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Milí čitatelia,

Zo školských lavíc
Učiteľka: Vysvetlite, čo znamená “padnúť na dno”. Kto
môže byť na dne?
Vladko: Vy, z nás!
Lenka: Pani učiteľka, Rišovi behá niečo biele po
vlasoch!
Milan: Bože, to sú krvinky.
Viktor: Pani učiteľka,viete, že som si umyl náramkové
hodinky a nič sa im nestalo? Lebo sú vodorovné.
Učiteľka: Vymyslite vetu na sloveso rozladiť.
Milanko: Vždy ma upokojujúco rozladí jednotka.

od vydania posledného čísla prešli len tri mesiace, napriek
tomu aj počas tohto krátkeho obdobia sa udialo mnoho
udalostí nielen v našej obci, či na Slovensku, ale na celom
svete, ktoré ovplyvnili životy a zmýšľanie nás všetkých.
Dosť nepríjemne na nás zapôsobili informácie o prebudení
islandskej sopky Eyjaallajökull a jej dopadu na medzinárodnú
leteckú dopravu a na už aj tak dosť ťažko skúšanú svetovú
ekonomiku.
O to horšie sme však príjímali a prijímame správy
o povodniach, kotré spôsobujú skazu, straty na majetku, ničia
ľudské životy, obydlia a úrodu na poliach.
Vytrvalé dažde v našej obci nezanechali až také zúfalstvo,
ktoré môžeme denne sledovať v médiách, ale je isté, že aj nás
sa bytostne dotýka, nakoľko v ohrozených oblastiach žijú naši priatelia,
známi a príbuzní.
Slniečko sa zobudilo
popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo,
zasmialo sa od radosti.
Tento úvodník píšem za krásneho počasia, pri 31oC, ktoré je možno
lastovičkou blížiaceho sa leta. Nikto však zo stredoeurópskych
meteorologických služieb si netrúfa odpovedať na otázku aké bude nastávajúce leto. Aj napriek tragédiám a vážnej situácii vám chceme ponúknuť
chvíľočku oddychu a príjemného posedenia pri čítaní nasledujúcich
riadkov.
Deťom, ktorým sa za pár dní začne najšťastnejšie a najvytúženejšie obdobie školského roka, prajeme veľa slniečka, letných radovánok a ostatným
čo najpríjemnejšie prežitie dovolenkových dní počas prichádzajúceho leta.

Boli sme v televízii

Mgr. Jolana Majzlanová

Isto máte ešte v pamäti situáciu približne spred mesiaca, kedy dlhotrvajúce a výdatné dažde zdvihli hladinu spodnej vody až tak, že
došlo k zatopeniu časti miestnej komunikácie cez vsakovacie vpuste. Vtedy rozhorčení občania pozvali do našej obce televíziu JOJ,
ktorá odvysielala zábery aj s príslušným vyjadrením občanov. Na telefonickú žiadosť redaktora televízie JOJ som sa k vzniknutej
situácii vyjadril aj ja, ale z môjho stanoviska bola uverejnená asi tretina.
Uznávam, že existujúci stav nie je dobrý, ale tento stav si z veľkej časti zavinili stavebníci sami. V tom období, keď sa pripravovala
zástavba uvedenej lokality, sa rozšírila správa, že štát bude rušiť nenávratné stavebné pôžičky vo výške 150 000 korún. A tak sa
začalo konať rýchlo. Bez predchádzajúceho prieskumu územia. Stavebníci pri stavebnom konaní vlastnoručne podpísali, že budú
stavať aj bez prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí a začalo sa stavať.
Keď sa začala prístupová cesta projektovať, boli už hrubé stavby domov postavené, čo spôsobilo stav, že projektant cestné teleso
osadil podľa osadenia domov. Pri plánovaní zástavby územia sa robí projekt vždy komplexne, prístupová komunikácia, rodinné
domy a inžinierske siete, čo sa v tomto prípade nestalo.
Keďže na väčšine územia našej obce je vysoká hladina spodnej vody, potom v takýchto kritických situáciách dochádza
k podmočeniu najnižších častí, čo majitelia pozemkov museli vedieť, pretože všetci pochádzajú z Pravenca a boli na tento stav
upozornení bývalým MNV.
Orgány obce, obecná rada a obecné zastupiteľstvo majú záujem túto situáciu riešiť, no nie „rýchlo“. Musí sa vykonať podrobný
prieskum územia a potom kompetentné orgány navrhnú riešenie.

