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Pôstna príprava na Veľkú noc
Veľká noc je najstarším
a najvýznamnejším
sviatkom
kresťanského a cirkevného roka,
počas ktorého si kresťania pripomínajú
umučenie,
smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi
sa na prvú jarnú nedeľu po splne
mesiaca. Nadväzuje na židovské
veľkonočné sviatky – paschu,
ktoré sa slávili od 14. do 21.
dňa v mesiaci nisan (náš marec
až apríl)
na pamiatku oslobodenia Izraelského národa
z egyptského otroctva.
Prípravným obdobím pred
Veľkou nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst.
Je formou pokánia
nielen
v kresťanstve, ale aj v iných
náboženstvách. Ide o prípravné
obdobie pred Veľkou nocou
a zahŕňa 6 pôstnych nedieľ.
Všetci gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho kalendára,
začínajú 7. februára Veľký štyridsaťdňový pôst.
Svätá štyridsiatnica sa začína
na rozdiel od rímskokatolíkov
(latinského
obradu)
už
v pondelok a trvá do piatku pred
Lazárovou sobotou. Do 40 dní
pôstu počítajú gréckokatolíci aj
soboty a nedele (zatiaľ čo
rímskokatolíci nedele nepočítajú).

Pôst je obdobím, keď sa
má veriaci usilovať o
obrátenie, zmenu zmýšľania,
má rozjímať nad svojím
životom, plakať nad svojimi
hriechmi.
Na
rozjímanie
a
sprítomnenie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený
až Veľký týždeň.

Tieto
skutočnosti
sa
odrážajú aj v bohoslužobnom
živote byzantskej cirkvi –
v stredy a piatky sa slúži
liturgia vopred posvätených
darov. Pri nej sa veriacim
rozdeľujú vopred posvätené
eucharistické dary; bohoslužba
nemá anaforu (eucharistický
kánon) a neobsahuje premenu
svätých darov. Je to bohoslužba s najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou

v byzantskom obrade. Zároveň, na rozdiel od liturgie sv.
Jána Zlatoústeho či sv. Bazila
Veľkého, obsahuje mnoho
kajúcich prvkov –
najmä
hlbokých poklôn.
V Učení 12 apoštolov
(Didascalia apostolorum) zo
začiatku 3. storočia sa
odporúča 1-2 dňový pôst
(alebo 40-hodinový pôst
(pred krstom a 2 – 3-dňový
pôst pred Veľkou nocou.
Z tohto krátkeho pôstu sa
postupne vyvinul 40-dňový
pôst,
ktorý
odporúča
veriacim už na začiatku
4. storočia sv. Atanáz (296373), biskup z Alexandrie
i sv. Cyril
Jeruzalemský
(315-386).
Číslo 40 malo posvätný
význam: Ježiš Kristus sa postil
40 dní pred svojím verejným
vystúpením (Mk 1,12; Mt 4,
1-11), 40 dní pokrývala voda
zem počas potopy sveta, 40
dní sa postil Mojžiš na vrchu
Sinai, 40 dní putoval prorok
Eliáš k jaskyni na
vrchu
Horeb, kde prišiel k nemu Boh
a podobne. Pôvodné pôstne
pravidlá boli veľmi prísne:
dovoľovali požívanie jedla len
jedenkrát denne. Okrem toho
boli sprísnené aj abstinenciou,
(pokračovanie na strane 2)
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t. j. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých pokrmov ako
mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry). Terajšie
predpisy
ohľadne
pôstu
a postenia sa boli zavedené
v r. 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini.
Pôstna príprava na Veľkú
noc sa teda v rímskokatolíckej
cirkvi začína tzv. popolcovou
stredou. Je to streda v ôsmom
týždni pred Veľkou nocou
(medzi 15. februárom a 21.
februárom). V tento deň, ktorý
je aj teraz dňom prísneho
pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža
na čelách veriacich so slovami:
„Pamätaj, že prach si a na
prach sa obrátiš“, alebo „kajajte sa a verte v Evanjelium!“
Obrad sypania popola na
hlavu v prvý pôstny deň sa
praktizoval už od 8. storočia.
Pôvodne to bol obrad vyhradený
len pre veľkých a verejných
hriešnikov, ktorí v tento deň
začínali svoju cestu pokánia.

Vstupovali do chrámu bosí,
zaodiati vrecovinou a sypali si
na hlavu popol. Neskôr
podobným spôsobom začínali
svoje pokánie nielen verejní
kajúcnici, ale aj ostatní veriaci
a sypanie popola na hlavu sa
stalo všeobecným symbolom
rozhodnutia nastúpiť na cestu
pokánia. V 10. a 11. storočí
bol
už
tento
obrad
udomácnený
v mnohých
oblastiach západnej Európy.
Koncil v Benevente v r. 1091
ho zaviedol pre celú Cirkev,
pričom sypanie popola na
hlavu sa nahradilo značením
na čelo.
Pôstne obdobie trvá
v Rímskokatolíckej cirkvi od
Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele. Prvá pôstna
nedeľa (tohto roku 21.2.) sa
ešte
donedávna
nazývala
Quadragesima
(grécky
tesserakostes, t. j. 40 dní pred
Veľkou nocou).
Začiatkom 5. storočia sv.
Maximus, biskup turínsky,

Poriadok bohoslužieb v Rímskokatolíckom
kostole v Prievaloch
Deň

Š
P
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P

Liturgická oslava

Hodina

ZELENÝ ŠTVRTOK
Pamiatka Pánovej večere
1. apríl 2010
VEĽKÝ PIATOK
Utrpenie a smrť Pána
2. apríl 2010
BIELA SOBOTA

17.30 hod.

