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Milí čitatelia,
hovorí sa – čas letí. Prechod medzi zimou
a jarou však plynie akosi pomaly. Zima má tiež
svoje čaro a nadšenci tohto ročného obdobia
a zimných radovánok si ju tentokrát určite
užili plnými dúškami. Nevyspytateľné
a vrtošivé zimné počasie dlho dokazovalo
svoju moc a predviedlo aj svoje tienisté
stránky.
Priaznivci a milovníci teplejšieho počasia však
už nedočkavo čakajú na prvé príznaky jari,
ktorá by nám mala vliať do tela potrebnú
životnú miazgu.
Potôčik jarné piesne žblnká,
kvety už majú úsmev slnka.
Veľká noc klope na dvere,
tešme sa tejto nádhere.
S hrejúcimi slnečnými lúčmi vykukli aj prví zvestovatelia jari - snežienky. Človek pookreje,
napriek tomu, že roztopený sneh odkryje pozostatky zimy, ktoré volajú po čistení.
Prebudíme sa z letargického spánku spoločne s ostatnými živými tvormi.
Voňavý vzduch a príjemné počasie nás vyprovokuje k jarnej aktivite - upratovaniu, aby
sme privítali sviatky jari –Veľkú noc.
Tak ju prežite v šťastí, v zdraví a tešte sa z krásnej jari.
S veľkonočným úsmevom
Mgr. Jolana Majzlanová

... a prišla jar
Smrtná nedeľa v ľudových
zvykoch prichádza týždeň pred Kvetnou
nedeľou a tento rok prišla na prvý jarný deň.
Svoje pomenovanie získala podľa zvykov ešte
z pohanských čias vynášania smrtky. V každom
regióne má rôzne mená, od tradičného Morena
cez Marmarienu na Liptove, Marmurienu či
Barborenu na Spiši.
Svoj pôvod má v mystických predstavách našich
dávnych predkov, že zime treba ukázať koniec
nadvlády. Za Morenou sa skrývali všetky zlé
vlastnosti zimy – nemoci, hlad a iné neduhy
príznačné pre toto ročné obdobie.
Morenu – slamenú ﬁgurínú ženy oblečenej do
starých a roztrhaných šiat, napichnutú na palici, niesli mladí ľudia symbolizujúci
znovuoživenie prírody, príchod novej sily zeme cez dedinu, pričom spievali tradičné
piesne. Celú symboliku ukončenia zimy zavŕšilo vyzlečenie Moreny a jej hodenie do
potoka alebo rieky. V horských dedinkách a lazoch, kde nemali žiaden väčší vodný tok,
Morenu upálili v plameňoch vatry.
Ing. Marian Dvorský

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

Bájny “Starec”
Pod šírym nebom bájny vrch sa vzpína,
pod ním v lesoch žije pradávna zverina.
Kus lesa to nepoznaný,
ľudom „Starým hájom“ zvaný.
Pod tým hájom vieska malá,
mnohých chlapcov odchovala.
Vzácna dedinka rázovitá,
v srdci Ponitria ukrytá.
Spoza hory, spoza Starca,
valí sa k nám mlha z Turca.
Salamandra škvrnitá
v Lihotskej ťa uvíta.
Májke,tej zas nikdy never,
aj keď je to prekrásna zver.
Pri vodárni kaluže,
hojno ropúch, ach Bože!
Bocian čierny tíško hľadí,
chytiť žabu,to ho trápi!
Na Podhájoch bystruška,
hľadá byľku do bruška.
Vretenica - šľachetný tvor,
nikdy ju však neoslov!
Toto je ten príbeh starý,
legendami opantaný.
Vážme si ten náš les,
pominie sa – bude des!!
Bratia Jánošíkovci

