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Milí čitatelia,
niekedy mi tri mesiace pripadajú ako nekonečno, inokedy je
to len malý okamih. Po marcovom vydaní sa vám znova
prihovárame. Medzitým sme si užili aj prvé teplé letné dni,
ktoré boli vzápätí vystriedané chladným daždivým obdobím.
Záhradkári sa potešili vlahe a opálenia chtiví slniečku.
Prebehlo sčítanie obyvateľov, znova sa konala burza detského
oblečenia a zber obnoseného šatstva, horela vatra víťazstva.
Matky, deti aj otcovia oslávili svoj sviatok, obnovila sa činnosť
Riders pub-u Archa a spríjemnili sme si deň na Šerbanskom
jarmoku.
„Čerešničky, čerešničky, čerešne,
všetky sa mi rozsypali po ceste ...“
Leto ľudia milujú z viacerých dôvodov. Nielenže je teplejšie
a dni sú dlhšie, ale máme väčšie množstvo relaxu
a spoločenských aktivít, pretože prichádza prázdninová
a dovolenková sezóna.
Príjemné vstrebávanie tepla, slnka a pohody na plážach,
kúpaliskách, cyklistických, či peších túrach, kdekoľvek, kde sa budete dobre cítiť, vám želá redakčná rada.
Mgr. Jolana Majzlanová

Učiteľka: Čo znamená slovo „dopyt“?
Miška: Keď je niekto dopitý.

Zápach slnka bol nevšedný.

Učiteľka: Povedzte neurčitok od slovesa pôjdem
Peťko: pôjdúť, poť, poísť, pôisť

Chlapci sa zadívali na rozčervenú hladinu vody.
Bez soli si nemôžem nič osladiť.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie ľudu (súpis obyvateľstva, konskripcia, cenzus) patrí
medzi štatistiky s najdlhšou históriou.Sčítanie sa na našom
území vykonávalo už v stredoveku. Súpisy v Uhorsku sa začali
v roku 1784 a opakovali sa v dvojročných intervaloch. Prvé
moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných
štatistických kongresov sa uskutočnilo na území dnešného
Slovenska v roku 1869. Prvé československé sčítanie ľudu a bytov
bolo v roku 1921. Sčítanie ľudu v roku 1950 bolo spojené so
sčítaním domov a bytov. Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis
priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych podnikov.
Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo posledné v rade
tých československých. V porovnaní s predchádzajúcimi
sčítaniami bola pri jeho organizovaní, spracovaní a publikovaní
výsledkov využitá moderná výpočtová technika, obsah sčítania
bol obohatený o zisťovanie náboženského vyznania a bola

rozšírená škála zisťovaných národností (po prvý raz bola osobitne
sledovaná rómska národnosť). Prvé sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v samostatnej Slovenskej republike bolo v roku 2001.
Jeho prípravu, zber údajov, ich spracovanie, publikovanie
a prezentáciu zabezpečoval po prvý raz v histórii Štatistický úrad
Slovenskej republiky. Po desiatich rokoch sa sčítanie uskutočnilo
od 13. mája do 6. júna 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania
bola polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Novinkou
bola možnosť zapojiť sa do sčítania aj elektronickou formou.
V našej obci, ktorá má okolo 1260 obyvateľov sa úlohy sčítacích
komisárov zhostili štyria komisári. Okrem menších
nedorozumení sčítanie prebehlo k všeobecnej spokojnosti.
Touto cestou ďakujeme našim občanom za porozumenie,
ústretovosť a sčítacím komisárom za zvládnutie nie ľahkej úlohy.

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

Mgr. Jolana Majzlanová

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V prvom polroku 2011 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkovo
štyrikrát. Zasadnutia obecného zastupiteľstva z úvodu roka boli
ešte venované kreovaniu poradných orgánov obecného
zastupiteľstva, voľbe ich členov ako aj iných orgánov potrebných
pre riadny výkon samosprávy obce.
Rokovania obecného zastupiteľstva sa konali 26. januára, 24.
marca, 28. apríla a 23. júna 2011.
Na zasadnutí 26. januára 2011 obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenia, ktorými:
1. zobralo na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ a o činnosti obce, v ktorej
starosta obce informoval o prácach na dome smútku v časti
kolónia, poškodených vstupných dverách na obecnom dome,
poruche na prívode vody v hornej kuchyni obecného domu,
o zasadnutí skládky TKO Vyšehradné, o iniciatíve mikroregiónu
Hornonitrie vo veci zachovania železničnej dopravy na trati
Prievidza – Nitrianske Pravno, o povinnosti obci od 1.1.2011
zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na vlastnom webovom
sídle, o vydaní nového organizačného poriadku obecného úradu
a o chode obecného úradu.
2. zvolilo jednotlivých členov komisií obecného zastupiteľstva,
o ktorých sme písali v predchádzajúcom čísle, členov krízového
štábu (Oto Richter, Ivan Petrík, Martin Jánošík, František Wesserle,
Jozef Brecko, Marián Kmeťko)
3. schválilo projekt rekonštrukcie bývalého hádzanárskeho
ihriska v časti kolónia
4. schválilo dodatky k zmluve o dielo na vykonanie stavby Dom
poslednej rozlúčky Pravenec z dôvodu zvýšenej sadzby DPH od
1.1.2011
5. schválilo vecné bremeno na pozemok parc. č. 254/42, k. ú.
Pravenec, spočívajúce v práve prechodu a zriadenia inžinierskych
sietí na pozemku vedľa materskej školy z dôvodu plánovanej
výstavby rodinných domov súkromným investorom
6. uložilo komisii pre výstavbu, územné plánovanie a životné
prostredie predložiť návrh riešenia problému súvisiaceho
s vytekaním spodnej vody na miestnu komunikáciu pri
rodinnom dome súp. č. 138
7. poverilo starostu obce konať vo veci získania pozemku parc.
č. 1255/7 (bývalá poľná cesta v časti kolónia) do prenájmu obce
8. schválilo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy v Pravenci, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2009/2010
9. uložilo predsedom komisií zvolať prvé zasadnutie, prerokovať
a schváliť plán práce a predložiť ho na schválenie do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a predložiť návrhy na
zostavenie rozpočtu obce na roky 2011, 2012 a 2013
10. predsedovi komisie pre ﬁnancie a správu majetku uložilo
predložiť na schválenie do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zásady odmeňovania poslancov a odporučilo
starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem
obce a informáciu predložiť na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
11. odporučilo starostovi obce zorganizovať pracovné stretnutie
za účasti pracovníka združenia Mikroregiónu Hornonitrie.
Na zasadnutí 24. marca 2011 obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenia, ktorými:
1. zobralo na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ a o činnosti obce, v ktorej
starosta obce informoval o prácach na dome smútku v časti

