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Milí čitatelia,
prešiel január s novoročnými predsavzatiami, ktoré sme
možno len čiastočne splnili, alebo si aj žiadne nedali, ale aj
zabudnutý socialistický víťazný február. Po posledných
komunálnych voľbách došlo k zmenám aj v našej obci. Novým
starostom sa stal p. Ing. Róbert Mikulášik a funkcie si vymenili
aj poslanci obecného zastupiteľstva a členovia jednotlivých
komisií. Do nastávajúceho volebného obdobia im prajeme
veľa síl , energie, elánu a správnych rozhodnutí. Jemné zmeny
nastali aj v našej redakčnej rade.
„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho,
kto v nej nevie čítať.“
Carlo Goldoni
Akosi veľmi rýchlo nastúpil marec, ktorý si vyslúžil titul –
mesiac kníh. 8. marec patril všetkým ženám a 28. marca slávili
svoj sviatok aj pedagógovia pri príležitosti Medzinárodného
dňa učiteľov.
K sviatkom dodatočne úprimne blahoželáme a skladáme svoj
obdiv. Fašiangy, pochovávanie basy, zabíjačky, tie už máme
tiež za sebou a nachádzame sa v období jarnej očisty spojenej
s obdobím pôstu. Od Veľkej noci nás delí len niekoľko dní. Čaká nás apríl - mesiac lesov a máj - lásky čas. Predovšetkým však nastala
jar, ktorá so sebou prináša aj tzv. „jarnú únavu“. Nesmelá záplava slnečných lúčov a voňavý vzduch vám snáď dopomôžu k tomu, aby
ste ju zahnali. “Vyjarnite“ si svoju domácnosť jarnými kvietkami, nezabudnite na prútiky zlatého dažďa ozdobené pestrofarebnými
kraslicami. Nielenže zútulnia váš domov a podporia optimistickejšiu atmosféru, ale potešia oko aj dušu.
K novej jari veľa sily, aby ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,spokojnosti a pohody vám želá redakčná rada.
Mgr. Jolana Majzlanová

Obec Pravenec oznamuje
Obec Pravenec oznamuje zámer prenechať svoj majetok do
nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Pravenec oznamuje zámer prenechať svoj majetok do
nájmu

podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v zachovaní prevádzky - Július Gebrlín PPG na pozemku
parc. č. 948/3, k. ú. Pravenec.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Pravenec – časť
pozemku, z parc. č. 948/3 vo výmere 130 m2 v časti kolónia,
s výškou nájomného 1,15 €/m2/rok, a to za účelom zachovania
prevádzky - Július Gebrlín PPG.
Prenájom nehnuteľnosti bol odporučený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Pravenci č. 28/2011 zo dňa 24. marca 2011.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa Július Gebrlín, Pravenec 351,
bude predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom
v Pravenci na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.

predmet nájmu – časť pozemku parc. č. 222, k. ú. Pravenec, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria
opis predmetu nájmu – pozemok sa nachádza v časti obce
dedina (intravilán) medzi miestnou komunikáciou parc. č. 43,
k. ú. Pravenec a rodinným domom súp. č. 71
minimálna výška nájomného 1,15 eur/m2/rok
doba nájmu – na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou.
Záujemcovia o prenájom predmetného pozemku doručia svoje
písomné žiadosti na adresu „Obecný úrad, Pravenec 208, 972 16
Pravenec“. Žiadosť musí obsahovať účel využitia pozemku a
návrh výšky nájomného. Termín na doručenie žiadostí je do
13.04.2011.

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch 26. januára 2011 a 24. marca 2011. Zápisy z týchto zasadnutí vám
prinesieme v budúcom čísle.

Príhovor starostu obce
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa vám po prvýkrát prihovoril na stránkach
našich obecných novín z pozície starostu obce. Aj keď už uplynuli
tri mesiace od môjho uvedenia do funkcie starostu obce, dovoľte
mi poďakovať sa všetkým voličom za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách a zároveň mi dovoľte uistiť všetkých
obyvateľov našej obce, že funkciu starostu sa budem snažiť
vykonávať v prospech všetkých, bez ohľadu na to, či hlas vo
voľbách odovzdali mne, alebo niektorému z mojich
protikandidátov.
Aj napriek niekoľkoročnej praxi v územnej samospráve, musím
po troch mesiacoch od uvedenia do funkcie konštatovať, že
predstavy o výkone funkcie starostu sa podstatne odlišujú od jej
reálneho vykonávania.
Plnenie nespočetného množstva zákonných povinností, ktoré sú
pre nezainteresovaného občana nepodstatné a zbytočné,
pribúdanie nových úloh, prehnaná byrokracia a s tým súvisiaca
časová náročnosť realizácie jednotlivých povinností ukladaných
zákonmi, ukrajujú z času, ktorý by mal byť venovaný na hľadanie
opatrení na zdokonaľovanie a vylepšovanie systému výkonu
obecnej správy.
Administratívna náročnosť a spomínaná byrokracia však nie sú
ospravedlnením toho, aby sa obec nerozvíjala a nezlepšovala
verejno-prospešné služby pre svojich obyvateľov a vykonávanie
obecnej správy vo všeobecnosti.