S jemnou zmenou graﬁckej stránky
novín sa zmenilo aj obsadenie redakčnej
rady.
Bývalému graﬁkovi Romanovi Wesserlemu ďakujeme za spoluprácu a v našich
radoch vítame nového člena - graﬁka,
Ing. Mariana Dvorského.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Prvé tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
uskutočnilo 18. februára v Kultúrno-spoločenskom stredisku
v časti kolónia. Po schválení programu rokovania obecného
zastupiteľstva pristúpili poslanci k voľbe návrhovej komisie. Za
predsedu bol zvolený pán Ivan Klimant a za členov pani Ing.
Helena Husáriková a pán Vladimír Pekara. Okrem podania
informácie starostom obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva a o dianí v obci, patrilo
medzi ďalšie body rokovania vymenovanie členov komisie pre
verejné obstarávanie pre výber dodávateľa na výstavbu domu
smútku v časti kolónia, prejednanie žiadostí, podanie správ
hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce v roku 2009 a o výsledku vykonaných kontrol
a diskusia poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Prítomní boli štyria zo siedmich poslancov.
Prvé uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva v roku 2010
schválili poslanci v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Pán starosta v tomto bode podal informáciu
o plnení uznesení z posledného a predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva, diania v obci a činnosti obecného
úradu. Vo svojej správe konštatoval:
- v ukladacej časti uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zasadnutia bolo uložené obecnému úradu prejednať povinnosť
vyplývajúcu zo správy hlavného kontrolóra obce oboznamovať
pracovníkov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci s organizáciou zabezpečujúcou BOZP pre obec – uvedené
bolo splnené, organizácia vypracovala pre obec vzor poučenia
o BOZP, ktoré bude tvoriť prílohu tak dohody o pracovnej činnosti
a dohody o vykonaní práce, ako aj zmluvy, pokiaľ sa budú práce
poskytovať pre obec na základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom
- v mesiaci január vykonalo riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru následnú kontrolu zameranú na zistenie
odstránenia
nedostatkov
zistených
pri
kontrole
v mesiaci november 2009; deklarovaným nedostatkom bola
absencia zoznamu ﬁriem, u ktorých robí preventívne prehliadky
obec; zoznam takýchto ﬁriem bol vytvorený po konzultácii
s riaditeľstvom HaZZ a v týchto organizáciách už obec aj vykonala
preventívne prehliadky. Po ukončení vykurovacieho obdobia budú
vykonané preventívne prehliadky preventivárom obce a kontrolnými skupinami aj v rodinných domoch.
- na budúci týždeň budú v obci kominári vykonávať čistenie
komínov
- 12. februára sa uskutočnilo územné konanie pre stavbu domu
smútku v časti kolónia; následne sa podá žiadosť
o vydanie stavebného povolenia, aby sa mohlo začať so samotným
uskutočňovaním stavby.
- Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi poslal odpoveď na list,
ktorým obec požiadala o usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemku pod materskou školou podľa zákona č. 66/2009 Z. z. Pán
starosta uviedol, prečo sa v súčasnosti na základe ustanovení predmetného zákona nedajú majetko-právne usporiadať vlastnícke
vzťahy k pozemku pod materskou školou. Pripravuje sa novela
predmetného zákona. K majetkovo-právnemu usporiadaniu by
pomohlo nájsť dokumenty, ktorými sa výstavba materskej školy
povolila a taktiež zmluvy, ktoré umožnili výstavbu na predmetných
pozemkoch realizovať. Kataster na základe návrhu obce na
zriadenie vecného bremena na predmetných pozemkov toto vecné
bremeno zapísal.
- objavili sa problémy pri pochovávaní zosnulých. Pozostalí

nerešpektujú pokyny obecného úradu ohľadom kopania jamy; obec
má uzatvorenú zmluvu na predmetnú činnosť so spoločnosťou
PARTE, ktorá jediná má oprávnenie kopať jamy na oboch
cintorínoch. Bude pripravená informácia pre občanov do oboch
úradných tabúľ na cintorínoch ako aj do obecných novín
Pravenčan(ka). V prípade nerešpektovania pokynov zo strany obce,
obec nepovolí pochovanie zosnulého.
Pán starosta ešte uviedol, že povinnosťou správcu cintorína nie
je niesť truhlu k hrobu. Uvedenú službu si možno objednať
v spoločnosti PARTE.
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Pravenec v roku 2009.
3. Správu o výsledku vykonaných kontrol v rámci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec na I. polrok 2010.
B. SCHVAĽUJE:
1. Predaj pozemkov parc. č. 230/43/1 a 230/43/2 pre
p. Horvátha, Pravenec 203, za cenu 2 €/m2.
2. Zakúpenie chladničky pre Materskú školu Pravenec.
3. Odpredaj televízora z Materskej školy Pravenec za 33 € pre
pracovníčku materskej školy p. Moniku Horváthovú.
C. MENUJE:
1. Komisiu pre výber dodávateľa stavby domu smútku kolónia v
zložení:
Jozef Majzlan, starosta obce – predseda, Peter Kobela – člen, Ivan
Klimant – člen, Vladimír Pekara – člen, Ing. Róbert Mikulášik –
člen.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
v apríli 2010.
Ing. Róbert Mikulášik

Daňové a poplatkové povinnosti
Daňové a poplatkové povinnosti občanov roku 2010
Daň z nehnuteľností sa bude vyberať v týždni od 3. do
7. mája 2010. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2010 správca
dane nemenil, preto občania zaplatia v roku 2010 daň v takej istej
výške ako v roku 2009. Daň do 50 eur je splatná jednorazovo, daň
nad 50 eur zaplatia občania v troch rovnakých splátkach - do
31. mája prvá splátka, do 31. augusta druhá splátka a do
31. októbra tretia splátka.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sa bude vyberať v týždni od 3. do 7. mája 2010. Poplatok sa platí
v rovnakej výške ako v roku 2009, t. j. 14 eur na osobu
a kalendárny rok. Poplatok do 35 eur je splatný jednorazovo,
poplatok nad 35 eur je splatný v dvoch rovnakých splátkach –
prvá splátka do 31. mája a druhá splátka do 30. septembra.
Jana Kmeťová

Školská jedáleň pri Materskej škole v Pravenci oznamuje
občanom, že poskytuje odoberanie stravy pre dôchodcov.
Cena stravnej jednotky za jeden obed pre dôchodcu je
2,19 eur. Nevyhnutnou podmienkou pre odber obedov
z hľadiska hygieny je zabezpečenie dvoch obedárov na výmenu. Obedy sa vydávajú v čase od 12.00 hod. do 12.30
hod. v priestoroch školskej jedálne, nie v kuchyni.
V prípade záujmu môžete zatelefonovať na telefónne číslo
materskej školy 5441136, alebo sa nahlásiť osobne
u vedúcej školskej jedálne p. Drábikovej.