kolónia, o novom zákone o pohrebiskách, o novele zákona
o sociálnych službách, o novele zákona o verejnom obstarávaní,
o vyzvaní správcu vodného toku Zatopenec o jeho prečistení
a o pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov
2. schválilo zotrvanie obce Pravenec v členstve občianskeho
združenia Mikroregión Hornonitrie a so zaplatením členského
príspevku do združenia vo výške 1837 eur
3. neschválilo návrh na vykonanie terénnych úprav na stavbe
„Dom poslednej rozlúčky Pravenec“, vypracovaný dodávateľom
stavby, spoločnosťou STS stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
a uložilo obecnému úradu uskutočniť výber dodávateľa
terénnych úprav na stavbe „Dom poslednej rozlúčky Pravenec“
prieskumom trhu výberom z ponúk najmenej troch uchádzačov
4. schválilo rozpočet obce na rok 2011
5. schválilo smernicu o rozpočtových pravidlách obce Pravenec
6. schválilo návrh zoznamu majetku navrhnutého na vyradenie
k 31.12.2010
7. schválilo návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci
8. schválilo návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Pravenci
9. schválilo smernicu na prejednávanie sťažností a zvolilo za
náhradníkov do komisie obecného zastupiteľstva na prešetrenie
sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu obce a hlavného kontrolóra obce poslancov Ivana
Petríka a Martina Jánošíka.
10. schválilo zmenu rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Pravenci (nasledovne), podľa ktorého sa
zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutoční podľa potreby,
najmenej však jedenkrát za 2 mesiace; rokovacím dňom je tretí
štvrtok v mesiaci s tým, že rokovanie sa začína o 17.30 hod.
11. súhlasilo s vypílením 9 ks drevín (3 ks čerešne, 6 ks breza)
rastúcich na pozemku parc. č. 1273/24, k. ú. Pravenec, z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie bývalého hádzanárskeho ihriska
a určilo pozemok parc. č. 1273/24, k. ú. Pravenec na náhradnú
výsadbu.
12. schválilo zámer prenajať časť pozemku parc. č. 948/3, k. ú.
Pravenec, o výmere 130 m2, ktorý je nájmom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v zachovaní prevádzky Július Gebrlín PPG, ktorá sa na
pozemku nachádza a určilo výšku nájmu 1,15 eur za 1 m2 za rok
13. schválilo zámer prenajať časť pozemku parc. č. 222, k. ú.
Pravenec, v rozsahu podľa predloženej snímky z katastrálnej
mapy a určilo výšku nájmu 1,15 eur za 1 m2 za rok
14. zobralo na vedomie
a) správu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu
b) správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
c) plány práce jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
15. uložilo obecnému úradu zabezpečiť písomné potvrdenie
o pôvode vody vytekajúcej na miestnu komunikáciu pri
rodinnom dome súp. č. 138.
Na zasadnutí 28. apríla 2011 obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenia, ktorými:
1. zobralo na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ a o činnosti obce, v ktorej
starosta obce informoval:
- vo veci prenájmu pozemku parc. č. 1255/7 zaslal dňa 30.3.2011
SPF list, v ktorom sa uvádza, že žiadosť o prenájom predmetného
pozemku bola zaevidovaná a bude riešená v súlade s platnými
predpismi
- dreviny na bývalom hádzanárskom ihrisku boli vypílené
- likvidačná komisia za účelom určenia spôsobu likvidácie
vyradeného majetku zatiaľ nezasadala
- výzvy o zámere prenajať pozemky obce boli zákonným