Svätá sobota
3. apríl 2010
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pánovho zmŕtvychvstania
4. apríl 2010
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
5. apríl 2010

17. 30 hod.
Začiatok
obradov
8.30 hod.
Adorácia pri
Božom hrobe
17.30 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.

zaviedol trojtýždňovú predpôstnu prípravu. Tri nedele pred
pôstom sa volali Septuagesima
(70.deň pred Veľkou nocou,
táto nedeľa bola u nás známa
pod
menom
„deviatnik“,
Sexagesima
(60. deň)
a Quinquagesima
(50. deň).
Predstavovali tri desaťdňové
týždne, t. j. približne 70., 60.
a 50. deň pred Veľkou nocou.
Spolu so 40-dňovým pôstom
tvorili 70-dňovú prípravu,
symbolizujúcu
70
rokov
babylonského zajatia. Pápež
Gregor I. veľký (590-604)
vytvoril pre tieto dni osobitné
prosebné modlitby. Pápež
Alexander III. (1159-1181) nariadil, aby sa spev „aleluja“ –
podobne ako v 40-dňovom
pôstnom období – nahradili
invokáciou Laus tibi Domine,
Rex aeternae gloriae (chvála ti
Kriste, Kráľ večnej slávy).
V r. 1969 boli tieto liturgické
zvláštnosti zrušené a všetky tri
nedele boli preradené do cyklu
nedieľ „cez rok“.
Duchovný Mgr. Gabriel Tassari
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Vážení
spoluobčania
a návštevníci obce!
Ako vidíte, aj keď s omeškaním, ale vydanie
Prievalského spravodajcu predsa je tu.
Len pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili
s rokom 2009, ktorý zaiste nebol ľahký. Finančná
a hospodárska kríza si všade vypýtala svoju daň.
Aj napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať tieto
zámery. Jedným z prioritných bolo ukončenie
II. etapy prestavby základnej a materskej školy,
ktoré boli vyfinancované formou úveru. Rekonštrukciou kúrenia, výmenou okien na prízemí,
prestavaním bývalej kotolne na triedu, zriadením
internetovej učebne, výmenou podláh vo vstupnom
vestibule, v šatni MŠ a celkovou rekonštrukciou
kuchyne sa naša škola a škôlka stali tvorivým
miestom pre ďalší rozvoj detskej osobnosti. Ďalšími zrealizovanými aktivitami boli oprava chodníka z námestia po bytovku s. č. 105, rekonštrukcia
miestnej komunikácie v Záhumní. Čo je potešujúce, že aj našej obci bol schválený na základe
rozhodnutia Poľnohospodárskej platobnej agentúry
nenávratný finančný príspevok v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 vo výške
261.156,87 Eur, na rekonštrukciu kultúrneho domu
a strechy obecného úradu. Samotná realizácia
rekonštrukcií sa začne teraz od apríla a ukončiť by
sa malo v jeseni tohto roku.
Z roku 2010 nám už ubehli prvé tri mesiace,
ktoré sme venovali hlavne príprave na ďalší rozvoj
obce. V nasledujúcich mesiacoch je naším cieľom
zabezpečiť aj napriek nelichotivej hospodárskej
situácii
rozvoj obce spočívajúci v budovaní
občianskej vybavenosti. Toho času je výstavba
chodníka a premostenia cez potok Hlavina v plnom
prúde, ktoré sú financované z úspešnej účelovej
dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva sumou
10.000 Eur. Bolo vypracovaných a podaných veľa
ďalších projektov, napr. z environmentálneho
fondu čakáme na vyhodnotenie žiadosti o dotáciu
na vybudovanie kanalizácie trasy C, CC, C2
(ulica za kostolom a ulica za potokom), projekt na
výstavbu multifunkčného ihriska (po schválení
a zrealizovaní nahradí terajšie viacúčelové ihrisko),
ktoré bude rozmerovo 33x18 m, čo zodpovedá
štandardnému ihrisku. Z Programu obnovy dediny
sme žiadali na revitalizáciu studničky a zriadenie

