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VIANOČNÝ POZDRAV

Lk 2,13. 14:
A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva
nebeského, ktorí chválili Boha a volali: „Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle.“

Drahí priatelia,

Slová, ktoré sme práve prečítali z Biblie, môžeme
počúvať na každých jedných službách Božích. Sú v
programe zaradené hneď na úvod, keď od oltára
kňaz spieva: „Sláva na výsostiach Pánu Bohu.“ A
zhromaždený ľud odpovedá: „A na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle!“

Vnímame dostatočne tieto slová? Vieme ich aj vždy
prežiť? Nezovšedneli nám? Uvedomujeme si, čo je
nám pri každom jednom stretnutí vlastne
ponúknuté?

Pokoj - ten „Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum
ľudský.“

Ak niet v nás pokoja, tak sa nevieme na mnohé
dôležité veci sústrediť. Ak pokoj vo svojom srdci
nevieme prežiť, tak sa nesústredíme ani na veci
jednoduché. Ten „pokoj Boží“ sa nám aj teraz
ponúka. Pán Boh ho má totižto nadostač, len my si
musíme svoje srdcia na pokoj dobre pripraviť. Je už,
priateľ môj, tvoje srdce naň pripravené? Je izba
tvojho srdca tak vyriadená, aby sa do nej vošiel „Boží
pokoj“?

Pán Boh ho každému ponúka. No niekedy nás
starosti tohto sveta a jeho trápenia pohltia tak, že
kvôli tej nečistote a neporiadku v srdci sa už ani
štipka pokoja Božieho do neho nevmestí. Vnímaš to,
niekedy rovnako? Cítiš aj ty, že nevieš vmestiť do
svojho srdca Boží pokoj?

Pán Boh ti dnes hovorí: „Vyčisti si komôrku svojho
srdca a ja prídem k tebe so svojím pokojom! Zamysli
sa dnes nad tým, čo ti berie pokoj zo srdca. Ak to
zbadáš, Ja ťa uzdravím! No, musíš byť v tomto veľmi
úprimný, či úprimná.“

Lebo svoj pokoj ti neponúka len tak hocikto. Ponúka
ti ho samotný Boh. A On dobre pozná tvoj život,
tvoje pocity, tvoje problémy, tvoje sklamania, životné
rozpoloženie či strádania. Zamysli sa dnes nad tým,
čo všetko ti môže vniesť pokoj do tvojho srdca:
Dobrí ľudia, tvoji priatelia, úsmev neznámeho či

čo všetko ti môže vniesť pokoj do tvojho srdca: Dobrí
ľudia, tvoji priatelia, úsmev neznámeho či známeho
človeka, dobré jedlo, dobrá partia, dobrá kniha či aj
dobrá hudba.

Ja som sa nedávno započúval do nádhernej piesne,
ktorú iste mnohí poznáte. Je o domove, o radosti, o
láske, o nádhere našej prírody. Je o všetkom tom,
čoho my, ľudia žijúci na vidieku, máme nadostač. Až
toľko, že to môžeme rozdávať. Len sa dobre
započúvajme. Túto pieseň spieva Karol Duchoň:
V dolinách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho
jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V
dolinách – lesný med vonia viac ako tráva na svahoch
túlia sa ovčie stáda. V domoch pieseň znie.

V dolinách – človek sám svoju prírodu chráni. Každý
strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V
dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam
srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek .
Je to kraj kde prísne štíty hôr, ticho dolín múdro
strážia. Pokým slnka lúč zazvoní na jarné zvonce ovčích
stád. Je to kraj kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z
hory tíško zváža . Je to Slovensko čarovné, hrdé: mám
ho rád.

Naši rodičia, starí rodičia a predchádzajúce generácie
oveľa viac spievali spolu. A iste mnohokrát im do
spevu ani nebolo. Ale spev pôsobí uzdravenie
unavenej duše. Očisťuje ju od nánosov problémov a
starostí. Kedysi sa ľudia na dedine aj viac spolu
stretávali. Porozprávali sa, pošpásovali, povzbudili sa.
A tým všetkým, možno si to ani neuvedomovali -
liečili aj svoje duše

Spev a počúvanie piesní má svoj dobrý účinok aj
osamote. No keď si zaspievate spolu s niekým, tak je
to uzdravovanie oveľa účinnejšie. Popýtajte sa teraz v
duchu svojej duše: „Kedy mi je v živote krajšie? Keď sa
smejem, spievam si obľúbenú pieseň? Či vari vtedy,
keď som nahnevaný, nerôzny a ubehaný?