spôsobom zverejnené
- StVS bola oslovená vo veci vydania potvrdenia o pôvode vody
vytekajúcej na miestnu komunikáciu – vyjadrenie obecný úrad
zatiaľ neobdržal
- dom smútku v časti kolónia – dodávateľ stavby STS, s.r.o.
dokončil stavebné práce v zmysle uzatvorenej zmluvy
a následných dodatkov; stavba bola prebratá od dodávateľa dňa
15.4.2011, za účasti zástupcu investora (obce), zhotoviteľa stavby
a stavebného, resp. technického dozoru. Z preberania bola
vyhotovená zápisnica, v ktorej sa konštatuje, že práce sú
zrealizované podľa schválenej projektovej dokumentácie
a vydaného stavebného povolenia na stavbu. Prílohou zápisnice
je súpis zistených vád a nedorobkov, ktoré budú v stanovenom
termíne odstránené
- 26.4. bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi terénnych úprav
– ﬁrme Ing. Peter Ošvát – OPEN, s ktorým bola zmluva podpísaná
dňa 13.4.2011 a zverejnená v súlade so zákonom, aby nadobudla
účinnosť
- od 12.4. sú prijatí štyria uchádzači o zamestnanie na aktivačné
práce, projekt aktivačných prác potrvá pol roka; hlavnou náplňou
práce pracovníkov na aktivačné práce je údržba vodného toku
zatopenec a kosenie verejných priestranstiev
- 30.3. obec podala žiadosť na základe výzvy Ministerstva ﬁnancií
SR o poskytnutie nenávratnej dotácie na rekonštrukciu
obecného rozhlasu s ﬁnančnou spoluúčasťou obce vo výške
10%; vyhodnotenie žiadostí by malo byť v mesiaci jún, júl
- rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska – zvyšky oplotenia, staré
mantinely a zábrany boli odstránené podľa projektu, termín na
odstránenie uvedených súčastí trvá až do 15.5.; proces urýchlila
potreba vypíliť dreviny ešte v čase vegetačného pokoja, pričom
mantinely a oplotenie vypíleniu bránili; brigáda sa uskutočnila
2. apríla; ďalej bude nasledovať oplotenie ihriska a oprava
poškodenej asfaltovej plochy
- Geometrický plán na kompostovisko – pozemok je zameraný,
pripravený na odsúhlasenie
- obecný úrad sa pripravuje na sčítanie obyvateľov, ktoré bude
prebiehať od 13.5. do 6.6., v obci sú vytvorené 4 sčítacie obvody,
2 v časti dedina a 2 na kolónii; bližšie informácie budú
poskytnuté na úradných tabuliach
2. schválilo internú smernicu – postup verejného obstarávania
pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
3. schválilo žiadosť p. Jozefa Buzalku o súhlas na povolenie
prechodu na pešo aj motorovým vozidlom z miestnej
komunikácie parc. č. 43, cez pozemok parc. č. 222, na pozemok
parc. č. 213/1, k. ú. Pravenec schválilo pre p. Júliusa Gebrlína,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho
v zachovaní prevádzky Július Gebrlín PPG na pozemku parc. č.
948/3, k.ú. Pravenec, prenájom časti pozemku parc. č. 948/3,
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 130 m2
4. schválilo žiadosť p. Martina Kmeťa o prenájom časti pozemku
parc. č. 222, k.ú. Pravenec, vo výmere 44 m2
5. neschválilo žiadosť okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Prievidzi o ﬁnančnú výpomoc
6. súhlasilo s tým, aby sa štart majstrovstiev Slovenska v horskom
cyklomaratóne poriadanom dňa 14.5.2011 uskutočnil na
bývalom hádzanárskom ihrisku v časti kolónia
7. súhlasilo s výmenou dverí na budove materskej školy
8. uložilo komisii pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a životné prostredie prešetriť žiadosť manželov Paulenových
a dať návrh riešenia do ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a navrhnúť spôsob vykonania úprav pozemku pri
cintoríne v časti dedina za účelom vytvorenia parkoviska
a predložiť návrh riešenia do ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
9. odporučilo starostovi obce vypovedať zmluvu so súčasným

prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou Parte s.r.o. a uložilo
obecnému úradu vyhlásiť, že sa hľadajú pracovníci na kopanie
hrobových jám a pochovávanie
10. uložilo v spolupráci so stavebnou komisiou začať výkopové
práce a prehlbovacie práce časti kanála v časti Kľačany od mosta
pri bývalej základnej škole a v prvom rade vyčistiť nános pod
mostom a výpust na druhú stranu cesty.
Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pravenci sa
konalo 23.6.2011. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia,
ktorými:
1. zobralo na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
a o činnosti obce, v ktorej konštatoval nasledovné:
- Prenájom pozemku – Július Gebrlín – zmluva vyhotovená,
žiadateľ vyzvaný k podpisu
- Prenájom pozemku – Martin Kmeť – zmluva vyhotovená,
žiadateľ vyzvaný k podpisu
- Dvere na MŠ – výmena sa neuskutočnila, dvere neboli zasklené,
zasklenie by stálo cca 400 eur, čo nebolo rozpočtované, tak sa od
tohto zámeru upustilo
- Oznam ohľadom hľadania hrobárov bol vyhlásený a zverejnený
- Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk so spoločnosťou Parte, s.r.o.
bola ukončená dohodou k 1.5.2011, prevádzkovateľom
pohrebiska do budúcnosti bude obec s tým, že odborný dohľad
nad prevádzkovaním pohrebiska bude zabezpečovať odborne
spôsobilá osoba - Mário Harag, pričom od pohrebníctva Darina
z Nitrianskeho Pravna máme prísľub, že by zabezpečovali pre
obec aj výkop hrobov a pochovávanie, pričom pohreb
v Nitrianskom Pravne by bol uprednostnený
- priepust pod štátnou cestou bol SSC prečistený
- Štátny vodohospodársky podnik, správa povodia Váhu, bol
opätovne vyzvaný k prečisteniu vodného toku Zatopenec
- potvrdenie o pôvode vody od Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti bolo doručené – konštatuje sa v ňom, že sa nejedná
o pitnú vodu z vodovodného potrubia
- Dom smútku v časti kolónia – terénne úpravy sú ukončené,
v pondelok sa uskutoční kontrolný deň za účasti všetkých
dotknutých strán; postupne sa môžeme, samozrejme v závislosti
od ﬁnančných možností zamýšľať nad zariadením interiéru
- obec mala kontrolu z prokuratúry – boli sme upozornení na
povinnosť prijať VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Pravenec a VZN o povinnosti
vypracovať povodňové plány záchranných prác; prokuratúra
uložila obci prejednať upozornenie prokurátora na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a predmetné nariadenia schváliť
- rekonštrukcia ihriska v časti kolónia – materiál na oplotenie
podľa cenovej ponuky spoločnosti REMO, spol. s r.o. bol
objednaný; uvedeným riešením oplotenia sa navýši spoluúčasť
obce do cca 1000 eur, čo bude treba zahrnúť do rozpočtu pri
úprave
- 24.5. a následne 8.6.2011 sa uskutočnilo konanie – štátny
vodoochranný dohľad na vodnom toku Zatopenec za účasti
správcu toku, štátnej vodnej správy a 8.6.2011 aj za účasti
majiteľa pozemku, cez pozemok ktorého v súčasnosti vodný tok
preteká; cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie – obnovenie
vodného toku tak, aby odvádzal z obce dažďovú vodu; správcovi
vodného toku budú štátnou vodnou správou uložené opatrenia
na nápravu
- 25.5. sa uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov SAD,
poslancov TSK a Správy ciest TSK venované údržbe ciest
2. a 3. triedy
- 27.5. sa uskutočnilo stretnutie za účasti Železničnej spoločnosti
Slovensko za účelom pripomienkovania návrhu cestovného
poriadku platného od decembra 2011. Bolo umožnené
verejnosti aj najväčším zamestnávateľom v obci vyjadriť sa

k pripravovanému cestovnému poriadku, pripomienky boli
postúpené železničnej spoločnosti Slovensko
- v šatniach na ihrisku sa vymenil bojler; cena práce + bojleru
bola 500 eur
- údržbu verejného osvetlenia a drôtového rozhlasu je
v súčasnosti zabezpečené cez p. Lukačku;
- rozhlas v časti kolónia bol rozšírený o nové zostavy v dvoch
uliciach
- zemina na cintorín v časti dedina bola navezená
a rozplanírovaná
- pripravuje sa rozšírenie separovaného zberu o papier, kovové
obaly a tetrapaky (dodatok k zmluve so spoločnosťou TEZAS)
+ zber odpadu s obsahom škodlivín (obec hľadá vhodného
odberateľa)
- vykonáva sa údržba verejných priestranstiev (kosenie, kopanie
kanála)
- proces sčítania obyvateľov bol úspešne ukončený odovzdaním
vyplnených tlačív na štatistickom úrade
- k vydávaniu potravinovej pomoci zisťujeme podrobnosti;
občania budú včas informovaní
2. zobralo na vedomie upozornenie prokurátora na odstránenie
porušovania § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami a upozornenie prokurátora na
odstránenie porušenia § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. schválilo
a) VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných
prác
b) VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v obci Pravenec
s nasledovným doplnením prílohy k VZN:
„- iné pyrotechnické predmety na zábavné účely“

Napísali ste nám

c) VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Pravenec
d) Výročnú správu obce Pravenec za rok 2010
e) Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie
bez výhrad
f ) výsledok hospodárenia „STRATA“ a zúčtovanie straty vo výške
21.485,19 € s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
g) výsledok rozpočtového hospodárenia (vrátane ﬁnančných
operácií) „PREBYTOK 17.464,48 €“ a jeho vrátenie na rezervný
fond
h) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2011
i) plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 podľa § 3 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
4. zvolilo p. Kamilu Benkockú za členku sociálnej komisie
5. neschválilo žiadosť p. Aleny Kyselicovej o ﬁnančný príspevok
z dôvodu hmotnej núdze
6. súhlasilo
a) návrhom otváracích hodín v zariadení Bar Zanzibar tak, ako
bol predložený
b) s návrhom otváracích hodín v zariadení Weeg Pub tak, ako bol
predložený
c) s úpravou exitujúceho chodníka položením zámkovej dlažby
pri areáli budúceho penziónu Alžbetin dvor vlastníkom tohto
areálu
d) odstránením stĺpov verejného osvetlenia z areálu budúceho
penziónu Alžbetin dvor, ktoré budú nahradené osvetlením
zabudovaným na oplotení areálu napojeným na verejné
osvetlenie za podmienky dodržania pôvodného osvetlenia
miestnej komunikácie.
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