oddychovej zóny v lokalite obce u Heribanov. Podali sme žiadosť na Ministerstvo financií o dotáciu
na rekonštrukciu strechy požiarnej budovy. Pokračuje sa v príprave ďalších projektov, a to: rekonštrukcia verejného osvetlenia a revitalizácia námestia a priľahlých chodníkov.
Ak chceme, aby sa naše Prievaly rozvíjali
a zveľaďovali, musí byť medzi zástupcami vedenia obce a občanmi komunikácia. No, nie vždy je
to tak. Zo zatrpknutosti, z nechcenia vedieť
a vidieť rozvojový program obce prichádza
k zbytočnému osočovaniu a vyslovenia takých
slov, ktoré nemajú so slušným správaním nič
spoločného. Slovo ako také nie je len zoskupenie
nejakých hlások, ale nesie so sebou aj určitú hodnotu. Slovo má veľkú moc podľa toho, akú hodnotu prezentuje, či vyjadruje. Slovom môžeme
nesmelých povzbudiť, smutných potešiť, snaživých
pochváliť, bezradných usmerniť. Ale slovom môžeme aj ublížiť, zraniť, pohoršiť. Záleží vždy len
na tom - ktorom človeku, ako si dokáže vážiť
slová, ktoré vypúšťa z úst. Možno je potrebné len
trocha viac sa kontrolovať a zvážiť, čo hovoríme.
Chvíľa, keď otvárame ústa, je príležitosťou, aby
sme vo svojom živote slovom budovali hodnoty
a nie ich búrali. Staňme sa byť aj my poslami
dobrého slova. Slova, ktoré povzbudzuje a nie
pohoršuje.
Na druhej strane si veľmi cením ochotu a obetavosť mládeže pod vedením Jožka Adamčíka.
Fašiangový sprievod, pochovávanie basy, pálenie
Moreny, nácvik divadelnej hry, aj to je život
a dianie v obci. Je potešujúce, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa dá oprášiť minulosť a história našej obce. Už teraz sa teším na túto premiéru divadelného predstavenia. Touto cestou sa chcem verejne poďakovať Jožkovi a celému kolektívu:
„Vďaka Vám !“
Vážim si spoluprácu s vami občania, aj zaujímaním sa o dianie v obci, hoci aj účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Sú neoceniteľné
a dôležité Vaše podnety, námety, pripomienky.
Vzájomná obojstranná komunikácia je nesmierne
dôležitá a predstavuje efektívny nástroj nášho
napredovania a zlepšovania rozvoja obce.
Tatiana Beňáková, starostka obce
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Život v škole
Naša škola tvorí neoddeliteľnú súčasť života
v obci. Je miestom, kde vaše deti, vnúčatá, netere
i synovci trávia prevažnú časť bežného pracovného
dňa. Snahou zamestnancov školských zariadení
spolu so starostkou a zástupcami Obce Prievaly je
vytvoriť žiakom čo najoptimálnejšie podmienky
pre
výchovno-vzdelávací proces. Spoločným
úsilím sa nám podarilo dokončiť druhú fázu
rekonštrukcie budovy, ale aj vnútorných priestorov. V súčasnosti môžem konštatovať z viacerých
pohľadov, že patríme medzi najmodernejšie
a najestetickejšie neplnoorganizované školy. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek podielom pričinili
o zveľaďovanie exteriérových a interiérových
priestorov ďakujem. Určite nezaspíme na vavrínoch, lebo je vždy čo zlepšovať, inovovať, meniť.
V tomto roku je naším cieľom zabezpečiť nový
školský nábytok z rozpočtových, ale aj iných
zdrojov, ako je 2 % - ná daň z príjmu fyzických
i právnických osôb, sponzorské príspevky,

Otvorenie školského roka 2009/10 v novej triede.
Foto: Katarína Filová

finančné zisky zo spoločenských akcií. Aj takáto
pomoc si zaslúži slová poďakovania. Ďakujem.
Cením si, že nikdy nezabúdate, že to robíme
v prvom rade pre deti, ktoré dennodenne merajú
cestu do školy.
V tomto školskom roku 2009/2010 si do školských lavíc zasadlo 26 žiakov. Prváci a druháci sa
učia podľa nového školského vzdelávacieho
programu. Nóvum je vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy. Celý vzdelávací proces podlieha inováciám, zmenám, ktoré sa snažíme
realizovať vo vyučovaní. Sme zapojení do projektov: Otvorená škola - oblasť športu; Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích
jazykov; Modernizácia vzdelávacieho procesu
na ZŠ. Všetko je veľmi časovo, psychicky, ale aj
fyzicky náročné. Táto doba si to vyžaduje a my
chceme, aby naši žiaci nepociťovali vo vzdelávaní
a výchove nedostatok oproti plnoorganizovaným
školám.
Deťom sa venujeme neustále, aj
v mimovyučovacom čase. Svoje záujmy
môžu realizovať v školskom klube, ktorý
navštevuje 15 žiakov. Pripravujeme
tradičné kultúrne spoločenské podujatia
(vianočná
besiedka,
karneval,
Deň
matiek....), kde žiaci sú herci, tanečníci,
speváci, zabávači... A že sa im to skvele
darí, svedčia vaše pozitívne ohlasy. Zúčastňujeme sa koncertov, divadiel, výstav, besied, plaveckého výcviku a iných akcií.
Okrem toho sme úspešní v súťažiach
rôzneho zamerania.

Každoročne zverejňujeme mená žiakov, ktorí nás reprezentovali na súťažiach. Keďže vychádza
spravodajca až v tomto období, rozhodla som sa vás oboznámiť aj s minuloročnými úspechmi. Všetci,
ktorí absolvovali akúkoľvek súťaž v minulom i tomto školskom roku si zaslúžia uznanie:
 Hurbanov pamätník

- Radka Tunáková - 2. miesto v próze obvod
- Karolína Uhrínková - 3. miesto v poézii obvod
 Hurbanov pamätník (2009/10) - Izabela Bíliková - 2. miesto v próze okres, postup do kraja
- David Chovanec - 3. miesto v poézii obvod
 Šaliansky Maťko
(2008/09) - Izabela Bíliková - 1. miesto okres, účasť kraj
(2009/10) - Izabela Bíliková - 1. miesto okres, 2. miesto kraj
 Rozprávkové vretienko (2008/09) - Izabela Bíliková - 1. miesto okres, 2. miesto kraj,
celoslovenské kolo - ocenenie za pozoruhodný výkon
v prednese rozprávky (prvá desiatka z 31 účastníkov)
(2008/09)
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 Rozprávkové vretienko (2009/10) - Natália Filová - 3.
3. miesto okres
 Vesmír očami detí (výtvarná súťaž - 2008/09, 2009/10)
- David Chovanec - ocenená práca
 Odpadáčik (2008/09) - ocenená skupinová práca
3. a 4. ročníka
 Zem, planéta moja (2008/09) - ocenená skupinová
práca žiakov: Roland Žovák, Izabela Bíliková,
Karolína Uhrínková, David Chovanec, Radka
Tunáková, Katarína Filová, Jakub Polák,
Alexandra Uhrínková, Patrik Šeliga, Adam Petráš
 Tajomstvá života národných parkov (environmentálna súťaž 2008/09) - 3. a 4. ročník, 3. miesto región

Šikovná Izka Bíliková na celoslovenskej súťaži.

