli ani na občerstvenie
účinkujúcich ako aj prítomných hostí a návštevníkov
tohto podujatia. Na stoloch nechýbalo dobré vínko,
pagáče, ale aj výborný guľáš.
Samotní organizátori hodnotili toto podujatie za
úspešné a už teraz sa tešia na ďalší – jubilejný 25.
ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom, ktorý by sa
mal uskutočniť opäť o rok.
Autor článku

Žaneta MIHÁĽOVÁ
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PAMIATKA NA JÚLIUSA PÁNTIKA
Tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov,
ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na
zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Návšteva
cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším
tradičným prejavom všetkých vrstiev spoločnosti. V 8.
storočí určil pápež Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na
1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych
kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne rozšíril a v
kalendári sa zakotvil 2. november ako Pamiatka zosnulých
(Dušičky). Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2.
novembra na stole nechávala časť večere a na hroboch sa
zapaľovali sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba
na cintorínoch patrí k novším tradíciám. Pamiatku
zosnulých zaviedol v roku 998 clunyjsky opát Odylo, ktorý
sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom.
V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.

Obecný úrad Stredné Plachtince so starostom obce si v
tento deň spoločne so žiakmi miestnej materskej školy
a základnej školy, ako aj s členmi Klubu dôchodcov
Júliusa Pántika, uctili pamiatku padlých vojakov našej
obce v I. ako aj v II. svetovej vojne. K pamätníkom
doniesli kytice kvetov a zapálili sviečky. Večná
pamiatka hrdinom !

Starosta obce pán Štefan Benko si spoločne s členmi
miestneho klubu dôchodcov uctil pamiatku národného
umelca a rodáka obce – Júliusa Pántika. Pri jeho
pamätníku pod rodným domom mu vzdali poklonu a
zapálili sviečku.

POCTA PADLÝM VOJAKOM
„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi,
rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť
udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu
dolu…“ (podplukovník J. Mc.CRAE)
Pred 101 rokmi sa 11.11.1918 o 11. hodine a 11. minúte
ukončila prvá svetová vojna. Stalo sa tak podpísaním
prímeria po štvorročnom konflikte plnom krviprelievania a
bolesti nielen vojakov, ale aj obetí mimo vojnových bojísk.
11. novembra 1918 došlo k podpisu prímeria medzi
Spojencami a Nemeckom vo vlakovom vozni v Le Francport
neďaleko mesta Compiégne na severe Francúzska.
Hlavnými signatármi boli vrchný veliteľ spojeneckých síl
maršál Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias
Erzberger. Na záver kapitulačného aktu zaznela salva.

Autor článku

Štefan BENKO
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RECEPTÁR K VIANOCIAM

ODDYCHOVÁ – ZÁBAVNÁ ZÓNA
OSEMSMEROVKA
Nie je dobré učiť sa od detstva len jeden plavecký štýl.
Napríklad jeden môj známy spadol do studne, vedel
plávať len motýlika a …tajnička má 15 písmen.

Na prípravu potrebujeme:
• 600 g hladkej múky
• 200 g práškového cukru
• 150 g masla
• 3 vajíčka
• 6 lyžíc medu
• 1 lyžička mletej škorice
• 1 lyžička perníkového korenia
• 2 lyžice kakaa
ďalej bude potrebné:
• Maslo na vymastenie plechu
• 1 vajíčko na potretie perníkov
na zdobenie:
• orechy, mandle alebo sneh z bielkov...
Postup:

AFEKT BARLA BLUDY DIABLIK DUDOK GAMBA CHLIEV
IMRICH KAMENE KARAOKE KINOFILM KLEPTOMAN
KOLMICA MOBIL OCHRANA PALMA PLESO PUMPA REUMA
SIENE ŠPANIELSKO VAJDA VINIČ ZÁVOD

SUDOKU

V miske si spolu spracujeme všetky prísady, vznikne
nám lepivé cesto. Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a
môžeme vykrajovať perníky. Poukladáme ich na
vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri teplote
200°C. Keď perníky vyberieme z rúry, ešte horúce ich
treba potrieť rozšľahaným vajíčkom. Budú pekne
lesklé. Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom
(bielok + cukru + pár kvapiek citrónu pre lesk).
Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao
urobí perníky tmavšie a vynikne na nich zdobenie
bielkom.
TIP OD GAZDINIEK
Perníky dávame do plechovej dózy do
ktorej dáme aj jabĺčko, ktoré po týždni
vymeníme. Vznikne nám úžasná chuť
perníkov i jabĺčka.

Ernest Poltársky
Eva Ježíšková Lásková

Pavel Móc

Ernest Poltársky

Eva Ježíšková Lásková

Advent a Vianoce
01.12. 2019 / 1. nedeľa adventná /

22. 12. 2019 / 4. nedeľa adventná /

Stredné Plachtince

9:30 h. + požehnanie detí

Stredné Plachtince

09:30 h. + výučba konfirmandov

Horné Plachtince

11:00 h. + požehnanie detí

Senné

11:30 h. - výpomoc v CZ

05.12.2019 /štvrtok/ – adventné večerné služby Božie

24. 12. 2019 – Štedrý večer

Horné Plachtince

Horné Plachtince

15:30 h.

08. 12. 2019 / 2. nedeľa adventná /

Stredné Plachtince

17:00 h.- vystúpenie detí

Stredné Plachtince

25. 12. 2019 – 1. Sviatok vianočný

17:00 h.

9:30 h. + výučba konfirmandov

12.12. 2019 / štvrtok / – adventné večerné služby Božie

Stredné Plachtince

Horné Plachtince

26. 12. 2019 – 2. Sviatok vianočný

17:00 h.

11:00 h. + večera Pánova

15. 12. 2019 / 3. nedeľa adventná /

Horné Plachtince

11:00 h. + večera Pánova

Stredné Plachtince

9:30 h.

29. 12. 2019 – nedeľa po Vianociach

Senné

11:00 h. - výpomoc v CZ

Stredné Plachtince

9:30 h.

19.12. 2019 / štvrtok / - adventné večerné služby Božie

31. 12. 2019 – Závierka občianskeho roka

Horné Plachtince

17:00 h.

Stredné Plachtince

Dolné Plachtince /DD a SS/

10:00 h. + večera Pánova

DOLINIANSKE
ZVESTI
tel: +421 47 48 303 01
obec_str.plachtince@stonline.sk
www.stredneplachtince.sk

17:00 h.
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