Preventívne protipožiarne kontroly

Protipožiarna bezpečnosť stavby

Po vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrol
v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo
HaZZ, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly aj
v rodinných domoch okrem bytov, v obytných domoch, okrem
bytov, a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Preventívne protipožiarne kontroly vykonáva obec
v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú najmenej raz
za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných
stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu. Kontroly budú vykonané kontrolnými skupinami vytvorených obcou po skončení
vykurovacej sezóny. Prostredníctvom týchto kontrolných skupín
obec upozorňuje kontrolované subjekty na zistené nedostatky,
požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto
účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky,
ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné
skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na
odstránenie
nedostatkov.
Účelom
preventívnych
protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností
ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi
u kontrolovaných subjektov.
Fyzická osoba (občan) je povinná umožniť kontrolným
skupinám vykonávať v rodinných domoch (okrem bytov)
a v iných stavbách (okrem bytov) vo vlastníctve alebo užívaní
fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly
a odstrániť zistené nedostatky.

Všetci majitelia budov, ktoré boli skolaudované po roku
1982 musia mať najneskôr do 31.5.2010 vypracovaný projekt
protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Projekt je potrebné dať vypracovať aj v prípade, že došlo
k dispozičným zmenám v objekte oproti stavu pri kolaudácii.
Uvedené projekty vypracováva osoba s odbornou spôsobilosťou
- špecialista PO. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozia
sankcie zo strany kontrolných orgánov mestskej časti alebo
príslušných OR Hasičského a záchranného zboru.
V prípade, ak ide o budovu skolaudovanú pred rokom 1982, budova musí mať vypracovanú požiarnobezpečnostnú
charakteristiku stavby.
V požiarnobezpečnostnej charakteristike stavby sa určuje
rozdelenie stavby na požiarne úseky, určuje sa úniková cesta,
počet hasiacich prístrojov v stavbe a pod. Požiarnobnezpečnostnú charakteristiku stavby môže vypracovať osoba s odbornou
spôsobilosťou - špecialista PO ale aj technik PO.
Splniť túto povinnosť je potrebné taktiež najneskôr do 31.5.2010.

Jednou z ďalších povinností fyzických osôb (občanov) podľa
zákona o ochrane pred požiarmi je zabezpečovať pravidelné
čistenie a kontrolu komínov. Ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50kW,
musí sa komín počas prevádzky čistiť a kontrolovať:
- najmenej raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- a raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče
s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, musí sa komín čistiť
a kontrolovať:
- raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
- a raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá.
O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu
vyhotovuje potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu ten, kto čistenie a kontrolu vykonal. Uvedené
potvrdenie slúži pre fyzickú osobu ako doklad na preukázanie
splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane pred
požiarmi.
Na prelome mesiacov február a marec bola kontrola a čistenie
komínov vykonaná aj v našej obci a to ﬁrmou - Marian Ďurina
DERKO Prievidza. V prípade, ak si niektorí občania nesplnili
zákonnú povinnosť tým, že si nedali skontrolovať a vyčistiť
komíny na svojich rodinných domoch, môžu si túto službu
objednať u uvedenej ﬁrmy na telefónnom čísle 0915 959 476.
Kontrolu a vyčistenie komínov si môžu občania objednať
samozrejme aj u iných organizácií oprávnených vykonávať
kontrolu a čistenie komínov. Ešte raz upozorňujeme, že ide
o zákonnú povinnosť fyzických osôb.
Ing. Róbert Mikulášik

Ing. Marian Dvorský

Nakladanie s odpadom
Plasty sa budú v roku 2010 zbierať podľa nasledovného harmonogramu:
31. marec, 20. máj, 16. júl, 12. august, 22. október a 17. december.
Iba pripomíname, že do plastového vreca patria:
PET fľaše – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd,
rôznych nápojov, sirupov. Fľaše je potrebné pre zníženie ich
objemu postláčať a uzavrieť. PET fľaše môžu obsahovať papierové alebo plastové etikety a plastové uzávery ﬂiaš.
Plastové obaly – obaly zo šampónov,
saponátov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov...
Polyetylénová fólia – fólia z viacbalenia
nápojových ﬂiaš, ochranná obalová
fólia zo zakúpeného tovaru. Fólia
nesmie byť znečistená od olejov,
mazadiel a farieb.
Do plastového vreca nepatria:
- iné prímesi ako je vyššie uvedené
- fľaše znečistené od olejov, umelých
hnojív a chemikálií.
Odpady zo skla stále zbierame prostredníctvom kontajnerov na
sklo, ktoré sú umiestnené v časti dedina pri obecnom dome
a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.
Do kontajnerov patria: poháre (od rýb, zeleniny, ovocia, poháre
na pitie), fľaše (od alkoholu, octu, oleja), sklenené obaly, sklenené
črepy, okenné sklo
Do kontajnera nepatria: porcelán a črepy ostatnej keramiky,
lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, sklo
znečistené od gitu.
Objemný odpad, t.j. odpad, ktorý sa nezmestí do bežných
odpadových nádob, sa zbiera prostredníctvom veľkokapacitných
kontajnerov (VKK), ktoré sa pristavujú dvakrát do roka.
Do VKK nepatria:
elektroodpad (chladničky, práčky, televízory), plasty, pneumatiky,
sklo, železný šrot, batérie a akumulátory, opotrebované oleje
a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Ing. Róbert Mikulášik