Rokovanie obecného zastupiteľstva?
Dňa 28. apríla 2011 som sa prvýkrát zúčastnila zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva, nakoľko sa zaujímam o dianie
v našej obci.
Dovolím si touto cestou vyjadriť svoje dojmy z priebehu zasadnutia. Celé rokovanie pripomínalo skôr trhovisko, a nie seriózne
zasadnutie obecného zastupiteľstva, pretože mnohí spoluobčania nekultúrne vstupovali do jednania, napriek tomu, že starosta
obce Ing. Mikulášik upozorňoval na fakt, že občania dostanú priestor na diskusiu. Mrzí ma, že ani zúčastnení poslanci nereagovali
na porušovanie rokovacieho poriadku.
Treba si uvedomiť, že starosta dostal v komunálnych voľbách dôveru takmer polovice našich občanov a tým aj veľkú zodpovednosť,
ale aj potrebu rešpektu a úcty voči svojej osobe, ako výkonnému zástupcovi obce.
Z rokovania zastupiteľstva som odišla predčasne, so smútkom v duši a s otáznikom v hlave.
Ako občania sa často sťažujeme na zlé medziľudské a susedské vzťahy, avšak vlastnou nekultúrnosťou, neúctou a populizmom ich
určite nezlepšíme. Musíme mať na pamäti, že začať treba od seba.
Vážený pán starosta, dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou ospravedlnila za tých prítomných občanov, ktorí nemali odvahu
vystúpiť proti nekultúrnosti a znevažovaniu inštitútu obecného zastupiteľstva na spomínanom zasadnutí.

Pomocný anjel

Ing. Helena Mačuhová

Nezisková organizácia Pomocný anjel so sídlom v Nižnej na Orave organizovala v dňoch 5. - 9. mája 2011 v našej obci zber
obnoseného a nepotrebného šatstva. Účelom založenia organizácie je poskytovanie pomoci najmä organizáciám – sociálnym
zariadeniam (napr. nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom a pod.), ale aj jednotlivcom
a rodinám. Termín odvozu zbierky bol datovaný na 10. mája 2011.
Myslím si, že účel sa splnil, pretože malá sála OcÚ v obci bola naplnená igelitovými vreciami.

Detská burza

Mgr. Jolana Majzlanová

Už zase? Možno niekoho napadne takáto otázka, ked si prečíta titulok. Áno, 21. mája sa v kultúrno- spoločenskom stredisku na kolónii
uskutočnila ďalšia detská burza ošatenia, hračiek a doplnkov. Pre veľký ohlas predchádzajúcich akcií a pre nepriaznivé počasie pri
poslednej burze sa mamičky rozhodli uskutočniť ďalšiu burzu už za priaznivého počasia. A počasie naozaj prialo, čo sa odrazilo na
veľkej účasti predávajúcich i kupujúcich. Neostáva už nič iné, len popriať veľa úspechov do ďalsích podujatí.
Ing. Marian Dvorský

Stavanie mája
31. apríl je dlhodobo zapísaný ako deň,
keď sa v obciach a vo dvoroch stavajú
máje. Komisia pre kultúru, šport,
mládež a vzdelávanie túto tradíciu
tohto roku tiež zopakovala. Pred
miestnym pohostinstvom bola
zabezpečená živá hudba, disco
hudba,
pečené
klobásky,
čapované pivko, dobrá nálada.
Žiaľ nečakaná smršť niektorých
z oslavy vyhnala do sucha
a tepla svojich domovov.
O priebeh a atmosféru sa
postarali František Wesserle, Peter
Krebes, Anton Kotrík ml., Andrej Kotrík,
Milan Ľahký, Lukáš Uhliar, Radoslav Dírer,
Ľuboš Franek, Sandra Hudeková, Tibor
Šerban, Dušan Šujan, Adrika Hudeková,
Jolana Majzlanová, Roman Barényi.
Menoslov je síce dlhý, ale slúži ako
motivácia na budúci rok. Všetkým
zainteresovaným ďakujeme.
Mgr. Jolana Majzlanová

Vatra víťazstva
Pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad
fašizmom sa po päťročnej odmlke aj
u nás rozpukotala vatra pri pomníku.
Nebolo to síce v predvečer sviatku,
ale o to viac sa akcia vydarila. Vatra
dohárala aj za pomoci dažďa, ale
úkryty pod veľkými prístreškami
zabránili odbúdaniu zábavy túžiacich
návštevníkov, ktorí hodovali / v ponuke
boli grilované klobásy, pivo a iné/ a
tancovali pod holým nebom. Aj o túto
akciu sa dobre postarali František
Wesserle, Jozef Tipul, Lukáš Uhliar,
Jakub Uhliar, Marek Ležovič, Igor
Šujan, Milan Ľahký, Radoslav Dírer,
Radoslav Pupák, Ľuboš Franek, Denis
Majzlan, Róbert Laluh, Michal Hudek,
Lukáš Vnučko, Andrej Kotrík, Anton Kotrík
ml., Tibor Šerban, Naďa Hanusková,
Roman Barényi. Znova ich je statočné
množstvo a niektoré mená sa opakujú, ale
neostáva nám nič iné, len poďakovať za
atmosféru celého večera.