S projektom sme boli úspešní
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. januára 2011 sme
informovali verejnosť o podanom projekte na rekonštrukciu
bývalého hádzanárskeho ihriska v časti kolónia, ktorým sme sa
uchádzali o grant z Nadačného fondu Západoslovenskej
energetiky v Nadácii Pontis v programe „Pozitívna energia pre
šport 2011“. S radosťou oznamujeme všetkým obyvateľom našej
obce, že z celkového počtu 79 oprávnených žiadostí hodnotiaca
komisia rozhodla o podpore 14 projektov, medzi ktoré bol
zaradený aj náš projekt.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a rozšíriť podmienky pre čo
možno najviac druhov športových aktivít počas celého roka,
pričom ihrisko bude prístupné a dostupné pre širokú verejnosť.
Rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska spočíva v odstránení
existujúcich železných mantinelov, starého oplotenia, opravy
poškodenej hracej plochy, v realizácii nového oplotenia hracej
plochy, vyčiarovania jednotlivých druhov ihrísk a namontovania
nových hracích zariadení (vonkajšie univerzálne bránky na
hádzanú a minifutbal vrátane sietí, basketbalové koše, stĺpiky na

Rozšírenie separovaného zberu
Od polovice mesiaca marec je v Obecnom dome v Pravenci
inštalovaný takzvaný E-box, zariadenie na zber vyradených
drobných, podotýkame drobných elektrozariadení, ako sú
napríklad telefóny a príslušenstvo, herné konzoly, prehrávače,
rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky,

Aké aktivity a akcie bude obec v tomto roku realizovať je
čitateľné z rozpočtu obce na rok 2011, ktorý bol schválený na
marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Plánujeme
zrealizovať terénne úpravy na dome smútku v časti kolónia,
prebudovať systém separovania odpadu spolu s vybudovaním
zberného miesta pre biologicky rozložiteľný odpad,
zrekonštruovať hraciu plochu bývalého hádzanárskeho ihriska v
časti kolónia, o čom píšeme v samostatnom článku a niekoľko
ďalších opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov našej
obce.
Ako som povedal na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 27.12.2010, nie vo všetkých oblastiach som
dostatočne odborne zdatný. Preto akýkoľvek podnetný návrh či
konštruktívna pripomienka, ktoré by v konečnom dôsledku
viedli k zlepšeniu a skvalitneniu samotného procesu výkonu
správy obce sú vítané.
Taktiež by som vás chcel všetkých poprosiť o zhovievavosť a
trpezlivosť pri riešení na prvý pohľad možno banálnych a
jednoduchých problémov, ktorých odstránenie a vyriešenie však
nie je vždy jednoduché.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým jednotlivcom a
skupinám za spríjemnenie fašiangového obdobia v našej obci,
fašiangovým sprievodom v oboch častiach obce, za
zorganizované akcie, ako aj dôstojnú reprezentáciu obce na
zimných slávnostiach folklóru speváckou skupinou Vrbinka a
milé vystúpenia detí z našej obce na dňoch detského folklóru v
Nedožeroch-Brezanoch a na Pamätnici Jozefa Strečanského v
Poluvsí. Dovoľte mi popriať vám všetkým všetko dobré, veľa
zdravia a úspechov v pracovnom i súkromnom živote.
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

volejbal, tenis a nohejbal vrátane sietí a bránky na hokej, vrátane
sietí).
Celková suma poskytnutého grantu je vo výške 7788,48 eur.
Spoluúčasť obce predstavuje 2145,08 eur.
Doba realizácie projektu je stanovená od 1.4.2011 do 1.10.2011.
Projekt bude z väčšej časti realizovaný dobrovoľníckou prácou. O
realizácii projektu vás budeme postupne informovať.
Ing. Róbert Mikulášik

adaptéry, fotoaparáty a videokamery. Preto ak máte doma
uvedený elektroodpad, využite túto možnosť separovane ho
zbierať, a nevhadzujte ho do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad. Prispejeme tak k zlepšeniu nášho životného
prostredia. Do E-boxu môžete vhadzovať aj batérie. Do E-boxu
nepatria osvetľovacie zariadenia, žiarivky a výbojky.
Jana Kmeťová