Pochovávanie zosnulých
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce
informoval okrem iného aj tom, že občania pri zabezpečovaní
a organizovaní pohrebu nerešpektujú usmernenia a pokyny
obce, týkajúce sa pochovávania zosnulých. Stalo sa, že pozostalí
objednali výkop hrobu u inej organizácie ako u tej, s ktorou má
naša obec na túto činnosť uzatvorenú zmluvu. Uvedené malo za
následok, že spoločnosť Parte, s. r. o., ktorá zabezpečuje na
základe zmluvy pre našu obec
prevádzkovanie pohrebísk v oboch
častiach obce, chcela od zmluvy
odstúpiť. Tým by vznikla pre obec
zložitá situácia, nakoľko by musela
urýchlene nájsť nového správcu oboch
cintorínov, spĺňajúceho požiadavky
dané zákonom č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
Ako
teda
postupovať
pri
zabezpečení pochovania zosnulých?
Skôr ako odpovieme na položenú
otázku, ešte uvedieme, prečo si takú
činnosť ako je výkop hrobu nemôže
obec zabezpečiť sama ako kedysi, ale túto činnosť musí
zabezpečiť prostredníctvom inej organizácie.
Na prevádzkovanie pohrebiska, ktoré zahŕňa výkopové práce
súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie,
vykonávanie exhumácie, správu a údržbu pohrebiska, správu
a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku a vedenie
evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, je podľa
zákona o pohrebníctve potrebná odborná spôsobilosť a podľa
živnostenského zákona živnostenské oprávnenie. Znamená to,
aby mohla obec sama svojpomocne vykopať hrob, musela by
mať živnostenské oprávnenie a zamestnanca s odbornou
spôsobilosťou na uvedenú činnosť. V záujme zjednodušenia
vykonávania prevádzkovania pohrebiska v súlade so zákonom,
podobne ako väčšina obcí, aj naša obec zabezpečuje
prevádzkovanie pohrebiska prostredníctvom správcu
oprávneného na výkon takejto činnosti. Naša obec uzatvorila
zmluvu o správe cintorínov na území obce so spoločnosťou
Parte, s. r. o., so sídlom v Prievidzi. Vykopať hrob na cintorínoch
v našej obci preto nemôže okrem spoločnosti Parte, s. r. o. žiadna
iná právnická alebo fyzická osoba. Tým ale nie je dotknutý
slobodný výber pohrebnej služby, ktorá zabezpečí prevoz

Tenisový oddiel Pravenec
Vážení športoví priatelia, až budete čítať tento článok, verím, že
už bude krásne jarné počasie. V krátkosti by som sa vrátil
k zimnej sezóne - na vydarený detský karneval na ľade. Hoci bola
chladná nedeľa, deťom to vôbec neprekážalo a vo veselých
maskách sa vyšantili dosýta. V hľadisku sa postretávali rodinní
príslušníci, známi, priatelia a pri dobrom vínku sa porozprávali.Tieto zimné riadky končím poďakovaním p. Marcelovi
Maurerovi, ktorý sa staral o polievanie ľadovej plochy.
Zima je nenávratne preč,pred nami jarné dni a s nimi veľa práce
na obnove tenisového ihriska. Dňa 26. marca sme sa prvýkrát
stretli na brigáde, odstraňovali sme hokejové mantinely
a pripravovalii kurt na jarné a letné športy. Viete si predstaviť,
koľko hodín potu a osobného voľna je nutné, kým tenisová
loptička prvýkrát preskočí cez sieť?Touto cestou preto prosím
všetkých tenisových nadšencov o pomoc, nakoľko areál je už
majetkom obce a ja verím, že bude aj jeho pýchou.
Športový život tenisového oddielu v roku 2010. Súťažné družstvo

zosnulého do domu smútku, výzdobu truhly prípadne dodanie
ostaných predmetov za účelom obradu.
A teraz už k samotnému postupu pozostalých pri zabezpečení
pochovania zosnulých. Po potvrdení úmrtia zosnulého treba
kontaktovať spoločnosť Parte, s. r. o. a obecný úrad. So
spoločnosťou Parte, s. r. o. je potrebné dohodnúť vykopanie
hrobu. Nakoľko spoločnosť Parte, s. r. o. zabezpečuje správu
pohrebísk vo viacerých obciach, je potrebné kontaktovať
spoločnosť čo najskôr, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor
na vykopanie hrobu. Spoločnosť Parte,
s. r. o. bude žiadať od pozostalých určenie miesta na cintoríne, kde je treba
hrob vykopať. Za týmto účelom je
potrebné kontaktovať správcov cintorína – v časti dedina je to pán Jozef
Klimant a v časti kolónia pán Imrich
Hranai, ktorí presne určia miesto hrobu
a podmienky vykopania hrobu
z pohľadu dodržania odstupov medzi
jednotlivými hrobmi a predpísaných
rozmerov hrobu. Termín pohrebu po
dohode so správcom farnosti
(v prípade cirkevného obradu) alebo
s predsedníčkou ZPOZ-u (v prípade civilného obradu), je potrebné oznámiť obecnému úradu za účelom
vyhlásenia smútočného oznámenia v miestnom rozhlase. Organizácia a priebeh pohrebného obradu je vecou pozostalej rodiny
a nie správcu cintorína. Správcovia cintorínov v oboch častiach
obce nie sú povinní zabezpečiť uloženie truhly do zeme.
Uloženie truhly do zeme je služba, ktorú si pozostalí môžu
objednať u spoločnosti Parte, s. r. o. Služba je spoplatnená
samostatne. V prípade, že ide o pohreb v časti kolónia, náklady
spojené s prevozom zosnulého z domu smútku v časti dedina po
ukončení obradu na cintorín v časti kolónia hradí obec. Za
účelom organizovania karu je možné prenajať si obecné
priestory – v časti dedina malú sálu obecného domu (treba
kontaktovať obecný úrad) a v časti kolónia kultúrno-spoločenské stredisko (treba kontaktovať správkyňu p. Lýdiu Majzlanovú).
Maximálna cena prenájmu (v závislosti od ročného obdobia
a prenajatého inventáru) je 18,10 eur.
Telefonický kontakt na spoločnosť Parte, s. r. o. je 5424821 alebo
0907552200. Kontakt na správcov cintorínov, správkyňu
kultúrno-spoločenského strediska v časti kolónia, správcu
farnosti a predsedníčku ZPOZ-u bude poskytnutý pozostalým na
Obecnom úrade v Pravenci.
Ing. Róbert Mikulášik