My sme, drahí priatelia, v našom cirkevnom zbore
zažili nádhernú 4. adventnú nedeľu - 18.12.2022.
Pozdraviť nás na služby Božie prišli folkloristi z
Plachtiniec a Príbeliec s vianočným pásmom
„Kračúnske štedrivke.“ Ich nádherné piesne, vinše detí
i dospelých, ako aj rozprávanie Juraja Matiaša a Márie
Kropáčovej nám pripomenuli tie vzácne zvyklosti,
ktoré boli kedysi samozrejmé. Chceme sa im, ako aj
Hontiansko- ipeľskému osvetovému stredisku a jeho
vedúcemu Cyrilovi Párišovi srdečne a úprimne
poďakovať. Aj ich pričinením sa nám tohtoročné
Vianoce môžu začať tak, ako sme boli zvyknutí. V
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poďakovať. Aj ich pričinením sa nám tohtoročné
Vianoce môžu začať tak, ako sme boli zvyknutí. V
spoločenstve v našich chrámoch Božích.

Na týchto službách Božích sme spolu pozdravili aj
nášho vzácneho jubilanta Jána Mikuša, dlhoročného
presbytera pri jeho 90. narodeninách. Zaželali sme
mu mnoho zdravia i hojnosť Božieho požehnania.
Pán starosta Ľubo Mackov nás potom pozval na
koláče, teplý čaj i výborný punč, ktorý bol pre
všetkých pripravený pred chrámom Božím.

Chcel by som vás týmto krátkym príhovorom srdečne
a úprimne pozdraviť krátko pred tohtoročnými
sviatkami Vianoc. Budeme ich môcť po dvoch rokoch
prežívať bez rôznych obmedzení. A tak vás srdečne a
úprimne pozývame do našich chrámov Božích v
Stredných Plachtinciach i v Horných Plachtinciach.
Rozpis služieb Božích počas sviatkov je súčasťou
tohto časopisu.

Chcel by som sa v mene nášho cirkevného zboru
srdečne a úprimne poďakovať aj pánovi Štefanovi
Benkovi, ktorý počas troch období, kedy bol
starostom obce veľmi pomáhal nášmu cirkevnému
zboru, či finančnými príspevkami, ako aj
mnohostrannou praktickou pomocou. Za jeho
pomoc a spoluprácu mu srdečne a úprimne i touto
cestou ďakujeme.

Drahí priatelia, počas týchto Vianoc budeme mať aj
ďalšiu veľkú príležitosť. Cez Vianoce bude v našich
kostoloch prisluhovaná sviatosť večere Pánovej.
Využime túto príležitosť na zmierenie sa čím viacerí,
lebo kdesi som čítal, že pokoj vo svete začína v tvojej
duši. Z tvojej duše ide do rodiny, potom do
spoločnosti, kde sa nachádzaš, z nej do dediny,
mesta a napokon do krajiny a celého sveta. Pán Boh
nech svojím požehnaním naplní aj tohtoročné
vianočné sviatky.

Autor článku Mgr. Jaroslav ĎURIŠ
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VŠETCI SA UŽ TEŠÍME NA VIANOCE

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní
a očakávaní. . . A kto sa už teší na Vianoce viac ako
deti??

Aj tento školský polrok sme sa snažili do výchovno –
vzdelávacieho procesu zaradiť , čo najviac z ľudových
zvykov a tradícíí. Vytvárali sme situácie, ktoré sú
zdrojom pozitívnych zážitkov a skúseností pre deti.

Venovali sme sa rôznym zaujímavým tvorivým,
edukačným i slávnostným aktivitám, ktorými sme
deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni.

Ako napríklad príchod Mikuláša, cvičenie vianočného
predstavenia pre rodičov, ozdobovanie vianočného
stromčeka, výrábanie vianočných ozdôb a pečenie
medovníčkov.

Detičky sa aktivitám veľmi tešili a čarovné
predvianočné obdobie v škôlke navodilo viacerým tú
pravú vianočnú atmosféru. Aj keď dnešné Vianoce sú
neraz o komercii, drahých darčekoch a vonkajšom
pozlátku, ich zmysel zostáva stále rovnaký. Aj my si
ponechajme v našich srdiečkach ten pravý :

Vianoce sú, keď sme spolu, 
keď rodina sadá k stolu . 

Mamka, ocko detičky, 
Dedkovia a babičky.