Prehlásenie obecného zastupiteľstva
My, poslanci obecného zastupiteľstva, zvolení našimi občanmi, sa dištancujeme od rozhodnutia starostu obce s vytvorením ďalšieho
pracovného miesta na obecnom úrade pre odchádzajúceho starostu bez verejného výberového konania, ktoré bolo vytvorené hneď
na druhý deň, tj. 28.12.2010 po uvedení nového starostu do funkcie.
Poslanci: Jozef Brecko, Ing.Helena Husáriková, Martin Jánošík, Marián Kmeťko, Ivan Petrík, Oto Richter, Ing.František Wesserle

Stanovisko starostu k prehláseniu
Starosta obce je podľa zákona výkonný orgán obce, ktorý
vykonáva obecnú správu. S cieľom zlepšiť výkon obecnej správy,
s účinnosťou od 28.12.2010 som vydal nový organizačný
poriadok obecného úradu, ktorým som vytvoril úsek údržby a
opravy obecného majetku a úsek údržby obce, s jedným
pracovným miestom, ktoré som obsadil pracovníkom, bývalým
starostom obce, ktorý podľa môjho uváženia spĺňal všetky
predpoklady požadované na uvedené pracovné miesto.
Vytvorením uvedeného pracovného miesta pritom nedošlo k
navýšeniu nákladov obce na mzdy. Zo strany poslancov
obecného zastupiteľstva bolo toto moje rozhodnutie označené
za amorálne s tým, že pracovné miesto bolo vytvorené pre
bývalého starostu obce. Uvedené tvrdenie striktne odmietam. K
potrebe vytvoriť uvedené pracovné miesto na obecnom úrade
som dospel na základe skúseností z práce na obecnom úrade.

Na obecnom úrade nebol zamestnaný človek, ktorý vykonával
bežnú údržbársku prácu či už na obecnom majetku alebo
údržbu obce vo všeobecnosti. To, že som zamestnal bývalého
starostu, nie je žiadna špekulácia z mojej strany. Rozhodol som sa
pre zamestnanca, u ktorého poznám tak vedomostné a
osobnostné predpoklady pre výkon danej práce ako aj pracovné
návyky a zručnosti. Moja zodpovednosť za výkon obecnej správy
začala plynúť dňom, keď som bol uvedený do funkcie. Nevidím
preto nič zvláštne na tom, že som sa rozhodol zostaviť si tím ľudí,
s ktorými dokážem naozaj zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce
z výkonu obecnej správy, od prvého dňa môjho úradovania. Na
záver iba podotknem, že uvedeným rozhodnutím zmeniť
organizačnú štruktúru obecného úradu som neporušil žiaden
právny predpis a iba som využil právo, ktoré mi príslušný zákon
dáva.
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

Výber daní a poplatkov za odpad
Výber daní a miestneho poplatku za komunálny odpad sa v roku 2011 uskutoční počas prvého májového týždňa, t. j. od 2.5. do
6.5.2011, počas stránkových aj nestránkových dní nasledovne:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

8.00 – 15.30 hod. – Obecný úrad v Pravenci
8.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 17.00 hod. – kultúrno-spoločenské stredisko v časti kolónia
8.00 – 17.00 hod. – Obecný úrad v Pravenci
8.00 – 15.30 hod. – Obecný úrad v Pravenci
8.00 – 14.00 hod. – Obecný úrad v Pravenci

Poradné orgány obecného zastupiteľstva
1. Komisia pre ﬁnancie a správu majetku
Predseda: Oto Richter
Členovia: Ivan Dorotík, Andrea Kmeťová
2. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Predseda: Marián Kmeťko
Členovia: František Šimko, Marián Krč, Ing. Jozef Tipul
3. Komisia pre verejný poriadok
Predseda: Ivan Petrík
Členovia: Dušan Lacena, Rastislav Medo
4. Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie
Predseda: Ing. František Wesserle Členovia: Mgr. Jolana Majzlanová, Ing. Marian Dvorský,
Nadežda Hanusková, Marián Kmeťko,
5. Sociálna komisia
Predseda: Martin Jánošík
Členovia: Zita Gromová, Iveta Šovčíková

Stredoslovenská energetika informuje
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) sa obrátila na našu obec
so žiadosťou o informovanie vlastníkov pozemkov, na ktorých sa
nachádzajú elektrické vedenia nízkeho napätia, aby zamestnancom SSE poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení,
ktoré ohrozujú ich prevádzku a teda umožnili pracovníkom SSE
vstup na svoje pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo

okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu
ponechaná. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiacov marec – apríl
2011.
SSE ďalej upozorňuje, že podľa zákona o energetike je zakázané
pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a
skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného
vzdušného vedenia, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné
látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
a vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.