bude hrať nižšiu súťaž, po dlhých rokoch opustili elitnú ligu.
Kolektív starne, pomaly musí prísť náhrada v podobe mladých,
perspektívnych hráčov. Aj tento rok pripravíme tradičné turnaje
pre seniorov, mládež a deti. O všetkých budete samozrejme
informovaný aj na týchto stránkach.Srdečne vás všetkých
pozývame do nášho spoločného areálu. Už teraz sa teším na vašu
účasť.

Peter Klimant

Karneval na ľade
Dňa 31. januára 2010 sa v Pravenci – kolónii na prírodnom klzisku
uskutočnil tradičný karneval na ľade. Usporiadatelia, to znamená komisia pre šport,
kultúru a vzdelávanie v spolupráci s tenisovým oddielom, využili čaro pravej zimy
a svoj voľný čas venovali príprave skvelého podujatia, za čo im patrí srdečná vďaka
všetkých detí, ktoré prijali pozvanie a zhotovili si spolu s rodičmi rozličné milé,
veselé, v každom prípade však nápadité masky a na ľadovej ploche
predviedli svoje korčuliarske majstrovstvo. Diváci z radov rodičov, starých
rodičov a ostatného príbuzenstva boli prekvapený bohatou tombolou.
Bufet ponúkal v toto mrazivé popoludnie na zohriatie deťom horúci čaj a
dospelým kvalitné varené vínko. Všetky masky si vyslúžili sladký balíček
od organizátorov a sponzorov.
Popoludnie vyvrcholilo hokejovým zápasom, v ktorom si sily zmerali
naši muži v neobvyklých kategóriách: muži nad dvadsať proti mužom nad
štyridsať. S akým výsledkom zápas skončil, už dnes nie je podstatné,
hlavné je, že v ten deň zvíťazil športový a kolektívny duch.
Jolana Bobocká

Karneval v materskej škôlke
Aj deti z MŠ v Pravenci sa na tohtoročný karneval pripravili po svojom. Kreativita
rodičov bola bohatá a preto sa predstavili rôzne masky: ovečka, lienka, princezné, víla,
motýľ, drevorubač a mnohé iné. Sladká odmena nikoho neminula ani v podobe
odmeny, či pohostenia, ktoré
pripravila teta kuchárka - šišky
a sladký čajík. Nasledovnú zábavu
podfarbovali pesničky z CD
„Spieva celá škôlka“. Deti sa
zabávali výborne. Posúdiť to
môžete aj zo záberov, ktoré si
rodičia môžu stiahnuť na DVD.
Celému kolektívu a rodičom
ďakujeme, pretože prispeli k celkovej príjemnej
atmosfére karnevalového dopoludnia.
Adela Kardošová
riaditeľka MŠ

Fašiangy
“Fašiangy, turice, Veľká noc ide, kto nemá kožucha, zima mu bude. Ja
nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.” Touto
pesničkou dňa 13. februára 2010, už šiesty rok, sa naša známa fašiangová družina
rozišla do ulíc našej dediny, aby tak pripomenula občanom, že nadišiel fašiang –
čas radosti a veselosti, ktorí sa im náležite odvďačili slaninkou, klobáskou, vajciami,
výbornými šiškami, vínkom alebo
pálenôčkou. O fašiangovú náladu v
sprievode sa postarali cigánka Araňa
s Arpádom a so synom Sandokánom
v dobovom kočiari, čerti, vodník
slovenský mládenec, smrť, dve
ježibaby, gazdiná a iní. O bezpečnosť
sprievodu sa postaral miestny
policajt Lajoš XX.
Z vyfašangovaných produktov sme pripravili pohostenie pre občanov, ktorí sa v utorok
prišli rozlúčiť s našou nešťastnou basou. Pochovanie basy sa uskutočnilo vo veľkej sále
obecného domu, na ktoré prišlo takmer 150 hostí. Pri privítaní boli pohostení vínkom
či poldecáčikom, na stoloch ich čakali šišky a chutná praženica s čerstvým chlebíkom.
Samotný ceremoniál – pochovanie basy vykonal dôstojný pán farár J. Majzlan, kantorka A. Majzlanová a trúchliace plačky (dosť
revali) pod prísnym dozorom policajta a zástupcov hasičského zboru. O tanec a dobrú náladu sa postaral DJ Robko Kmeť, ktorý
odbitím polnoci zastavil muziku a vyhlásil pôstne obdobie.
Našou snahou je, aby sa nezabúdalo na naše slovenské tradície, a aby mladí, ktorí prišli medzi nás, pokračovali v tejto peknej
myšlienke. Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí prispeli svojimi darmi, že fašiangová družina toto všetko mohla
zrealizovať a až sa v zdraví dožijeme do budúceho fašiangu dovidenia...
fašiangová družina

Marec - mesiac knihy

problémami popasujú si prečítajte vo vynikajúcich knižkách L. E.
Blairovej.