Materská škola v Stredných Plachtinciach želá
všetkým šťastné, veselé, pokojné, rodinné a
požehnané sviatky.

Autor článku Kvetka HANTÁKOVÁ

VIANOČNÝ PRÍHOVOR

Drahí bratia, sestry a priatelia,
ďakujem p. starostovi za príležitosť prihovoriť sa Vám a
srdečne pozdraviť i touto formou v Advente, na Vianoce a v
Novom roku.

Vianoce sú predo dvermi, čo prezrádzajú rady áut po
uliciach, plné parkoviská pred nákupnými centrami a dlhé
rady pri pokladniciach. Vďaka Bohu nie pre nedostatok
tovaru ako kedysi, ale pre veľké množstvo očakávajúcich
sŕdc a rozžiarené oči detí, zapálené rodičovskou láskou, ale
aj dospelých, ktoré budú svietiť pri rozbaľovaní vianočných
darčekov, pod stromčekom – plachtinským betlehemom.

Ale prvým darom – prototypom bol v Betleheme pred 2022
rokmi, kde sa nám narodil Boží Syn. On z nadprirodzeného
sveta sa „zabalil“ do ľudskej prirodzenosti a prišiel do
pozemského sveta. Boh sa stal človekom. Hoci bol
chudobný a odkázaný na pomoc pozemskej matky a
chudobného tesára, prišiel, aby nás obohatil. A to dokonca
tak, že nik iný nám doteraz nedal a ani nemôže dať, čo On
daroval. Dáva nám niečo, čo sme nemali, a čo by sme bez
neho ani nemohli mať. Nijaký iný darček, či dar, ho nemôže
nahradiť.

Boh vstupuje do našich dejín tak, že berie na seba ľudskú
prirodzenosť. Prijíma telo, ktoré nemal, ale zároveň nás ľudí
„dvíha“ a robí nás Božími deťmi.

Stáva sa naším Bratom. Dáva nám to, čo nemôžeme mať
bez neho. On, ktorý sa stal chudobným prináša bohatstvo
od Otca a my ho môžeme volať tiež Otcom. Boží Syn nás
nekonečne obohacuje svojím príchodom na svet. Človek je
pozdvihnutý k Božiemu životu.

Keď Boh je LÁSKA, tak tento veľký dar možno prijať iba s
láskou. A darovať vianočné darčeky, ktorými
napodobňujeme DARCU, môžeme pod stromček položiť iba
s láskou, čo potom vyvoláva podobné pocity aj v
obdarovaných. Teda prijatú lásku podávame ďalej a to nás
robí šťastnými.
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napodobňujeme DARCU, môžeme pod stromček
položiť iba s láskou, čo potom vyvoláva podobné
pocity aj v obdarovaných. Teda prijatú lásku
podávame ďalej a to nás robí šťastnými.

Nechajme sa teda obdarovať LÁSKOU v tieto sviatky
a obdarujme aj svojich drahých láskavosťou, nielen
pri štedrovečernom stole, ale aj v ostatné dni v
tomto končiacom sa roku a všetko najlepšie s
požehnaním zo srdca všetkým vám aj s rodinami v
Novom roku prajem

HORNÉ PLACHTINCE 

Autor článku Ladislav DESET, kňaz

Vážení občania.

Chcel by som sa vám všetkým poďakovať, za
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a prajem
si dobrú spoluprácu zo všetkými občanmi.

Prajem vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a
veľa úspechov do nového roku 2023.

Autor článku Ladislav NOZDROVICKÝ

NAŠE ZVESTI

Vážení čitatelia našich novín.

Dovoľujeme si vás osloviť na spoluprácu. Obecné
noviny Doliniansko-Staričianske zvesti sa budú vydávať
ako občasník, v ktorom sa budeme snažiť zhrnúť
zaujímavé momenty, ktoré sa udejú v našich obciach.

Preto by sme radi nadviazali spoluprácu s každým, kto
by rád prispel nejakým svojím článkom, zaspomínal si
na históriu obce, zaspomínal si na svoje zážitky či
uverejnil nejaký oznam alebo aj čitateľom poradil
receptom. Všetko zaujímavé by sme veľmi radi
uverejnili a tak obohatili tieto naše spoločné noviny.

Vaše nápady, názory a samozrejme príspevky radi
uvítame, keď sa s nami podelíte o ne osobne na
obecnom úrade, alebo nám ich zašlete elektronicky na
adresu stredneplachtince.obec.@gmail.com.