Vlaky sa predsalen zredukujú
V mesiaci január rezonovala médiami správa, že v rámci
reštrukturalizácie a ozdravenia železničnej dopravy na
Slovensku,
plánuje
Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR zrušenie tých železničných
tratí, ktoré sú vysoko stratové.
Plánované zrušenie sa malo dotknúť
trate Prievidza – Nitrianske Pravno, ako
aj trate Prievidza – Horná Štubňa.
Na
vyjadrenie
nesúhlasu
so
zamýšľaným opatrením zo strany štátu
zaslalo Združenie miest a obcí Hornej
Nitry ako aj OZ Mikroregión
Hornonitrie protestnú nótu všetkým
dotknutým inštitúciám ako aj
predsedníčke vlády SR, ktorá v tom
čase rušenie tratí pozastavila, a to až do
doby vypracovania komplexnej analýzy situácie v železničnej
doprave.
Na konci mesiaca február obdržala obec pozvánku na rokovanie
vo veci redukcie spojov železničnej dopravy na trati Prievidza –

Sčítanie obyvateľstva 2011
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovanie. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov
a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch
Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve
porovnateľných deﬁnícií zisťovaných údajov.
Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť
výsledkov
sčítania,
čo
bude
mať
z hľadiska rozhodovania a prognózovania
osobitný význam.
Sčítanie je pre každého obyvateľa
príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe
uceleného obrazu o demograﬁckej a sociálnej
situácii i životných podmienkach obyvateľstva
Slovenskej republiky.
V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne
povinné a nepovinné otázky, ako sa to
niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné
a odvodené témy, ktoré sú zapracované do
sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej
medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov.
Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY v sčítacích tlačivách (A. Údaje o
obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre
občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo
zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne ÚPLNE,
SPRÁVNE, PRAVDIVO A VČAS“.
Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky sčítanie sa vykoná v čase

Nitrianske Pravno, na ktorom bolo oznámené zástupcom
dotknutých samospráv, že z dôvodu objednania nižšieho počtu
vlakokilometrov zo strany štátu u poskytovateľa osobnej
železničnej dopravy, dôjde k redukcii spojov.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. pripravila návrh na
zrušenie niektorých spojov v rámci celého Trenčianskeho
samosprávneho kraja tak, aby ani
jedna trať nebola zrušená úplne,
ale aby boli ponechané tie nosné
vlakové spojenia, prepravujúce
cestujúcu verejnosť do a zo
zamestnania
a
žiakov
a študentov do a zo škôl.
Výsledkom je teda zmena
graﬁkonu, podľa ktorého budú
vlaky premávať štyrikrát cez deň
počas pracovného týždňa.
Na záver iba podotýkam, že
akékoľvek pripomienky zo strany
grebe.host.sk
obcí o zachovanie súčasného
rozsahu vlakového spojenia na
trati Prievidza – Nitrianske Pravno zostali nevypočuté, nakoľko o
redukcii spojov rozhodlo ministerstvo dopravy objednaním
nižšieho objemu vlakokilometrov u poskytovateľa železničnej
dopravy.
Ing. Róbert Mikulášik

od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť po
prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní
v papierovej podobe alebo v elektronickej forme. Identiﬁkátory
potrebné na právoplatné sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 v listinnej podobe i elektronickej forme doručia
obyvateľom osobne do domácností v čase od 13. mája do 20.
mája 2011 sčítací komisári. Ak sa
deﬁnitívne rozhodnete vyplniť sčítacie
tlačivá elektronicky, informujte o tom
pri prevzatí identiﬁkátorov sčítacieho
komisára.
Elektronické sčítanie umožní tzv.
identiﬁkátor. Pôjde o bezvýznamové,
náhodne vygenerované číslo, ktoré
každej osobe na meno v zalepenej
obálke spolu s overovacím heslom
doručí sčítací komisár. Sčítanie
bude možné len s použitím
tohto jedinečného identiﬁkátora
a overovacieho hesla. Každá osoba
bude mať k dispozícii len jeden
identiﬁkátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz.
Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29.
mája 2011. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky,
ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári
opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v papierovej
podobe.
Menoslov sčítacích komisárov v našej obci bude včas uverejnený
na informačných tabuliach a na internete.
z podkladov Štatistického úradu SR spracoval Ing. Marian Dvorský