Tradičný “Prvý letný guláš”

Mgr. Jolana Majzlanová

14. mája sme sa znovu zišli celé rodiny pod Červenými smrekmi, aby sme si vychutnali atmosféru našej peknej pravenčianskej prírody
a pochutnali si na tradičnom májovom guláši a v potoku vychladenom penivom pivku. Spestrením tejto akcie boli prebiehajúce
cyklistické preteky. Keďže trasa viedla tesne okolo kotla s gulášom, nedalo nám a pretekajúcich cyklistov sme patrične povzbudzovali.
A tak sa z niektorých gulášmajstrov stali aj mediálne hviezdy na verejnoprávnom športovom kanáli, keďže kameraman prechádzal
lesom celú trať a natáčal všetko zaujímavé.
Prežili sme pekný slnečný deň a veríme, že o rok sa tu všetci zídeme zas, veď tradície by sa mali dodržiavať.
Jolana Bobocká

Oslavy dňa detí
Tohoročné oslavy dňa detí poriadala ﬁrma Slovaktual v
súčinnosti s Komisiou pre kultúru, šport, mládež
a vzdelávanie, a v spolupráci s futbalovým oddielom našej obce
v sobotu 11. júna.
Slnečné počasie bolo
objednané,
takže
plánovanej akcii nič
nestálo v ceste. Pre
deti boli zabezpečené
mnohé
zábavné
atrakcie v podobe
nafukovacej kĺzačky,
trampolíny, jazdy na
koňoch, či maľovania
tváričiek
skúsenou
rukou maliarky. Nad
hlavami preletovali
úžasné modely lietadiel, ktoré obdivovali malí i veľkí. Atrakcie
dopĺňalo množstvo súťaží, v ktorých sa bojovalo o sladké
odmeny. Úlohy zabávača, moderátora, obháňača detí,
bláznivého klauna a maskota sa ujal už tradične zamestnanec
ﬁrmy Slovaktual Marián Šujan.
Občerstvenie v podobe tradičného guláša pripravili členovia FO

Pravenec. Okrem toho si
deti pomaškrtili na
skvelých moravských
koláčoch, na varenej
kukurici
a
iných
dobrotách.
A že balón pre silný
vietor
nakoniec
nedorazil? Nevadí, na
nálade to nikomu
neubralo a nakoniec
nikomu
ani
nechýbal. Večer deti
domov odchádzali
šťastné, spokojné a o zážitky
bohatšie.
Čo dodať na záver? Vďaka za
dobrý nápad. Nápad spojiť
tradíciu osláv veľkej ﬁrmy
s obecnou oslavou, spojiť
v hrách a šantení deti
ﬁremné s deťmi obecnými.
Aj keď je jasné, že u nás v obci
táto matematika s množinami, podmnožinami, prienikom
a zjednotením už dávno funguje.
Klaudia Majzlanová

MDD v materskej škole
Medzinárodný deň detí sme začali
oslavovať v našej materskej škole už 30.
mája.
Celý
týždeň
sa
niesol
v znamení hier, súťaží a tanca.
Vyvrcholením osláv bol piatok,
3. júna, kedy sa Deň detí mal osláviť
spolu s rodičmi. Dvor materskej školy sa
premenil na rozprávkové kráľovstvo,
v ktorom boli pripravené rôzne súťaže
(zbieranie perníkov, hľadanie orieškov,
preteky s fúrikmi a pod.) a rôzne
prekážky, ktorými sa mali dostať z jednej
rozprávky do druhej. S vymaľovanými
tváričkami (deti sa premenili na mačky,

Jahodová torta

tigra, klauna a motýle) netrpezlivo
čakali svojich rodičov. Keď sa už
rodičia začali schádzať, zasiahla
nevyspytateľná príroda. Zamračilo sa,
zahrmelo a začalo liať ako z krhly
a z rozprávkového kráľovstva ostala
len spúšť. Napriek nepriazni počasia
radosť a nálada bola výborná a oslava
pokračovala v triede pri dobrom
guláši a sladkostiach. Deti si
s radosťou mohli zaspievať pieseň “ ...
Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať
otca ako kamaráta, maminu dlaň
a popritom mať vždycky lásky plný
dom...”
Tatiana Uríčová.

Blíži sa leto, čas prázdnin a preto relaxujte, čítajte, oddychujte zavárajte, záhradkárčite a možno si nájdete čas aj na pečenie a vyskúšate
pre svojho manžela, deti či vnúčatá chutnú jahodovú tortu.
Potrebujeme:
Na cesto: 3 vajcia
1. plnka: puding z 1 zlatého klasu
4 lyžice kryštálového cukru
2 dcl mlieka
5 lyžíc polohrubej múky
2 lyžice cukru
1 prášok do pečiva
½ masla
1 dcl oleja
15 jahôd (najlepšie čerstvých)
1 dcl teplej vody
2. plnka: 1 šľahačková smotana
1 pochúťková smotana
Poleva: 1 jahodová želatína
2 vanilkové cukry
2 dcl šťavy z jahôd
1 smetaﬁx do šľahačky
1 zlatý klas
Postup:
Vajcia s cukrom vyšľaháme do penista, postupne pridávame olej, potom vlažnú vodu, múku a nakoniec prášok do pečiva. Dáme
piecť do vymastenej a polohrubou múkou vysypanej tortovej formy.
Uvaríme hustý puding. Keď vychladne, vmiešame doň zmäknuté maslo a nasekané jahody. Šľahačku s vanilkovým cukrom
a stužovačom vyšľaháme a pomaly do vzniknutej zmesi vmiešame hustú pochúťkovú smotanu. Na korpus navrstvíme jednotlivé
plnky a navrch dáme želatínu. Jednotlivé dieliky môžeme dozdobiť šľahačkou a jahodou. Zostáva už len popriať dobrú chuť.
Jolana Bobocká