Každoročne sa zúčastňujeme Dňa 1. a 4. ročníka na ZŠ s
MŠ Cerová, ktorá nás pozýva aj na iné kultúrne podujatia.
S touto školou máme dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu
a naši žiaci sa tam vždy tešia hlavne na športové súťaže.

O tom, že máme dobré športovkyne a športovcov, svedčia minuloročné umiestnenia:
Karolína Uhrínková - 1. miesto 3. a 4. ročník
Radka Tunáková
- 2. miesto 3. a 4. ročník dievčatá
Darina Žováková - 1. miesto 1. a 2. ročník dievčatá

Niektoré súťaže sa ešte len budú konať.
Budeme sa snažiť čo najlepšie reprezentovať
školu, ale i obec. Každá účasť, každý malý, či
už väčší úspech nám robí radosť. Je to ocenenie
našej práce, zviditeľnenie našej malej školy,
obce Prievaly, ktorá sa viac a viac dáva do
povedomia čoraz širšej verejnosti.
Na záver sa vám chcem všetkým poďakovať
za doterajšiu spoluprácu. Prajem vám v mene
zamestnancov školy pekné a príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.
Mgr. Svetlana Vachová, riaditeľka ZŠ

Deti pracujú s LEGO DACTA.

Cvičenie na fitloptách.

Nová počítačová učebňa.
Fotky na tejto strane: Svetlana Vachová

Prievalský spravodajca

Škôlkari informujú.....
Nie tak dávno sme sa všetci tešili, že konečne začnú prázdniny a... Tie nám ubehli ako voda. Kým
však deti boli na prázdninách, v materskej škole bolo rušno. Pracovalo sa na nových rozvodoch kúrenia,
z kotolne sa stala trieda pre žiakov základnej školy. Budova sa zateplila a obliekla do nových šiat – peknej
zelenej fasády. Bol to obrovský kus práce, za ktorý vďačíme pracovníkom firmy Tinama a Obecnému
zastupiteľstvu v Prievaloch za schválenie úveru na dokončenie rekonštrukcie. Samozrejme i my sme
priložili ruku k dielu a konečný výsledok – krásna materská škola, ktorú nám môžu závidieť.
Vnútorné zariadenie postupne dopĺňame novým nábytkom. Do spálne sme
deťom zakúpili nové ležadlá, paplóny
i koberec. Toto sa mohlo zrealizovať aj
vďaka Vám všetkým, ktorí ste prispeli
svojimi 2 % - mi daní nášmu rodičovskému združeniu.
Týmto priateľským a podnetným
prostredím chceme u dieťaťa prebúdzať
aktívny záujem a chuť dívať sa okolo
seba, objavovať a poznávať svet plný
farieb, vôní, pokoja.
Rozvíjať jeho osobnosť, poskytnúť mu
určitú voľnosť a súkromie. Cieľom by
malo byť šťastné dieťa, ktoré sa do materskej školy teší.

Aj jedáleň máme peknú...

„V škôlke sa
vždy radi hráme,
veď sa my tu
dobre máme...“

Za účelom naplnenia týchto zámerov učiteľky
vypracovali počas leta nový školský vzdelávací
program pod názvom „Poďme sa spolu hrať
a poznávať svet“.
Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej
školy, do ktorej deti chodia radi, kde staršie
pomáhajú mladším, kde učiteľky sú kamarátmi detí
a kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom
a podnetnom prostredí.
Foto a text: Margita Petrášová, riaditeľka MŠ
Zápis predškolákov do 1. triedy ZŠ
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Dôchodcovia tiež bilancujú...
Vážení čitatelia, rada by som vám priblížila
niekoľko úspešných akcií, ktoré boli plánované,
ako aj uskutočnené v roku 2009. V mesiaci jún
sme sa stretli na poľovníckej chate na posedení, na
ktorom sa vyhodnotila práca a činnosť za prvý
polrok. Niektorí členovia, pomalší a pohodlnejší,
si volili cestu dopravnými prostriedkami, iní
bicyklami a iní pešou chôdzou v rámci
prechádzky. Chata je vzdialená od obce cca 3 km,
nachádza sa pri riečke Rudava. Po vypočutí
oficiálnej
polročnej
správy
predsedkyňou
organizácie p. B. Holičovou sa pokračovalo
voľnou besedou, kde mal každý priestor niečo
povedať alebo pripomienkovať. Keďže radi
spievame, temer každému sa zaspievala pieseň na
želanie, ktorú má v obľube. Neskôr popoludní bola
založená vatra a pokračovalo sa v rozprave
a v opekaní okolo ohníka. Naše stretnutia nie sú
len o tom, aby sa zaspomínalo, opekalo, ale
predovšetkým o medziľudských vzťahoch,
nadviazaných priateľstvách, poznaní problémov,
s ktorými sa my dôchodcovia stretávame, musíme
im čeliť a riešiť ich.