Fašiangový sprievod
Diéta-nediéta, kilá navyše, nevadí, Fašiangy sú len raz za rok. Po 20-tich rokoch komisia
pre šport a kultúru zorganizovala fašiangový sprievod aj v časti kolónia.
Dohromady sa dali skoro všetky vekové kategórie, zháňali sa masky,hudobné nástroje
a 19 členný sprievod mohol 26. februára ešte síce za zimného ale slnečného počasia
vyraziť do ulíc v našej obci. Vajda s kompletnou rodinou, vodník, Šeherezáda, smrť,
starec, sám prezident Havel,kuchár, vreskot, madam, šašo s kočiarom a všetci
hudobníci načali svoju rannú púť. Napriek počiatočným obavám nás v niektorých
uličkách ľudia už z diaľky očakávali a vítali. Ponúkli teplý čaj aj trúnok, šišky,
chlebíčky, darovali vajíčka, klobásu, či slaninu. Počasie nádherné, nálada skvelá a
fašiangové stolovanie v popoludňajších hodinách si mohli všetci venované
dobroty vychutnať v klube, kde k dobrej nálade a posedeniu nechýbala ani hudba
a tanec. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí k atmosfére fašiangového sviatku
prispeli.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Mgr. Jolana Majzlanová

... rozliehalo sa v poslednú februárovú sobotu našou obcou. Touto pesničkou naša známa družina po siedmykrát vo svojej histórii
upozornila spoluobčanov, že vrcholí fašiangové obdobie a je načim sa odvďačiť a podeliť so zabíjačkovými dobrotami, šiškami,
vajcami, vínkom, či pálenkou.
O dobrú náladu v sprievode sa postarala naša rómska fašiangová rodina Araňa s Déžom, ich syn Kan, čert, vodník, krojovaný
mládenec, dáma z vyšších spoločenských kruhov, stará gazdiná, prasiatko, strašiak a miestny policajt.
Pochovávanie basy sa uskutočnilo v utorok 8.marca vo veľkej sále obecného domu, kde sa s basou rozlúčilo asi 130 hostí. Pri vstupe
boli všetci ponúknutí vyfašiangovaným vínkom a pálenkou, na stoloch hostí čakali šišky a čerstvá praženica s chlebíkom. Ceremoniál
pochovania basy vtipným slovom sprevádzala konferenciérka A. Majzlanová, samotný obrad vykonal fašiangový príležitostný farár
J.Majzlan, kantorka K. Majzlanová a trúchliace plačky pod dozorom miestneho policajta a člena hasičského zboru. Potom nasledovala
voľná zábava. Do tanca a spevu hral DJ Robko Kmeť, ktorý odbitím polnoci stopol muziku a vyhlásil pôstne obdobie.
Za celú fašiangovú družinu vyjadrujeme radosť, že na toto podujatie prichádza každým rokom čoraz viac detí a mládeže. Z tohto
dôvodu prebieha celý ceremoniál v skorých večerných hodinách a nie ako káže tradícia, čiže tesne pred polnocou. Mládež zaujato
sleduje celý priebeh a preto sa dovolíme nádejať, že táto tradícia bude v našej obci aj naďalej zachovaná.
V mene organizátorov ďakujeme všetkým občanom, ktorí prispeli svojimi darmi a umožnili tým
zrealizovať toto podujatie. Do budúceho fašiangu prajeme veľa zdravia.
Vaša fašiangová družina

Zabíjačka
K zdarnému pokračovaniu fašiangových hodov a radovánok sa
pridružili aj naši noví poslanci obecného zastupiteľstva v
spolupráci s FO na futbalovom štadióne v Pravenci-časť dedina
v sobotu 5.marca 2011,ktorí v rámci utuženia dobrých
medziľudských vzťahov v obci usporiadali“Verejnú fašiangovú
zabíjačku“.Mohli ste nielen do sýtosti koštovať zabíjačkové
špeciality a ochutnávať nápoje od výmyslu sveta,ale príjemne si
posedieť a pookriať so spolustolovníkmi,pretože aj v tento deň
bolo počasie celkom prajné.Hudobnú kulisu zaistil DJ Roman
Barényi.
Mgr. Jolana Majzlanová