Vopred ďakujeme.

mailto:stredneplachtince.obec.@gmail.com
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VČELY SÚ OBDIVUHODNÉ ŽIVOČÍCHY

Včely sú obdivuhodné živočíchy. Sú jediným hmyzom
ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka. Celé
tisícročie je nad najvyhľadávanejšou zložkou a ide
o najstaršie sladidlo ,ktoré nám príroda dáva. Med
má mnohé priaznivé účinky na naše zdravie. Okrem
medu produkujú včely aj vosk, propolis, materskú
kašičku a včelí jed ,ktoré sa používajú v liečiteľstve vo
farmácii a v kozmetike.

O včely sa včelár musí starať počas celého roka a tak
aj v zimnom období. Niekto by povedal že
v mesiacoch ako december ,január, február ,včelár so
svojím včelstvom nerobí nič. Nie je to však tak
pravda. Pravidelne chodí na včelnicu kontroluje úle,
či sú v poriadku. Ak náhodou fúka, vietor môže
pozhadzovať vrchnáky (vrchné časti úľov),ak prší
,mrzne, sneží tvorí sa námraza ,môže to spôsobiť
usadeniny ,ktoré treba z letáčového okna odstrániť
.Ak by sa tak nestalo ,do úľov by zišiel vzduch a včely
sa môžu udusiť. Ďalším dôležitým faktorom je
kontrolovanie hukotu včiel. Cez letáč včelár
kontroluje ako včely hučia. Pomocou gumenej
hadičky alebo fonemdoskopu . Keď hučia nepokojne
,znamená to neprítomnosť matky ,alebo sa im
míňajú zásoby. Dôležitou pomôckou pre včelára je
podložka .Tá sa nachádza v plodisku pod rámikmi
.Podľa nej môže včelár rozoznať , na ktorej strane úľa
včely zimujú, aké sú silné a aké majú zásoby medu.
Podložka je vyberateľná a slúži na vyčistenie úľa od
mŕtvych včiel a nečistôt z plastov . Po vyčistení ju
včelár vloží naspäť do úľa a prispôsobí podľa potreby
veľkosť letáčového otvoru. V januári už pomaly
včelár začína pripravovať rámiky. V prvom rade
staršie rámiky očistí od propolisu a vosku a následne
opraví. Všetky rámiky vyvarí a dezinfikuje. Ak je
potrebné staršie úle ešte dezinfikuje pomocou
plynovej bomby-ohňom. Potom do nich urobí dierky
a natiahne včelársky drôtik na ktorý prilepí
medzistienky. Včelári sa pripravujú na novú sezónu.
Aj keď včely oddychujú ,včelári majú prácu po celý
rok a úlohu starať sa o svoje včielky s láskou.

Včely sú v kolobehu života mimoriadne dôležité
a hoci to nevedia, patria k najekologickejším tvorom.
Bez nich by sa narušil celý ekosystém, existencia
ľudstva.

Autor článku Juraj BELIC
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ROZPOMIENKA NA KORENE

Moji miľí rodáci doľiňaňia-staričaňia! Ket ma ňidávno

osloviv noví pám starosta Ľubo Mackov, že či bi som

voľačo ňenapísav do Doľiňianskich novím, tak som sa

troška zháčiv,čo už reku ľem ja môžem písaťi. Aľe ket

mi to šecko prešlo hlavov tak som mu to sľúbiv. Aľe

skäďe reku začiaťi? Tak som hútav a vyhútav toto:

To naše plachťinskô nárečia aj cudzí ľuďia milujú, aj

ket mi Plachťinčaňia sa poňiekerí zam aj hambíme.

Aľe ja som chvala Bohu nam velmo hrdí a tak sa vám

reku privravím tak po našom -po plachťinskí. Ved tak

sa medzi sebov zhovárame už ľem mi starší. No

vitrácame sa pomaľi. Žďi nás je a bude ľem meňej

a meňej. A tak trocha sa bojím žebi sa ňevitraťilo aj

to naše krásnô plachťinskô vraveňia. Mne ako roke

pribúdaju, tak sa viac a viac vraciam k tím našim

,,koreňom´´ a to do ďectva kerô som preživ tu

v našej krásnej plachťinskej doľiňe. Vi starší vieťe, že

som sa naroďiv v Starhovsi. Tam som aj viriasov, aj sa

vimláďenčiv aj ožeňiv sa. Potom som oďišov do

Krťíša bívaťi, aľe dušov a srcom som žďi zostáv

plachťinčanom. Ket že som mav mamu doľiňianku od

Kukanov tak aj velkú roďinu na doľiňe. Po mame

starich roďičov aľe aj jich roďičov. Bratňíkov

sesterňice prviho a druhiho stupňa, ňaňičke,

báčinkov, krsnú mamu, krsňích a krsnú. Od maľička

sme sa stretávaľi na svadbách, kršťeňiach, no aj na

pohrabách, na hosťinách, či na zabíjačkách.