Foto: Ľudmila Mihálová

V rámci turistických "Prechádzok za zdravím"
sa uskutočnili dve. Prvá sa uskutočnila
v septembri na Plavecký hrad a druhá bola
prechádzka lesom v mesiaci október, v dĺžke
asi 10 km, smerom ku kaplnke a pokračovaním
dolinou ku Hrádelom. Do Plaveckého Podhradia
sme sa dopravili autobusovou dopravou.
Spomínam si, že počasie nebolo najvhodnejšie.

Mrholilo, bolo chladno a ošklivo. Predpokladala
som, že na dohovorené miesto stretnutia sa nikto
nedostaví. Bola som milo prekvapená, pretože sa
nás zišlo niekoľko. Ani počasie nás neodradilo
v nálade tento výlet uskutočniť. Pohľad z hradu
nám bol odmenou a doporučujeme ho každému,
kto má rád vychádzky prírodou. Z jednej strany
reťaz Malých Karpát a prekrásne zelené stráne
a z opačnej strany sa nám naskytoval pohľad na
širokú ďalekú rovinu, tiahnucu sa až k moravským
hraniciam.
Na vychádzke do okolia sa nás zišlo podstatne
viac, pretože nám žičilo tentokrát aj počasie. Bolo
krásne, slnečno a bolo nám spolu veľmi veselo.
Urobili sme prvé fotografie a potom sme vykročili
plánovanou trasou. Utvrdili sme sa v tom, že
v roku 2010 uskutočníme väčší počet podobných
turistických vychádzok do okolia.
Ďalej mi nedá nespomenúť výlet do Vincovho
lesa v mesiaci august. Na termálnom kúpalisku
sme sa do sýtosti vykúpali, vyslnili a rozhodne
oddýchli. Za uskutočnenie tohto úspešného
zájazdu
ďakujeme zastupiteľstvu
Obecného
úradu, ktorý nám poskytol finančné prostriedky na
autobus, ktorý bol do posledného miesta obsadený.
Každý odchádzal domov s pocitom absolútnej
spokojnosti a radosti.
Priebežné aktivity našej organizácie sú tzv.
Čaje o 5-tej, ktoré si mnohí pamätáme z našej
mladosti. Stretávame sa každú stredu, kde sa
členovia organizácie pravidelne zídu v našej
maličkej klubovni. Venujeme sa spoločenským
hrám, počúvaním hudby, spevu a debatám.
V mesiaci marec - mesiaci knihy sme si vypočuli
niekoľko básní Milana Rúfusa a pripomenuli sme
si tiež jeho diela.
Už tretiu sezónu sa venujeme 2x týždenne
cvičeniu v školskej telocvični. V rámci Cvičenia
za zdravím" sa nás stretáva niekoľko. Uvítame
medzi nami aj mládež a proste každého, kto má
rád pohyb. Samotné cvičenie pozostáva zo 4 častí,
rozcvičky, aerobiku, posilňovania a neposlednom
rade sú to hry s loptami, pri ktorých nám je
mimoriadne veselo.
Pre budúci rok máme v pláne bohatší program
a je len na každom z nás, aby tieto aktivity boli
nielen splnené, ale aby sa na nich zúčastnil čo
najväčší počet členov.
Ľudmila Mihálová
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Na Vŕškoch o vyšší princíp
Januárové výročné snemovanie našich
hasičov sa nieslo v znamení seriózneho
rozhľadu na minulosť i aktívneho prístupu
k novým povinnostiam v blízkej budúcnosti.
Dôstojné prostredie zasadnutia, ktorého sa
zúčastnili nielen aktívni pretekári a ich vedenie,
lež aj postarší bývalí hasiči na čele s 88-ročným
Michalom Pavlovičom a o 6 rokov mladším
Jozefom Závišom. Hodnotiaca správa načrela
do všetkých problémov nášho hasičského zboru,
vyhodnotila jeho obdivuhodnú aktivitu pri
29. štartoch, predostrela niekoľko závažných
problémov týkajúcich sa hlavne techniky,
zároveň
však
vyslovila
presvedčenie
o dôraznom napredovaní celého kolektívu,
ktorému velili Jozef Oršulák, František Žovák
a Tibor Petráš. Skúsená trojka lodivodov dáva
záruku, že aj v tomto roku bude medzi
dobrovoľníkmi vládnuť pokojná atmosféra
a zápal na každom kroku pri ochrane majetku
i zdravia našich občanov.

Šéfdirigent Jozef Oršulák sa nádeja, že súčasná technika bude aj naďalej slúžiť
a vyslovil presvedčenie, že nadíde čas, keď
bude viac finančných prostriedkov a teda aj
lepšia technika. S potešením tiež konštatoval,
že záujem mládeže je značný a tak sa
o nástupcov
súčasných
harcovníkov
nemusíme obávať. „Mladé žihadlá“, ako
nazval prievalskú hasičskú omladinu, sa
množia a čo najviac teší, je zvyšovanie ich
hasičského majstrovstva,“ dodal predseda
Dobrovoľného hasičského zboru Prievaly.

Foto: Vladimír Kováč

Prehľad krásnych trofejí našich šikovných chlapcov.
Foto: Alena Tarkošová

Diskusia prebiehala skôr v krúžkoch. Stála
však za to. Michal Pavlovič si zaspomínal na
staré zašlé časy, a na otázku, čo mu najviac
utkvelo v pamäti, odpovedal: „Keď som ešte
ako malý chlapec videl márny boj našich hasičov na dolnom konci pri zachraňovaní stodôl.
Bol to naozaj márny boj, všetky zhoreli.“ Na
pretras prišli i ostré výjazdy, tvrdé tréningy
a mnohé súťaže našich súčasných hasičov.
Práve oné súťaže pridali zverencom Františka
Žováka na zohratosti tímu a zvyšujúcom sa
osobnom majstrovstve každého jednotlivca.