Detská burza
Súčasná generácia starne? Tak naša obec a ostatné obce na Hornej
Nitre sú asi výnimkou.
Pre veľký záujem mamičiek sa uskutočnila 19. marca 2011
v kultúrno-spoločenskom stredisku na kolónii ďalšia detská burza.
Prejavený záujem mamičiek predčil očakávania organizátorov,
oproti predchádzajúcej burze to ale bolo na strane predávajúcich.
Trochu sklamalo počasie, ktoré svojim sychravým a studeným
vyčíňaním odradilo vačšinu mamičiek, ktoré chceli prísť vybrať
svojim ratolestiam niečo nové do šatníka alebo doplniť arzenál
hračiek. Celkovo ale i táto detská burza bola hodnotená veľmi
pozitívne.
Pre mamičky, ktoré nevyužili tento termín, pripravujeme ďalšiu
burzu v mesiaci máj. O všetkých potrebných infomáciách budete
včas informované.
Ing. Marian Dvorský

Veľká noc v symboloch
Veľkonočné sviatky majú svoj pôvod v dobách pohanských, kedy
boli oslavou a vítaním jari, znovuzrodenia prírody, návratu jej
plodnosti. Avšak kresťanská Veľká noc oslavuje znovuzrodenie –
vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré symbolizuje vieru, že smrť je
začiatok nového života.
Symbolickou farbou týchto sviatkov je biela, pretože tá
predstavuje svetlo, aj zrod nového života.
Veľká noc patrí medzi pohyblivé sviatky a slávi sa vždy prvú
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Predchádza jej
štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktoré začína Popolcovou
stredou. Aj v tento deň sa niečo začína - pôst a niečo končífašiangy, ktoré sú preklenovacím obdobím medzi Vianocami
a Veľkou nocou, ale zároveň je fašiangové bujaré hodovanie aj
prípravou na pôst.
Najtypickejším symbolom Veľkej noci je vajíčko, ktoré
predstavuje
Život Plodnosť Úrodnosť Životnú silu Zárodočný chaos Zrod Nesmrteľnosť Vzkriesenie Návrat jari Slnko Svetlo Zdravie Zmŕtvychvstanie V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať, či inak
zdobiť vajíčka.
Kraslica, od slova krásny, čiže červený – farba jarného ohňa alebo
tiež Kristovej krvi. Táto farba prevládala na krasliciach našich
predkov. Nikdy nemaľovali vajíčka namodro, to bola farba
smútku, nešťastia, choroby a smrti.
No ak hľadáme vo vajci ako produkte jednoduchej sliepky aj
niečo viac ako symboliku, vedzme, že jeho konzumáciou je

Slimáky s údeným mäsom

zložitý organizmus človeka chránený pred oslepnutím,
zostarnutím, pribratím, ba dokonca aj ohlúpnutím. Aspoň takto
to formulujú vedci.
Veľkonočný baranček bol v predkresťanskej tradícii rozšíreným
symbolom hlavne v Stredomorí, kde sa pohania zaoberali
pastierstvom a na jar sa ich stáda chválili bohatými prírastkami.
S príchodom kresťanstva sa aj symbolika barančeka mení
v spojitosti s Ježišom ako Baránkom Božím, krv ktorého
zachránila pokrstených od hriechu a smrti.
Veľkonočný zajačik oslavuje spolu s kuriatkom, húsatkom
a barančekom príchod jari.
Symbolizuje šťastie, plynúci čas a krátkosť života a v Biblii
predstavuje všetko chudobné, skromné a pokorné. Je
znázorňovaný pri nohách Panny Márie ako symbol čistoty nad
telesným pokušením.
Bahniatka signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jari.
Ratolesti bahniatok, čiže rozkvitnuté vŕbové halúzky, ktoré sú
posvätené na Kvetnú nedeľu, sa považujú za ochranný štít pred
zlom, chorobami a inými neduhmi. Ľudia si ich ešte aj v dnešných
časoch dávajú do váz a zastokávajú za obrazy, aby im dom
chránili pred bleskom.
Korbáč a šibačka
Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým praktikám. Má
priniesť dievčatám zdravie, plodnosť, radosť, šťastie, usilovnosť,
sviežosť, mladosť a aj odohnať zlých duchov. Korbáč má byť
upletený z vŕbových, či brezových prútikov do tvaru vrkočov,
najlepšie
osmorákov,
dvanástorákov,
dokonca
až
dvadsaťštvorákov, lebo čím väčší šibák, tým väčšia česť a namočený do vody, aby viac štípal.
Ale prečo oblievačka? Pre to isté, prečo šibačka. Pre zdravie,
mladosť a krásu po celý rok, lebo voda je v tradičnom ponímaní
vnímaná ako očisťujúca.
Šibať, či oblievať sa v prvom rade chodilo tam, kde sa niekomu
páčilo dievča – bol to prejav záujmu, pretože táto činnosť bola
doménou mládencov. Ale ako sa máme s touto tradíciou
vysporiadať dnes? Veľmi jednoducho. S radosťou a hrdosťou si
dáme svoje členky zmáčať studenou vodou a vydržíme aj
výprask čerstvými vŕbovými prútmi...Budeme sa totiž tešiť, že
sme stredobodom záujmu mládencov a ušetríme na
kozmetických prípravkoch, salónoch krásy, či plastických
chirurgoch.
Klaudia Majzlanová