A ket, že je už tem Kračúm, tak rád bi som napísav

najsamprvô o ňom. Pamätám si ako ďieťa na Štedrí

ďem u nás u Ľavčokov mama zo starov mamov sa od

rana vrťeľi v kuchiňi a vipekaľi tvarožňíke, makovňíke

aj orechovňíke. Kúrilo sa aj v peci, ľebo sa pieklo

chľebíka. Pred tím sa upiekľi aj ľepňíke a to na

frušťik. Na obed sa variľi rezance s tvarohom

a podmasľím, aľebo praženov kapustov. Rezance aj

preto že bov pôsni ďem, aj žebi nám konope visokie

nariasľi. Temto ďem choďiv po ďeďine aj kondáš, kerí

pásov sviňe od jari do zime. Unás to bov báťika

Megáčov. Choďiv z brezovcí dovena aj zo ženov

z dom do domu. Aľe ona ľem do dvora. Tam zatrúbila

na trúbe a vom zišov tanu do chiži. Pokloňiv sa

poviedav aj vinš.

Potom Stará mama s pag ruki cez zásťeru viťiahla tri

brezovce a višibala ho sňima. Mama mu dala za

skľienku páľenô vipiťi,visipala mu za mišťičku bôb do

kapseľki a ešte aj takí maľí cipovčok,čo sa piekov

kapseľki a ešte aj takí maľí cipovčok, čo sa piekov

s predtím, aľe ňebov v zaňej chiži ďe sme spávaľi, ale

v preňej. U susedov Somorovcov mávaľi ďiovčence

stromčok tam ďe spávaľi. Velmo som jim to záviďev, že

sa mohľi ceľí ďem nam kukaťi. Darčoke sme mi pod

stromčokom ňímavaľi žiane. Tie sme dostaľi na

Mikuláša do topaňov. Aľe niekedi sme si tam najšľi aj

paľicu, ak sme jeduvaľi aj ňepočúvaľi. Hňed po obeďe

tajšov starkí s apom do chižki statok obriaďiťi ovce kravi

a aj podojiťi. A potom sme sa začaľi richtuvaťi do

kostola. Stará mama varila kapusňicu s klbásov, tĺkla

mak v mažiari na págľe a medzi tím opatrila hyďinu

a sviňe. Okolo štvrtej sa už začalo mrkati a mi šeci sme

tvrdo čakaľi, kedi začňe bachter zvoňiťi na zvoňički.

A ket začav šeci sme uťekaľi do potoka, ďe sme sa

úmívaľi a ešťe aj vodu do gebenki a hordóva braľi . S tov

sme sa ráno na Božie naroďeňia umívaľi, žebi sme boľi

pekní a zdraví po ceľí rok. Z potoka sme braľi do hrsťi aj

štrk a tem sme metaľi na kurieňec pod sľiepke, žebi

dobre ňiesľi. Potom sme sa už poobľiekaľi a tajšľi do

kostola na Doľinu. Choďiľi sme peši a bolo to ďeľako aj

tri kilométri. A to či pršalo či sňäch padav, aľebo

poľadovica bola. Stará mama zo starím apom zostáľi

doma a pripravuvali stov na večeru. Okolo nôch bola

reťaz. Obrus bov hrdí višívaní, pod ňím aj kúsok

seno,žebi bolo dostatok krmu pre statok a peňiaz, žebi

nám ňechibuvav celí rok. Nechíbäľi aňi oreche,

jablko,oblátke mäd a cesnak. A mi ket sme prišľi do

kostola už bov žďi plní. Ľedvinov ľedva sme sa tanuka

stitlaľi. Mláďenci a mladí ženáči a maľí chlapci sme boľi

na chôre. Diovčence stáľi na kämeňi aj v piaťich šorách.

Za ňima ňevesti v čepciach stáľi pod lustrom aj tich

bívalo veľa, aj ďesat a ňiekedi aj viac.