Jeho pravá ruka František Žovák pridal:
„Každá účasť na minuloročných pretekoch
mala svoj veľký význam, často nás od
prvenstva delili iba stotiny sekundy. V troch
prípadoch dokonca iba stotina. No aj tak sme
získali veľa trofejí, najcennejšie sme priviezli
z Košolnej, Moravského Svätého Jána,
Jablonice,
Koválova,
Radimova,
Popudinských Močidľan, Petrovej Vsi,
Bílkových Humeniec, Senice a napokon sme
uspeli aj na našich Vŕškoch. Trofej priviezli aj
dorastenci, keď v Dlhej obsadili tretie miesto.
Veľmi ma potešilo aj ich siedme miesto
spomedzi osemnástich tímov u nás na
Vŕškoch. Také umiestnenie, ešte k tomu
medzi seniormi, som od nich veru nečakal.
Pred nami je opäť rušný rok, už teraz sa
pripravujeme na 24. júl, keď budeme
organizovať veľké celookresné hasičské
cvičenie. Tentoraz ho spojíme aj so zábavou
pod holým nebom. Dúfam, že na oslavu
budeme mať aj dôvod...“
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Na doterajších úspechoch sa podieľali Mário
Žovák, Tomáš Žovák, Lukáš Žovák, František
Žovák ml., Ján Böhm, Peter Böhm, Juraj
Velický, Mário Bača, Erik Slezák, Filip
Uhrínek, Juraj Uhrínek – muži a ďalej Marek
Ochránek, Peter Peterka ml., Gabriel Hanáček,
Mário Bača, Martin Slezák, Ivana Ochránková
a Marián Chodúr – dorastenci.
Zvláštnosťou celej diskusie na tomto
snemovaní bolo, že o úspešných pretekoch
15.8.2009 na Vŕškoch padla iba jedna veta.
Toľko skromnosti som už dávno nezažil. A teda
je mojou povinnosťou onú vetu rozšíriť...

namočené v mlieku s cesnakom, potom je
všetko viac ako jasné.
Samotné súťaženie o poháre starostky
Tatiany Beňákovej otvorila naša prvá dáma
slovami plnými citu a úprimného želania
čestného zápolenia. Šéfdirigent pretekov Fero
Žovák mohol dať povel na prvý útok. Boli že
to nádherné zápolenia, plné odhodlania,
enormnej túžby zvíťaziť. Osemnásť tímov
dalo do toho všetko. Celé svoje JA. Aj naši
siahali po najvyššej méte. Zlomky sekúnd
v prvom i druhom kole ich posunuli na tretiu
priečku. Kúťania a Koválovčania mali viac
šťastia. Naši boli rýchli, presní, v mnohých
fázach dokonalí. Ibaže tí pred nimi boli o čosi
rýchlejší. Nič viac. Aj tak sme si vedno
s osobitnými hosťami a veľkými pomocníkmi
pri organizácii tohto dňa Ivanom Jarábkom,
Jozefom Gazdíkom a Jurajom Jablonickým
mohli povedať – stálo to za to. Veľmi
pomohol, tak ako vždy, aj veľkopodnikateľ
Milan Bílik, aj jemu teda patrí úprimná vďaka.
Ako vzácny je to človek, to vám najlepšie
povedia samotní hasiči! Bez jeho pričinenia
by to mnohokrát nebolo to pravé orechové!

Foto: Alena Tarkošová

Bol to naozaj krásny deň. Aj nebesá nám
priali. Čisté nebo, teplučko, bezvetrie. Aj
trávnik bol zásluhou Ruda Pavlíka na vysokej
úrovni. Rovnako celá organizácia. Vďaka patrí
Jozefovi Oršulákovi, Františkovi Žovákovi,
Tiborovi Petrášovi a ich rodinám, Igorovi
Ščepkovi a jeho manželke Adriane, Zuzane
Holáskovej, Jánovi Miščímu, Ottovi Mihálovi,
Helene Romanovej, Miroslavovi Uhrínkovi
a jeho manželke Helene, Michalovi Peričkovi
a jeho priateľke Lenke, diskdžokejovi Erikovi
Slezákovi.
Pretekárska dráha bola pripravená, muzika
vyhrávala, guláš v dvoch kotloch z kuchyne
Mária Žováka a šéfa hasičov Jozefa Oršuláka
rozváňal, až sa slinky zbiehali, výčap Helenky
Romanovej rovnako lákal a o senzačných
„cigánkach“ pražiacich sa na veľkých
panviciach už ani nehovoriac. Kuchárka Blanka
Oršuláková sa v duchu modlila, aby sa tých 550
porcií minulo. Napokon sa nestačila obracať,
taký bol o jej špecialitu záujem. Raz darmo,
karé je karé. Ak je dokonca od večera do rána

Foto: Alena Tarkošová

Starostka rozdala trofeje, vyslovila svoju
vďaku za rytierske súboje a my sme
pohľadom krúžili po zaplnenom ihrisku.
Neušli nám ani zarosené oči starých
harcovníkov Blažej Škrabáka a Frola Tarkoša.
„Som veľmi spokojný a dojatý. Naši bojovali
o všetko,“ povedal tichúčko Blažej Škrabák
starší. Áno, bol to veľký boj.
Krásny deň i krásna noc. Boj o prestíž
i o vyšší princíp. Po ňom veselica – až do rána
bieleho. Stálo to veľa energie, ale oplatilo sa!
Aj organizovať, aj súťažiť, aj vidieť. Byť
prosto pri tom!
Stano Sládek
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Kultúrne udalosti roka 2009 v skratke...
Január

- Plesovú sezónu tradične u nás v dedine
uvádza Stavbársky ples Milana Bílika, tentokrát bol už
šiesty v poradí. Super zábava, bohatá tombola a k tomu
skupina Milkivej dokázala roztancovať každé nôžky.