Zasa prišiel mesiac, kedy sa nám do pozornosti
ponúkajú knihy. Preto vám predkladám niekoľko myšlienok
slávnych osobností o knihách:

Klaudia Majzlanová:
Naposledy som prečítala najnovšieho Dana Browna
a jeho fanúšikovia už vedia, že sa jedná o Stratený symbol. Čaká
vás ohromne napínavé, neskutočne
dokonalé, dejom nabité inteligentné
čítanie.
Minulosť ťa dostane je názov prvého
slovenského
románu
napísaného
viacerými literárnymi nadšencami na
internete, vydaný knižne. A veľmi dobre
a ľahko sa číta.
Knihu Niňa Ďurecha - Mimozemšťan
a malá čertica, si dievčatá určite
prečítajte, ale chlapom ju čítať
nedávajte, nie je to nič pre nich. Mohli
by sa vám pokaziť. Aj keď to je kniha
o ženách, mužoch a ich komplikovaných vzťahoch, stále
mi príde ako z inej planéty, lebo ja takéto vzťahy nepoznám.
Možno preto je v názve ten mimozemšťan...

Po získaní dobrých priateľov najlepším ziskom sú dobré knihy
Ch. C. Colton
- takže nie staré známe, kniha – najlepší priateľ človeka, ale
najskôr živý priateľ až potom kniha. Ďakujeme, pán Colton, takto
to je lepšie.
Niet takej bezcennej knihy, čo by neobsahovala niečo dobré.
S. Johnson
- pokojne čítajte, čo vám príde pod ruku, v každej knihe objavíte
aspoň jednu múdru myšlienku a keď sa vám nedarí, vždy znie
veta „Hľadal som v knihe niečo dobré “ múdro a sexi.
Neposudzujte knihu ako ženu – podľa pekného vzhľadu.
G. de Maupassant
- tak to vám teda naozaj neradím, tá moderná graﬁka dokáže
hrozne klamať a obal nemusí naplniť vaše očakávania, akurát si
popasiete oči.
Knihy treba čítať s takou rozvahou a opatrnosťou, s akou boli
napísané.
H. D. Thoreau
- a na to si dajte pozor! Aby ste svojimi myšlienkami nepredbehli
dej, pretože sa vám môže zdať, že vy by ste to napísali lepšie.
S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo znamená
a zvyšok sa stráca v množstve.
Voltaire
-a preto sme tu my, aby sme pre vás zozbierali tie najlepšie tipy
od skutočných čitateľov z mäsa a kostí, ktorých dokonca možno
poznáte.
Klaudia Majzlanová

Tipy čitateľov
Andrea Tužinčinová:
Bez dcéry som neodišla, Diagnóza F 50, Mal to byť pekný
život a mnohé ďalšie, kde ide o skutočné príbehy, dojímavé,
pekné. Určite odporúčam, aj keď si myslím,
že väčšina z nás čitateľov už má tieto knihy
prečítané. Pre tých, ktorí ešte tieto tituly
neobjavili, na knižný trh ich prinieslo
vydavateľstvo Evitapress. Veľmi som sa
tešila na novú knihu od T. K. Vasilkovej
Klamstvá. Kniha je úžasná, tak ako tých
devätnásť predchádzajúcich. Autorka
opisuje slovenské ženy a ich každodenné
starosti a to ľahkým, no nie sladkým štýlom
– vynikajúce. Teraz čítam príbeh
s kriminálnou zápletkou od slovenského
autora Dominika Dána, ktorého určite
zaradím k svojim obľúbeným autorom.
Tímea Majzlanová (12 r.):
Mám rada knižky zo série: Medzi nami dievčatami. Sú to
príbehy o štyroch dievčatách: Sabrine, Katie, Randy a Allison,
ktoré žijú v jednom meste a majú svoje problémy, ako napríklad
v prípade Randy zvykanie si na školu a nových priateľov po
prisťahovaní sa, Sabrinina vlastná nedochvíľnosť alebo telesná
výška, Allison totiž meria meter osemdesiat. Ako sa so svojimi

Jolana Majzlanová:
Často s radosťou spomínam na knihu,
ktorú som v detstve doslova hltala
a prevteľovala sa do postavy hlavnej
hrdinky Anny. V dospelosti som si
s nostalgiou a sentimentom pozrela aj
animovanú verziu. Nedávno som sa po
mnohých rokoch v ženskom časopise
dozvedela, že trilógia - „Anna zo zeleného
domu“, “Anna z Avonlea“ a „Anna v Redmonde“ od Lucy Maud Montgomeryovej
má ďalšie pokračovania. Vrele doporúčam
snivým a romantickým dievčatám.
„Veľa musíme stratiť, aby sme mohli
niečo nájsť.“
Okrem takýchto životných múdrostí
nájdete v knihe od Barbory
Kardošovej „Sladko v ústach“ aj
skvelé, naozaj sladké recepty, písané
neobvyklým spôsobom. Dozviete
sa, ako sa robí pravá Sacherka,
výborný tvarohový koláč, či škoricové muﬃny. Vyskúšala som aj
Arany (zlaté) halušky, žiaľ, nepodarili sa mi.