Z kostola sme sa už ponáhľaľi domov k večeri. Na sloľe

už rozvoňiavala kapusňica s klbásou a ňechíbäľi ani

págľe s makom. Pred tím sme sa ešťe pomoľiľi. Starkí

rozkrájav jablko a dav po kúsku každimu, aľe aj strúčik

cesnak. Každí sme si zo slameňíka vibraľi po enom

orechu, kerí sme rozbiľi a potom zeľi. Tem večer

choďievaľi spievávaťi popod obloke aj cigánke z Doľiňe.

Na to sme sa už velmo raduvaľi, ľebo kím prišľi k nám,

tak boľi aj trocha popitie. Stálo sa aj, že sa pomíľiľi

a spievaľi mesto „Naroďiv sa Kristus Pám“ a oňi, že

„Ožeňiv sa Kristus Pám“. A potom sa aj povaďiľi, no a mi

sme sa s chuťi nasmiaľi. Starká jim dala do batoha

págľe s makom, aľe aj rezance, čo zostáľi od obeda.

Páľenô aľebo víno si zase zľievaľi do gebenki a to šecko

zase dovena zmiešaľi.
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Autor článku Juraj MATIAŠ

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Dňa 18.12.2022 bežali Andrea Gyorgyova, Ivan Gyorgy
a Renata Bolfova Bežci z VK s Betlehemskym svetlom
zo Slovenských Ďarmôt cez Záhorce, Želovce, Sklabinu,
Obeckov do Dolných Plachtiniec, kde ho prevzali Alena
Kelemenová a Ľubica Sýkorová, ktoré s ním
pokračovali a doniesli ho do Stredných a Horných
Plachtiniec. V prípade, že si budete chcieť odpáliť
Betlehemské svetlo aj do vašich príbytkov, svetielko
nechali v Betleheme pred obecným úradom v
Stredných Plachtinciach.

Autor článku Mgr. Ľubica SÝKOROVÁ

Rano na Božie naroďeňia sme sa poumívaľi na lavúre
v tej voďe, čo sme si z potoka večer doňiesľi. Po
frušťiku sme sa zase začaľi richtuvaťi do kostola.
Ďiovčence temto ďem choďiľi v cisto bielom,
v madérkach aj sabatkách. Aj ňevesti v čepciach čo
stáľi za ňima boli viobľiekanie v bielom. Po kostoľe
sme choďievaľi na obed po roďinách. Tem ďem zase
choďiľi cigáňi po ďeďiňe s bandov vihrávaťi z dom do
domu.

Na Šťefana bívav kostov u nás v Starhovsi. K obedu
k nám choďila zase naša roďina z Doľiňe. A po
obeďe sme zas tajšľi šeci na Doľinu do kultúra, ľebo
bov už aj taňec. Aľe o tích tancach vám napíšem
druhí raz, ak buďeťe kceťi. No a skoro som zábudov
na Božie naroďeňia sme choďievaľi chlapci
polazuvávaťi. Ja s bratom som choďiv k najbližšej
roďiňe, do susedov a ku krsnimu apovi.
A vipolazuvaľi sme si aj po pár korum, aj sladkosťi aj
kúske. Krsná mama sreňia Jakubíkova nám žďi
nabaľila za tanier kúske a uviazala ho do hrdiho
višívaniho kľinovňíka. A vieťe, že si tie vinše
pamätám ešťe aj ňeska.

Aľe nebuďem vám jich šecke písaťi, ale edom
sprobujem.

„a ja maľí ňi veľičkí pítam si ja do kapsički,
kus koláča, vakaráča,

doňesiem vám zajtrá táča,
doňesiem vám ešťe aj vranu                                              
aj Šebiaňovu starú mamu“

Temto vinš ma naučila moja starká Kukanova. Tak ja
si takto ako ďieťa pamätám na Kračúm.
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NAŠE POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

PZ Plachtince obhospodaruje celkovo 3,227 ha
z čoho lesné pozemky tvoria 1475 ha
a poľnohospodárska pôda 1752 ha. V súčasnej dobe
máme 44 riadnych členov a 5 čestných členov
a dvoch čakateľov ,ktorý sa pravidelne starajú o svoje
zariadenia ako aj soliská . V týchto dňoch poľovníci
aktívne vynášajú do kŕmnych zariadení seno a tak
tiež soľ do soľníkov, ktorú zver potrebuje celý rok.
Okrem tejto starostlivosti obsievajú 5 ohryzových
políčok ,ktoré slúžia predovšetkým na zabránenie
škôd na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.
V budúcnosti chceme naďalej udržiavať dobré vzťahy
s vlastníkmi pôdy ,pre ktorých plánujeme priateľské
posedenie pri poľovníckom guľáši.