Ak máte skúsenosti z minulých rokov, kedy k vám šibači prišli prejedení majonézovým šalátom, varenými vajcami, údenou šunkou,
či inými typickými veľkonočnými dobrotami, vyskúšajte tento rok niečo iné, čo zaručene nesklame a po čom siahne aj ten
najprejedenejší kúpač. Možno vám príde tento recept ako príliš prácný, ale verte, nie je to tak.
Potrebujeme:
Na cesto: 500g polohrubej múky
Na posýpku:
300 g hladkej múky
200 g strúhaných var. zemiakov
170 g masla
200 ml mlieka
soľ
20 g droždia
Na plnku:
70 g údeného syra
lyžička cukru
100 g neúdeného syra (tehla)
lyžica soli
300 g údeného mäsa
vajce
nasekaná čerstvá petržlenová vňať
½ prášku do pečiva
trochu oleja
Na potretie: vajce + soľ
Postup:
Do teplého mlieka dáme cukor a droždie, po chvíli zmes vmiešame do múky, pridáme postrúhané zemiaky, vajce, soľ, prášok do
pečiva a vymiesime hladké hustejšie cesto, ktoré necháme kysnúť. Medzitým zmiešame hladkú múku s maslom a soľou na tzv.
drobenku alebo posýpku. Pripravíme plnku tak, že zomelieme údené mäso, syry a zmiešame spolu s vňaťkou.
Vykysnuté cesto rozvaľkáme, nanesieme plnku, potom posýpku, ktorú rozťapkáme po celej ploche, cesto poskladáme na štvorec,
zakryjeme utierkou a necháme podkysnúť 15 minút. Potom cesto rozvaľkáme, potrieme olejom, prekrojíme napoly a zvinieme do
dvoch rolád. Krájame asi 1 cm hrubé slimáky, ktoré ukladáme na vymastený plech a potierame rozšľahaným vajcom. Pečieme v rúre
vyhriatej na 200 °C asi 25 minút.
Klaudia Majzlanová

Poradňa zdravia

kamienkov, ako i pri reumatizme, DNE a lokálne pri kožných
ochoreniach .Pozitívum močopudného účinku spočíva v tom,
že sa nezistili nijaké škodlivé účinky na
Prichádza Jar so svojím osobitým čarom nádherných
obličkový parenchým.
vôní kvetov , farieb , slnka a tepla s lákavou výzvou na čoraz
BREZA PREVISNUTÁ (lat. Betula Pendula)
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listy:
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a na lúky, kedy rastie najviac
antireumatické. Účinné látky z listov sa využívajú pri
Hild
,,Br
liečivých rastlín v našej vzácnej prírode.
zápaloch močových ciest, chorobách pri zadržiavaní sodíka, pri
V dnešnej dobe pri explózii synteticky
zvýšenej hladine kyseliny močovej v krvi a tvorbe močových
vyrábaných
liečiv
spolu
kameňov. Obsah vitamínu C zvyšuje
s výskytom ich nepriaznivých vedľajších
oranyschopnosť organizmu.
účinkov a toxicite, fytoterapia predstavuje
Púčky: žlčopudné, žalúdočné a
jednu z pozitívnych, reálnych, dostupných
pečeňové ťažkosti. Brezové pupene sa
a jednoduchých možností, ako dopĺňať
pridávajú do kúpeľa a masťových
terapeutické možnosti ďalšími liečivami
základov pri ekzémoch.
rastlinného pôvodu.
Živica: víno, ocot, elixíry -proti
Vo svojej praxi dostávam často
horúčke, žalúdočné ťažkosti, kožné
otázky od svojich pacientov, čo by som im
choroby.
poradila pri predchádzaní ochorení
Použitie: najčastejšie zápar- jedna
močového traktu a ich doplnkovej liečbe.
lyžica sušených listov na šálku vriacej
Predstavujem vám elegantný,
vody, lúhovať 10 min. , piť 2-3x denne.
štíhly strom so striebristou kôrou, ktorý
Pri dodržaní doporučených dávok
nielenže skrášľuje a ozdravuje prírodu, ale
nemá vedľajšie účinky.
má svoje cenné miesto v rastlinnej liečbe.
Brezový čaj je kontra-indikovaný pri
Používajú sa listy brezy, hlavne ako
opuchoch vyvolaných nedostatočnou
prostriedok na podporu obličiek pri
činnosťou srdca a obličiek.
premývacej terapii močových ciest pri
Rozlúčim sa citátom Michela de
zápalových ochoreniach, obličkových
Montaigna: ,,Ak nasledujeme prírodu, nemôžeme zablúdiť.“
kolikách, preventívne pri sklone k tvorbe močového piesku a
Mgr. Kristína Chodáková