Deň narcisov
16.apríla sa konajú verejné ﬁnančné zbierky
na podporu prevencie a liečby rakoviny.
Každý poskytnutý dar prispeje proti zákernej
chorobe, ktorá sa stáva jedným
z najzávažnejších zdravotných problémov
sveta, Slovensko nevynímajúc.

Veľká noc vo svete
Kým na Slovensku si veľkonočné sviatky nevieme predstaviť bez šibačky či oblievačky, inde vo svete to chodí trochu
inak:
Veľká Británia
V britských rodinách poriadajú „lovy na vajíčka“, ktoré sú
poschovávané po celom dome, dvore, záhrade. Jedná sa
o čokoládové vajíčka, ktoré deti hneď po nájdení zjedia.
Nemecko
Obľúbenou veľkonočnou hrou je „čokoládový bozk“,
v ktorom ide o to, zjesť čo najviac čokoládových cukríkov, stihnúť
rozmazať čokoládu po tvári kamarátom a zostať čo najčistejší.
Alebo taký veľkonočný oheň, kedy dedinčania sústredia všetky
staré vianočné stromčeky a podpália ich. Symbolizuje to
skoncovanie s poslednými zvyškami zimy.
Švédsko
Malé deti oblečené do dlhých šiat, na hlavách šatky
a tváričky namaľované na červeno.
Tak takéto čudá zvonia vo Švédsku pri dverách na Zelený štvrtok
alebo domácim podstrčia pod dvere veľkonočný list, ktorý

vyzerá ako valentínka, len je vyzdobený obrázkami čarodejníc.
Veľkonočná nedeľa a pondelok sú dňami hier a veselenia. Jednou z hier je kotúľanie, či hádzanie natvrdo uvarených vajec
v snahe rozbiť škrupinu súperovho vajíčka a škrupinu toho
svojho nepoškodiť.
Holandsko
Aj tu deti hľadajú po dome pomaľované vajíčka a čokoládové
ﬁgúrky, ktoré im poschovával veľkonočný zajac, tzv. Osterhase.
Už 400 rokov si Holanďania pestujú zvyk spúšťania vajíčok
z kopca, pričom v pôvodnej forme bohaté deti spúšťali vajíčka
z kopca, kde si ich odchytávali deti z chudobných rodín.
Austrália
V čase veľkonočných sviatkov austrálske zasnúbené páry
naberajú vodu z potoka a ponechávajú si ju až do dňa sobáša.
Pred sobášom sa touto vodou navzájom postriekajú, čo im vraj
prinesie šťastie do manželstva.
Mexiko
Vo veľkonočnom čase sa usporadúva dvojtýždňový tradičný
ľudový festival hudby a tanca. Ulice sú bohato vyzdobené
pestrofarebnými girlandami. Avšak na Veľkonočný piatok sa
konajú v tichosti procesie.
Klaudia Majzlanová

Ak chcete tento rok prekvapiť šibačov alebo kúpačov niečím
netypickým, pritom však originálnym a veľmi chutným (overené na
vlastnej koži, teda na jazyku), skúste tieto špenátové chuťovky.
na plnku:
na potretie:
50 g čerstvého špenátu
jeden bielok
alebo100 g mraz. špenátových
nastrúhaný tvrdý syr
listov, nie však pretlak
2 jarné cibuľky, soľ, ml. korenie
100 g uvarených zemiakov
100 g syru Niva

Veľkonočné špenátové chuťovky
Suroviny na cesto:
400 g zemiakov
80 g nastrúhaného syra
5 lyžíc polohrubej múky
1 žĺtok, soľ

Postup:
Cesto: V šupe uvarené zemiaky očistiť a najemno postrúhať. Zemiaky posoliť, zmiesiť
so syrom, so žĺtkom a s múkou. Hladké, mäkké cesto rozvaľkať, formičkou
povykrajovať kolieska.
Plnka: Sparený špenát posoliť, nakrájať na kúsky, pridať postrúhané zemiaky, nadrobno nakrájanú cibuľku, soľ, mleté čierne korenie a nastrúhaný syr Niva. Zamiešať.
Na kolieska cesta navrstviť plnku a prikryť druhým kolieskom. Vrch potrieť bielkom a posypať
strúhaným syrom. Upiecť vo vyhriatej rúre na plechu pokrytom papierom na pečenie.
Z tohto množstva spravíte 28 chuťoviek, ak je priemer vašej formičky5 cm. Dobrú chuť!
Z receptov k Veľkej noci od Plus 7 dní vybrala, vyskúšala a vrelo odporúča

Cyklokrosári z Pravenca na MS
Cyklokros v Pravenci pozná snáď každý, to má bližšie
k športu. Začiatky tohto športu sa v Pravenci tradujú ešte z čias
ČSSR, za éry Františka Gurina, ktorý ostal pri cyklistike dodnes vo
funkcii predsedu klubu CK Pravenec, spolu so svojim
odchovancom Romanom Barényim.
Nedávno skončená sezóna mala vyvrcholenie v zemi, kde je
cyklokros národným športom,ako futbal a hokej, v českom
Tábore, kde nechýbala ani slovenská reprezentácia. Reprezentačný tréner Róbert Glajza nominoval aj pretekárov z našej obce.
Milan Barényi - stálica slovenského cyklokrosu, MTB a cestnej
cyklistiky a naša juniorská nádej - cyklokrosár Lukáš Gebrlín.