Výber z kroniky
PZ Plachtince rok 1980

V mesiaci január a február boli dosť silné mrazy,
ktoré sa pohybovali okolo – 16 stupňov. Najvyššia
snehová pokrývka bola v priemere 30 cm a trvala od
15.12.1979 do 27.2.1980.

...sčítanie zvery bolo prevedené 16.3.1980 na
ktorom bol zistený stav zvery: srnec 21 ks, srna 18 ks,
srnčatá 15 ks, diviak 24 ks, jeleň 5ks, jelenice 6 ks,
zajac 15 ks a bažant 20 ks.

S príležitosti mesiaca poľovníctva bola usporiadaná
22.6.1980 slávnostná schôdza PZ aj s rodinnými
príslušníkmi. Pre lepšiu bezpečnosť na poľovačkách
PZ zakúpilo 10 ks vesty - červených pre honcov...

Pre dopravu na poľovačky PZ zakúpilo mikrobus od
JRD Plachtince za 4000 kčs.

...plán-skutočnosť lovu poľovnej zvery. Srnec 4 ks,
srna 0, jelenica 1 ks, diviak 13, zajac 0, bažant 10ks.

...pre veľmi malý stav zajacov sa na tento druh
nepoľovalo. Malý stav zajacov ,tiež aj bažantov sa
pripisoval na vrub chemizácie používanou na JRD
a štátnom majetku.

Autori článku Ján ŠÍPOŠ, Ing. Ján ČERVOČ               
a Pavel ANDOK
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HOKEJBALOVÝ KLUB

HBK PREDATORS
STREDNÉ PLACHTINCE

Začiatky hokejbalu
Vedúci VKHBL oslovili nášho najstaršieho parťáka
Palina Pavlovho z „bírešni“, aby sme si prišli zahrať
priateľský zápas proti Devilsu z Veľkého Krtíša.
Samozrejme sme pozvanie prijali a išli sme si zahrať.
Vždy sme hrávali s tenisovou loptičkou, ktorú sme si
naplnili vodou, aby neskákala. No pri našej premiére
proti profesionálnemu mužstvu, ktoré hrávalo sútaž
v Banskej Bystrici, to bol iný level. Hralo sa už na
riadnom ihrisku s originál hokejbalovou loptičkou,
kde sme zistili, že tá loptička neskáče, je ľahká, ale
zároveň pekne bolí. Náš prvý zápas bol debakel, ale
skúsenosť a koštovka hokejbalu zo súťažnej sféry nás
naplnila radosťou a chuťou sa tomuto športu
venovať. A preto sme prijali pozvanie do súťaže a
začali sme hrávať súťažne.

Vznik klubu
Klub HBK Predators Plachtince vznikol v roku 2006.
Klub založil Pavel Pavlov, ktorý bol zároveň vedúci
mužstva a kapitán. Vďaka nemu tento klub vznikol a
začal napredovať.Prvý ročník nášho pôsobenia vo
VKHBL v rokoch 2007/08 sme obsadili 5.miesto a
tesne sme skončili pred bránami play-off, kde
postupovali najlepšie 4 mužstvá.

• Ročník 2008/09 bol veľmi vyrovnaný a obsadili
sme opäť 5.miesto.

• Ročník 2009/10 bol pre nás veľmi úspešný,
nakoľko sme sa umiestnili na skvelom 4.mieste.

Naše mužstvo má 3 farebné kombinácie dresov: 

Liga mala dlhé roky pauzu a ožila znovu v roku 2015. V
roku 2015 prevzal HBK Predators Plachtince
spoluzakladateľ Maroš Mánya, ktorý je doteraz jeho
vedúcim a brankárom.

Umiestnenie vo VKHBL v ročníkoch:
• 2015/2016 - 5. miesto
• 2015/2016 - 6. miesto
• 2016/2017 - 2. miesto
• 2022/2023 - 6. miesto (súťaž prebieha)

Stredné Plachtince boli organizátorom Palojta Cup v
roku 2015. O tomto turnaji bude písane v najbližšom
vydaní našich novín.

Mužstvo reprezentuje našu obec v okrese aj mimo
neho. Vždy sa snažíme podať čo najlepší výkon a byť
féroví. Vďaka nášmu športovému prístupu dostávame
pozvánky na turnaje.