Poradňa zdravia

- Prudké opaľovanie spôsobuje zvýšenú a nerovnomernú tvorbu
pigmentu (pehy).
- Opaľovacím krémom sa musíme natrieť min.
Opaľovanie
20-30 minút pred slnením.
d
- Po každom kúpaní treba vrstvu
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- Pri opaľovaní si citlivé očné partie chránime slnečnými
člo
Vedecké štúdie dokazujú: účinky Slnka na
okuliarami (UV ﬁlter označený UV 4000 alebo CE) alebo vatovými
zdravie ľudí (pozn.: liečba slnkom tampónmi.
HELIOTERAPIA) sú nesmierne dôležité. Slnko
- Pery si chránime – kvalitnou tyčinkou na pery s ochranným UV
udržuje celý náš organizmus pri živote. Slnečné lúče pôsobia na ﬁltrom.
organizmus pozitívne - na psychiku, depresie, urýchľujú hojenie - Vlasy počas pobytu na slnku tiež potrebujú patričnú ochranu.
rán, podporujú tvorbu vitamínu D, ktorý je prevenciou proti Veľmi obľúbené sú šatky, módne klobúčiky alebo aj šiltovka.
vzniku osteoporózy (k potrebnej dávke stačí byť denne vonku - Po slnení si z tela i tváre zmyjeme opaľovacie prostriedky
štvrť hodiny), zvyšujú tvorbu leukocytov a erytrocytov. Najviac a pokožku na tele i tvári ošetríme kvalitným prípravkom po
je slnkom ohrozená naša pokožka. Je najväčší orgán nášho tela opaľovaní s obsahom Pantenolu, Biotínu, Aloe Vera.
(plocha približne 2 m2, váha 3 kg) a plní
Bezpečné opaľovanie-deti
dôležitú ochrannú funkciu voči
Deti : Opaľovanie v detskom veku má
vonkajšiemu prostrediu :chlad, teplo...
svoje špeciﬁká, tak ako aj detská
UV žiarenie - ak je jeho pôsobenie
pokožka.
nekontrolované, spôsobujú rakovinu
Deti do veku 3 rokov by sme
kože a iné neželané účinky, napr.
priamemu slnečnému žiareniu nemali
stratu elasticity kože.
vystavovať vôbec. V prípade, ak
Zdravé opaľovanie - všeobecne
chodíte s dieťatkom na prechádzky
- v podstate neexistuje, ale jeho riziká
v kočíku, tieň striešky by mal prekrývať
možno disciplínou a správnou
celé telíčko dieťatka. Ak je tento tieň
komplexnou ochranou znížiť na
nedostačujúci, mali by ste súčasne
minimum v rámci prevencie:
používať slnečník. Na kúpaliskách, či
- Beta-karotén (provitamín vitamínu
pri iných vodných plochách, by ste
A),vitamín C, E alebo selén, majú antikočík s dieťatkom mali umiestniť do
oxidačný účinok a pomôžu predísť
tieňa. Dieťatko v letnom období
spáleniu, sčervenaniu pokožky a jej
odievame do ľahkého vzdušného
ďalším poškodeniam v dôsledku slnenia.. Vo forme tabliet začať odevu z prírodných materiálov (bavlna, ľan) bez použitia farbív.
užívať aspoň dva-tri týždne pred plánovaným začiatkom Ak už dieťatko sedí, či začína chodiť, nezabúdajme na šiltovku.
intenzívneho slnenia.
Šilt musí byť dostatočne široký, aby tieň šiltu dostatočne
- Používať certiﬁkované, testované opaľovacie prípravky prekrýval celú tváričku. V detskom veku sa uprednostňuje tzv.
fotostabilné a termostabilné so širokospektrálnym UVA a UVB legionársky typ klobúčika, ktorý okrem tváre chráni zároveň aj
ﬁltrom.
šiju.
- Na slnko si treba zvykať postupne. Prvý deň môžeme vystaviť Leto pre školákov znamená obdobie letných prázdnin, pre
pokožku priamemu slnku len na 15 minút. Potom primerane, ale väčšinu ľudí predstavuje obdobie čerpania dovoleniek. V tomto
opatrne zostávame na slnku dlhšie. Na zvyšok času sa utiahneme období cestujeme, plníme si sny v prímorských letoviskách,
do tieňa (pozor: v tieni dopadá na pleť až 50% lúčov a pod vyrážame do hôr, aquaparky a kúpaliská nás lákajú počas
oblačnou, oparom zatiahnutou oblohou dokonca 75%!).
horúcich dní ... leto je jednoducho synonymom relaxu. Prajem
- Treba sa vyhýbať pobytu na slnku medzi 11. – 15. hodinou.
vám, prežite krásne leto v zdraví, a s čo najkrajšími zážitkami,
- Najlepšie sa opálime pri pohybe. Nehybné ležanie na slnku nie nech je to kdekoľvek.
je zdravé ani pre pokožku ani pre krvný obeh.
spracovala Mgr. Kristína Chodáková