(c) PLUS 7 DNÍ

Klaudia Majzlanová

Zatiaľ čo Milan mal svojou výkonnosťou miesto v reprezentácii
isté, v juniorskej kategorii bol “veľký” Lukáš Gebrlín na začiatku
sezóny. Na úvodnom podujatí svetového pohára veľmi
nepresvedčil, podpísala sa pod to jeho dvojmesačná PN po páde
v pretekoch Mieru mládeže v českom Jevíčku. Lukáš trénuje
v škole, ktorú navštevuje v Žiari nad Hronom.
Majstrovstvá sveta v Tábore sprevádzala zima, zľadovatelý
a zasnežený povrch, čo bolo náročné na techniku, výkonnosť a
psychickú koncentráciu. Nakoniec naši Pravenčania skončili:
Milan Barényi -36. miesto, Lukáš Gebrlín -59. miesto.
Z informácií Romana Barényiho spracovala Jolana Majzlanová

Stálica slovenskej cyklistiky
Milan Barényi sa po niekoľkých sezónach v kategórii XC
stal synonymom pretekov ako prejav nezdolateľnosti, ale napriek
tomu prívetivosti, nepovýšenosti a profesionálneho prístupu
k cyklistike. Jeho sezóna nemá začiatok ani koniec. V KCK Oslany
je jediný jazdiaci elite pretekár (Cyklomag–6.č.).
Takto znejú superlatíva na adresu nášho rodáka – cyklistu. V čase
od 15. februára 2010 – 27. februára 2010 sa zúčastnil
Medzinárodného 10 etapového preteku v cestnej cyklistike
TOUR du CAMEROUN. Na štarte bolo 72 pretekárov, z toho
európske krajiny zastupovalo 6 pretekárov zo Slovenska a 6
z Francúzska. Ďalší pochádzali z afrických krajín: Camerun,
Gabon, Pobrežie Slonoviny, atď.
1. časť sa delila na 3 etapy a jazdila sa na severe krajiny, takmer
pri Chadskom jazere, približne pri 40°C. 2. časť pozostávala zo
zvyšných 6 etáp na juhu pri hlavnom meste Camerunu – Yaunde,
pri 33°C. Etapy mali v priemere 120 km. Celý etapový pretek mal
dĺžku 1200 km.
Z deviatich etáp sa umiestnil 2-krát na 2. mieste a 2-krát na

Futbalový oddiel Pravenec
Tento rok sa už začali hrať prípravné zápasy
s nasledovnými výsledkami.
Dorastenci zatiaľ odohrali 2 zápasy
Pravenec - Kľačno
2:2
Pravenec - Prievidza“16“
0:10
Výsledky mužov
Nováky - Pravenec
Pravenec - Prievidza“18“
Pravenec - Bojnice
Pravenec - Chrenovec
Pravenec - N.Sučany
Pravenec - Nedožery
Pravenec - Kľačno

5:1
3:1
8:3
6:1
9:1
6:0
6:1

Jolana Bobocká

Barényi Marko

Jolana Majzlanová

ZPOZ Vás srdečne pozýva na slávnostné

stavanie mája

dňa 30. apríla 2010 v časti kolónia
od 17:00 hod. pri bistre.
Dobrá
Dob rá nálada je zabezpečen á .

Hornonitrianska Alpina MTB Tour Pravenec
MTB maratón
1.kolo slovenský pohár a 3.kolo CMS
Dátum konania:15.5.2010
Miesto konania: Pravenec-časť kolónia

Do ďalších zápasov prajeme našim futbalistom veľa elánu, gólov
do súperovej brány a chuť zvíťaziť.

Narodení

3. mieste. Celkovo zvíťazil a dosiahol 1. miesto na Tour de
Camerun.
Napriek tomu, že sa venuje horskej cyklistike, dokázal zvíťaziť aj
v tejto kategórii v sťažených podmienkach aj vďaka tímovým
partnerom. Tour de Camerun - zaradený do medzinárodného
kalendára UCI 2.2. (UCI–medzinárodná cyklistická federácia)
Milan, želáme ti dlhotrvajúci vzťah k bik-u, nech ťa neopustí
nadšenie a radosť z pedálov, veľa ďalších úspechov doma aj
v zahraničí.

Príďte povzbudiť našich pretekárov!

Zosnulí
- 16.12.2009
Hanuska Jozef
Rendeková Emília
Kašiak Jozef
Richtáreková Karolína

- vo veku 70 rokov
- vo veku 78 rokov
- vo veku 67 rokov
- vo veku 80 rokov

Vaše nápady, pripomienky, postrehy a príspevky radi uvítame aj v nasledujúcom čísle.
S vašou spoluprácou bude čítanie našich novín pestrejšie a zaujímavejšie pre všetkých.
Vašu poštu príjmeme:
V obecnej schránke, ktorá je umiestnená na OcÚ Pravenec a v časti kolónia v obecnej knižnici.
Na e-mail: pravencan@centrum.sk
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