Veríme, že tento krásny šport bude napredovať nie len
u nás v dedinke, v okrese, v našej rodnej zemi, ale
všade. Slovenská hokejbalová reprezentácia je v
hokejbale veľmoc. Ako jediný sme obhájili titul majstra
sveta 4x za sebou. V rokoch 2013, 15, 17, 19.
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Účasti na turnajoch:
• 2015 Hulo CUP Veľký krtíš – 4.miesto
• 2015 Palojta CUP – 2.miesto
• 2015 Stumpel CUP Nitra – účasť len v základnej

skupine
• 2016 Hrnčiarovce nad Parnou- 5.miesto
• 2016 Turnaj o pohár primátora mesta Krupina-

2.miesto
• 2016 Zvolen CUP – 3.miesto
• 2017 Krupina CUP – 5.miesto
• 2017 Ligový CUP – 2.miesto

Naše mužstvo má úspechy i neúspechy, ale to k
športu patrí. Pokiaľ bude VKHBL trvať, tak budeme
našu obec naďalej reprezentovať. Najväčšia vďaka
patrí všetkým, ktorí obliekajú dres Predators
Plachtince a bojujú za úspech.

Najväčšia pocta patrí Pavlovi Pavlovmu z „bírešni“,
lebo bez neho by tím nebol, a preto bude vždy ten
najdôležitejší článok v histórii mužstva HBK
Predators Stredné Plachtince.

,,Go go go Preds„

Zároveň vám celé mužstvo Predators želá štastné a
veselé vianoce a štastný nový rok. Autor článku Maroš MÁNYA

P
O
Z
V
Á
N
K
A
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Vážený občania, dovoľte mi aby som sa vám všetkým
poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste mi prejavili
v komunálnych voľbách.

Keď športovec beží beh na určitý cieľ a vyhrá....
všetci mu blahoželajú k víťazstvu. To je zaslúžené
víťazstvo!

Uznávam že voľby komunálnych voľbách na post
starostu nie sú o dosiahnutom cieli.

Preto pri všetkej skromnosti uznávam že nie som
víťazom ale služobníkom, ktorého ľudia poverili
svojimi hlasmi aby som sa staral o veci verejné o veci
našej obce.

V tomto predvianočnom čase by som vám rád
poprial veľa lásky ,rodinnej pohody ,aby ste vždy mali
čas na svoju rodinu a aby ste každý v kútiku svojho
srdca verili v kúzlo vianočného času.

Do nového roku vám prajem aby sme spoločne
vykročili v zdravý v novej sile a tak prinášali pokoj a
porozumenie v našej obci.

Aby sme sa pri rôznych príležitostiach mohli vždy
stretávať, rozprávať ,navzájom sa podporovať a
vecnou kritikov v pokojnom duchu.

Teším sa naše stretnutia o ktorých, vás budeme v
predstihu vždy informovať.

Autor článku Ľubo MACKOV

Pozývame Vás na novoročný 

M A R I Á Š
v Bistre u Piciho

1. januára 2023 o 16:00 hod.

Cesto: 21 dkg hladká múka,2 dkg kakao,7dkg

práškový cukor, trochu vanilky, škorica, 4dkg mleté

orechy,14dkg maslo

Plnka : 10 dkg práškový cukor,3 žĺtky ,2 lyžice rum,15

dkg mleté orechy, 1 lyžica lekvár

Čokoládová poleva na ozdobu lentilky.

Postup: vypracujeme cesto, necháme chvíľu

odpočívať, vyvaľkáme a vykrajujeme kolieska, ktoré

poukladáme na vymastený plech a pečieme.

Pečieme podľa potreby.

Plnka : cukor zo žĺtkami vymiešame ,pridáme rum,

orechy ,lekvár.

Upečené kolieska lepíme spolu s plnkou do kopy.

Naplnené kolieska potierame čokoládovou polevou

a ozdobíme s lentilkou.

RECEPT - TORTIČKE

V nedeľu 4.12. v podvečerných hodinách aj našu
obec navštívil Mikuláš. Dedičky do 10 rokov dostali
skromné balíčky za čo sa pekne básničkami
a pesničkami poďakovali Mikulášovi. A ja srdečne
odovzdávam pekné poďakovanie všetkým, ktorý toto
milé stretnutie pomohli zorganizovať, či už
Mikulášovi, čertovi a anjelovi, samozrejme všetkým
vám, ktorý ste nás podporili aj svojou účasťou.

MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI

Recept Zuzany HORNIAKOVEJ

POZVÁNKA
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