Šerbanský jarmok
18. júna sa od skorých ranných hodín konal v zelenom parku
v obytnej štvrti Pravenec tradičný "Šerbanský jarmok" ľudovoumeleckej tvorivosti organizovaný ako spomienka na šikovného
korytára Michala Šerbana, na ktorého sme ako na nášho občana
stále právom hrdí. Organizátormi tejto peknej akcie boli obecný
úrad a organizačný výbor jarmoku. Súčasťou jarmočného dňa
boli folklór, ľudová hudba, šikovní speváci z kolónie aj z dediny
a nechýbal ani pravý jarmočný guláš a vínko, ktoré sponzoroval
pán Jozef Tipul a chutné langoše od Adriky Obertovej a p.
Šerbanovej. Verím, že všetci návštevníci, ktorí si našli v sobotu
čas a prišli tak svojou účasťou, či kúpou výrobkov podporiť
ľudových
umelcov

a remeselníkov odchádzali z tohto podujatia tak ako ja, plní
dojmov. Veď ruku na srdce, kde už dnes môžeme naživo vidieť
pri práci šikovné čipkárky, paličkárky, prútikárov, drôtikárov, či
ľudí čo vedia z dreva vyčarovať úžasné hračky pre deti alebo si
len tak z dlhej chvíle zahrať na fujare. Ak ste to tento rok nestihli,
tak dovidenia o rok. Zároveň touto cestou chceme poďakovať
p. Petrovi Šovčíkovi, Urbanovi Obertovi a Eugenovi Žulkovi, že
drevené hračky z ich dielní v hodnote 100 EUR, ktoré sa nepredali
na jarmoku, darovali deťom v Materskej škole v Pravenci. A veľká
vďaka patrí aj Jozefovi Tipulovi za sladký darček pre všetkých
malých škôlkárov.
Jolana Bobocká

Hornonitrianska INTERSPORT MTB tour
14. mája sme opäť mali po roku opäť možnosť stráviť jeden deň víkendu na
prestížnych cyklokrosových pretekoch. Na programe bolo tretie kolo
Slovenskej cyklomaratónskej série a súčasne aj prvé kolo Slovenského
pohára, prislúchajúce Hornonitrianskej Intersport MTB TOUR so štartom
v našej obci. Oproti minulému roku organizátori popracovali na
zatraktívnení trate, zázemí preteku a veľké plus dostalo aj výborné značenie
trasy, čo malo u pretekárov vynikajúci ohlas. Víťazom sa stal domáci borec
Milan Barényi a medzi ženami si titul vybojovala Janka Števková.

Ing. Marian Dvorský

Hornonitrianska INTERSPORT MTB tour
22. mája Slovenský pohár v cross-country mal na programe 2. kolo ktorý
bol zároveň aj 3. kolom Central European Cup MTB XCO 2011. Zúčastnili
sa ho pretekári zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Za veľmi
horúceho počasia sa na trať bola náročná a rýchla. Víťazmi hlavných
kategórií sa stali Milan Barényi a maďarka Eszter Dósová. V juniorských
kategóriách triumfovali Radim Kovář a Barbora Machulková, obaja
z Česka.

Futbalový oddiel Pravenec
Všetci naši futbalisti ukončili sezónu a výsledky posledných
hlavných zápasov sú nasledovné:
Výsledky - dorastenci
Pravenec - Veľké Bielice
Kolačno - Pravenec
Pravenec - Čereňany
Kľačno - Pravenec
Pravenec - Hradec
Val. Belá - Pravenec
Pravenec - Poruba
Lazany - Pravenec
Kamenec p. Vt. - Pravenec
Pravenec - Veľké Uherce
Bánovce n. B. “B” - Pravenec
Pravenec - Šimonovany

Narodení

3:0
1:3
2:2
0:3
2:3
2:3
5:2
1:2
2:2
2:0
3:0
4:0

Ing. Marian Dvorský

Výsledky - muži
Pravenec - Veľké Bielice
Kolačno - Pravenec
Pravenec - N. Rudno
Cígeľ - Pravenec
Pravenec - Uhrovec
Ráztočno - Pravenec
Pravenec - Chynorany
Lazany - Pravenec
Opatovce n.N. - Pravenec
Pravenec - Oslany
Skačany - Pravenec
Pravenec - Malá Hradná

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

Ďakujeme našim reprezentantom za úspešné pôsobenie
v aktuálnom ročníku a počas letnej prestávky im prajeme veľa
energiou a pohodou nabytých dní, ktoré úspešne zúročia
v jesennej časti futbalovej ligy.
Jolana Bobocká

Zosnulí

Soňa Dorková
26.3.2011
Martin Kamenský
19.4.2011
Martin Kučmáš
22.4.2011
Timotej Rendek
8.6.2011

Jozef Kmeťko
Katarína Šovčíková
Peter Kmeť
Valentín Flimel

vo veku 70 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 53 rokov
vo veku 61 rokov
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