6. Stavbársky ples

Foto: Alena Tarkošová

Február – Maškarný ples ZŠ, MŠ – rodičia s deťmi si
znova dali záležať na výrobe masiek, pretože boli naozaj
rôznorodé a zaujímavé.
K februáru neodmysliteľne patria fašiangy, zabíjačka
a pri tej obecnej sa zabíjali až 2 prasiatka. Maškary
zabávali ľudí po dedine a večer tradične pochovali basu
na Fašiangovej zábave. Hrala hudobná skupina Remix.
Apríl – Poľovnícke združenie Kamenec usporiadalo
Veľkonočnú diskotéku pre našu mládež.
K poslednému dňu tohto bláznivého mesiaca určite
patrí stavanie mája. Langoše vyvoniavali, prievalskí
hasiči máj úspešne postavili „na nohy“ a hudobnú
atmosféru navodila harmonikárka Anka Kalayová.

Pán farár pri žehnaní mája.
Foto: Alena Tarkošová

Máj – Mamičky, krstné i staré mamičky vyronili
nejednu slzičku, keď ich detičky či vnúčence obdarovali
z príležitosti ich sviatku básničkou, pesničkou, či
tančekom. Príjemným darčekom bol určite aj krásny
kvet v kvetináči a kávička.

Koncom mesiaca oslávili svoj sviatok aj detičky,
opekačka sa síce kvôli škaredému počasiu nekonala,
ba ani motorkári neprišli, ale zato sa deti perfektne
vyšantili v kultúrnom dome.
Jún - V pláne bolo zorganizovať stretnutie 50 a 60ročných jubilantov, bolo zaslaných vyše 100
pozvánok, žiaľ, ani z dvoch ročníkov nebol
dostatočný počet záujemcov na uskutočnenie akcie.
Myslím, že je to veľká škoda. 
August – Konala sa hasičská súťaž o pohár starostky
obce – súťažilo 14 mužských družstiev, 4 ženské.
Naši starší chlapci získali 3. miesto, dorastenci
7. miesto. Viac sa dočítate v článku od p. S. Sládeka.
September – Tentokrát pripadli prievalské hody na
koniec septembra a taktiež hodová zábava. Hudobná
skupina EXE zo Záhorskej Vsi nás perfektne
zabávala, tombola bola bohatá a niektorým sa ani
domov nechcelo. 
Október – Keďže aj starších ľudí máme na pamäti,
každoročne organizujeme Posedenie pre dôchodcov.
Naši „starkí“ si pochutnali na skoršej večeri,
zákuskoch, nepohrdli dobrým vínkom. Hudobne
akciu doprevádzala skupina „Motáci“ z Bíňoviec.
A veru, nikto by tým tanečníkom na parkete
netipoval, že už sú to dôchodcovia. 
December – Mikuláš, čert a anjel prišli opäť pozrieť
aj naše detičky. Tie odvážnejšie zarecitovali,
zaspievali, no napriek tomu sladkú odmenu dostalo
každé dieťa, ktoré prišlo.. S koncom roka sa rozlúčili
deti ZŠ a MŠ vianočnou besiedkou, plnou scénok,
básní a piesní, veru podaktorých aj dojali k slzám.
Rodičia ich podporili aj tým, že si zakúpili krásne
vianočné výrobky. Narodenie malého Ježiška sme
mohli osláviť na Jasličkovej pobožnosti, ktorú
nacvičili šikovné prievalské deti a mládež.
Naša veľká vďaka vždy patrí sponzorom, ktorí prispeli na kultúrne akcie
poriadané Obcou Prievaly, aj ZŠ s MŠ.: p. Milan Bílik – TINAMA, Danka
Bíliková, Ing. Jozef Danák arch., p. Pavol Šeliga, p. Jozef Badžgoň, Jozef
a Anna Vaňkoví, Ing. František Petráš, p. Ambróz Slezák, p. Terézia
Valentová, p. Peter Pavlík, p. Zdenka Janigová, p. Jarmila Pavlíková,
p. Rudolf Pavlík, Ing. Tibor Petráš - HASPEX, p. Vladimír Holič, p. Peter
Škrabák – TRAMP, Ing. Peter Holič, p. Viliam Uhrínek, p. Jozef
Petrovič, Ing. Peter Šimončič, p. Gabriel Kováč, p. Ľubomír Chalan,
p. Patrik Blažo, RNDr. Emil Němec, JUDr. Ladislav Ďorďovič, Trenčín,
p. Peter Kubiš – Fišo Agency, p. Martin Orgoň, Bratislava, Mária
Rieglová, Pezinok, Ing. Rastislav Bezák, Chynorany, Jaromír Sasák,
Osuské, Marián Findrik Trnava, Ivan Hlaváč, Chtelnica, MUDr. Ihab
Ibrahim Cerová, ale aj rodičom všetkých detí ZŠ a MŠ a DHZ Prievaly.
Ďakujeme firmám: BTT s.r.o. Prievaly, Urbárska spoločnosť Prievaly,
Agropartner spol. s.r.o. Plavecké Podhradie, Stolárstvo Kobelár
Leopoldov, Slovenská sporiteľňa a.s. Senica, K&H Kancelárska technika
Senica, Geodetika Senica - Ing. Jozef Piroha, Geospol s.r.o. Senica,
Metrum spol s r.o., Senica, Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Senica, COOP
Jednota s.d. Senica, Lekáreň Sophia Cerová – Mgr. Rastislav Fedor,
Slovakia Play spol. s r.o. Senica, A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Zohor,
Autoškola Progres spol.s r.o.,Senica.
ĎAKUJEME A DÚFAME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE SVOJU PRIAZEŇ!

„Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar,
slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny dar. „
Príjemné prežitie Veľkej noci praje Alena Tarkošová
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Narodili sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Andrea Jurková
Daniel Krajčovič
Milan Daniel
Jakub Mišči
Darina Marková
Jakub Olšovský
Veronika Lipárová
Jakub Mráz
Adrián Záviš
Sofia Uhrínková
Victoria Mihálová

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.2.2009
5.2.2009
28.2.2009
2.6.2009
14.6.2009
23.6.2009
15.7.2009
17.7.2009
26.8.2009
17.10.2009
13.11.2009

Zomreli:
1. Imrich Strýček
2. Vilma Petrášová
3. Ambróz Petráš
4. Františka Janigová
5. Valéria Komárková
6. Anna Filipová
7. Rozália Adamčíková
8. Pavol Tarkoš

28.2.2009 vo veku 68 rokov
4.3.2009 vo veku 76 rokov
24.3.2009 vo veku 68 rokov
28.8.2009 vo veku 88 rokov
15.9.2009 vo veku 98 rokov
23.9.2009 vo veku 74 rokov
19.11.2009 vo veku 78 rokov
6.12.2009 vo veku 41 rokov

Zosobášili sa:
1. Radoslav Mihál a Kristína Halásová
2. Jozef Mráz a Lucia Králiková
3. Josef Ondra a Anna Kanichová
4. Jozef Badžgoň a Kvetoslava Gažová
5. Štefan Chovanec a Andrea Valentová

–
–
–
–
–

7.2.2009
10.10.2009
24.10.2009
30.10.2009
21.11.2009

Ku koncu roka 2009 bolo v našej obci 951 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 6 detí do šiestich
mesiacov veku a 7 detí od šiestich mesiacov do jedného roka. Počet detí od jedného roka do pätnástich
rokov bol 149, detí od pätnásť do osemnásť rokov alebo takzvaných tínedžerov bolo 33 a dospelých
občanov bolo 756. Najstaršou ženou v našej obci je v súčasnosti pani Jozefína Petrášová, ktorá sa
čoskoro dožije 97 rokov, najstarším mužom je pán Ignác Pavlík, ktorý vo februári oslávil 90 rokov.
Najmladším dieťaťom ku koncu roka bola Victoria Mihálová.
Pre zaujímavosť tu máme vývoj demografickej krivky...
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1 138
1 130
999
1 076
950
907
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Chceme žiť ako ľudia ?
V prírode neexistuje odpad, tam sa všetko zužitkuje a využíva. Rovnako by sme sa mali správať
aj my ľudia. Ak teda chceme žiť v zdravom a peknom prostredí tak potom:
TRIEĎME SVOJE ODPADY A POMÁHAJME CHRÁNIŤ ZEM A SEBA.
TRIEDENÍM:
– získame suroviny
– šetríme prírodné zdroje
– chránime prírodu
– robíme z odpadov druhotné suroviny a recyklácia robí z druhotných surovín nové výrobky
NETRIEDENÍM:
– strácame peniaze
– devastujeme naše okolie
– budúcim generáciám vytvárame problémy.
Dôležité je osvojiť si pojem „Trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý neznamená, že sme zdedili zem od
našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.“
Myslime na to, že TRIEDIŤ ODPAD JE NORMÁLNE A NEVYHNUTNÉ PRE NAŠU
BUDÚCNOSŤ A BUDÚCNOSŤ NAŠICH DETÍ.

V nádobe určenej na zber papiera sa nájde všetko...
Aj takto triedime – nádoba na plasty
Foto: Alena Tarkošová

OZNAM O ULOŽENÍ VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV
Oznamujeme občanom, že v čase od 08.04.2010 do 13.04.2010 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery, do ktorých môžu uložiť objemné odpady (koberce, matrace, starý nábytok a podobne).
Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali konáre, odpad zo zelene a elektroodpad!
Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:
1. Na križovatke – oproti bytovke s.č. 105
8. Záhumnie – oproti RD s.č. 256
2. Poniže BD s.č. 345 – pri zbernom dvore p. J. Vaňka
9. Pri potoku – oproti RD s.č. 335
3. Pred RD s.č. 134 (Zápotočie)
10. Pri RD s.č. 58 – Kondlových ulička
4. Pri viacúčelovom ihrisku – oproti RD s.č. 143
11. Pred RD s.č. 208 – pri hlavnej ceste
5. Za domom s.č. 190 – pri obecnom úrade
12. Pri Božej muke – pri hlavnej ceste
6. Záhumnie – oproti RD s.č. 316
13. Pri požiarnej zbrojnici
7. Záhumnie – oproti RD s.č. 290
Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a odpady v stanovenom čase do kontajnerov vhodne uložili.

„Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.“
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia,
pohody, slniečka a úsmev na tvári praje starostka obce,
pracovníčky obecného úradu a celá redakčná rada.
Vydal Obecný úrad v Prievaloch v náklade 280 ks.
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Nepredajné.

Neprešlo jazykovou úpravou.