Viete čo je pedikulóza?
Poradíme vám, ako ju zdolať. Zdá sa, že s jarnou očistou, žiaľ, súvisí aj novodobý, dlhotrvajúci strašiak v školách. Pedikulóza je zamorenie všami - parazitickým hmyzom - na telách ľudí. Vši na hlave a tele sú obvykle liečené medicínskymi šampónmi alebo krémovýmí
prelivmi. U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť hlavu šampónom proti všiam.
Pranie odevov pri vysokých teplotách môže eliminovať telové vši. Liečebné snahy treba zamerať na vlasy alebo telo, nie na domáce
zariadenie. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je tiež potrebné ošetriť. Hlavové vši sa šíria priamym
kontaktom “hlava s hlavou” so zamorenou osobou. Dôležitá je vysoká úroveň osobnej hygieny. Každý musí používať vlastné predmety osobnej hygieny - uterák, hrebeň. To isté platí aj v prípade čiapok a šatiek. Hygienici odporúčajú v prípade zistenia vší odborné
lekárske vyšetrenie a až do jeho úplného vyliečenia nenavštevovať kolektív.
Pokiaľ vás po prečítaní tohoto článku začala svrbieť hlava a máte školopovinné dieťa, zaistite si niekoho, kto vám ju pozrie, ale možno
je to len psychický symptóm.

Pre najmenších

Mgr. Jolana Majzlanová

Hornonitrianska Alpina MTB Tour Pravenec

Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie

Vás srdečne pozýva na tradičné

stavanie mája

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HORSKOM
CYKLOMARATÓNE - MSR MRB XCM
Dátum konania:14.5.2010
Miesto konania: Pravenec-časť kolónia
Príďte povzbudiť našich pretekárov!

Futbalový oddiel Pravenec
Naši žiaci, dorastenci aj muži sa poctivo venovali zimnej príprave
už od 11. januára, aby zvládli jarnú sezónu, ktorá začala 20. marca
2011. V rámci prípravy odohrali hráči mužov a dorastencov
niekoľko prípravných zápasov.
Výsledky - dorastenci
Pravenec - Handlová
Pravenec - Prievidza
Pravenec - Nedožery
Pravenec - Nováky
Poruba - Pravenec
Biskupice - Pravenec

0:19
2:16
0:7
2:10
2:3
3:1

dňa 30. apríla 2010 v časti kolónia
od 17:00 hod. na tradičnom mieste.
Dobrá nálada je zabezpečen á .

Výsledky - muži
Pravenec - Nováky
Pravenec - Čavoj
Pravenec - Prievidza
Pravenec - N. Sučany
Pravenec - Mačov
Pravenec - Rybany
Pravenec - Bojnice

7:2
6:3
3:2
4:1
4:2
6:2
4:0

Tréner mužov p. Vladimír Líška ďakuje FK Pravenec za vytvorenie
vhodných podmienok na prípravu, ktorá splnila svoj účel. Naši
muži neprehrali ani jeden zápas.
My ale prajeme všetkým našim futbalistom veľa vyhratých
zápasov, elánu a radosti z hry.
Jolana Bobocká

Prvé zápasy jarnej časti ligy
Začala sa jarná časť ligy, v ktorej sa hráčom darilo nasledovne:
Výsledky - dorastenci
V. Klíž - Pravenec
4:3
Sebedražie - Pravenec
3:0

Výsledky - muži
V. Klíž - Pravenec
Diviacka N. Ves - Pravenec

Narodení

Zosnulí

3:0
1:2

Jolana Bobocká

Oliver Mihalička
8. 2. 2011
Hanusková Zuzana
Michalovičová Anna
Rendek Marián
Richtárech Václav

vo veku 90 rokov
vo veku 91 rokov
vo veku 57 rokov
vo veku 81 rokov
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