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

Jozef Majzlan - starosta obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

a) Vladimír Pekara, súp. č. 315
b) Stanislav Majzlan, súp. č. 322.

Od vydania posledného čísla našich novín starosta obce
zvolal v súlade s rokovacím poriadkom zasadnutie obecného
zastupiteľstva celkom dvakrát. V mesiaci apríl rokovalo obecné
zastupiteľstvo v časti dedina a v mesiaci jún sa zišli poslanci na
rokovaní v časti kolónia. Na aprílovom zasadnutí prijalo obecné
zastupiteľstvo uznesenie č. 2/2010 v nasledovnom znení:

C. NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť PD Horná Nitra o úľavu na dani z nehnuteľností za
ostatné plochy.

Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Pán starosta v rámci tohto bodu uviedol:
- bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
domu smútku v časti kolónia; bolo zvolané stretnutie za účasti
stavebného dozora Ing. Dobrotku a projektanta za účelom
zmeny projektu z dôvodu zníženia ceny stavby. Do jedného
mesiaca od vydania stavebného povolenia by sa mohlo začať so
samotným uskutočňovaním stavby
- prišla zaregistrovaná kúpno-predajná zmluva na ihriská v časti
kolónia; treba vykonať opatrenia proti vzniku úrazu na ihriskách;
treba porozmýšľať, akým spôsobom budú ihriská využívané –
v tejto súvislosti sa pán starosta obrátil na predsedu komisie pre
kultúru, šport, mládež a vzdelávanie
- v rámci združenia Hornonitrie sa pripravuje projekt na kompostovanie bioodpadu; v prípade úspešnosti projektu by bol do
každej domácnosti dodaný kompostér, obec by mala dostať
drvič bioodpadu; ak projekt prejde, bude treba stanoviť ďalší
postup pri separovaní a kompostovaní bioodpadu
- konkurz bývalého Tatra nábytku je pred ukončením, 30. júna by
sa mala schvaľovať záverečná správa; obec má uplatnenú
pohľadávku zabezpečenú záložným právom vo výške cca 58 680
eur; keďže je pohľadávka zabezpečená záložným, právom tak
sme prednostný veriteľ
- zo ZMOS-u prišlo oznámenie o doﬁnancovaní rozpočtov miest
a obcí vo výške 33 mil. eur., vzhľadom na túto skutočnosť ako aj
na potrebu zistenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov
predseda komisie pre ﬁnancie a správu majetku zvolá jej zasadnutie
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu by sa mala uskutočniť budúci
týždeň, práce by mali trvať jeden deň, najskôr sa urobia rozvody
na obecnom dome.
Na záver tohto bodu ešte pán starosta podal správu o činnosti
obecného úradu. Poznamenal, že v máji sa bude vyberať miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a daň z nehnuteľností, a že okrem prípravy platobných výmerov
na poplatok za odpad a DzN sa zamestnanci úradu zaoberajú aj
prípravou volieb poslandov do Národnej rady SR.
2. Správu predsedu komisie pre ﬁnancie a správu majetku
o tvorbe a čerpaní rozpočtu obce za rok 2009.
3. Správu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu.
B. SCHVAĽUJE:
1. Žiadosť Vincenta Ertla, Pravenec 114, na odpredaj pozemku
parc. č. 163 registra „E“ – ostatná plocha registra, o výmere 374
m2, za kúpnu cenu 2 €/m2.
2. Žiadosť Pavla Kyselicu a spol. o cvičenie na hudobných nástrojoch v KaSS v časti kolónia dvakrát v týždni po 2 hodiny.
3. Na základe žiadosti Okresného súdu v Prievidzi za prísediacich
na obdobie rokov 2010-2014 občanov:

D. POVERUJE:
1. Starostu obce na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia časť B 2 na základe dohody všetkých zainteresovaných
strán.
E. UKLADÁ:
1. Komisii pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie dojednať
s cvičenkami z oboch skupín stretnutie za účelom dojednania
podmienok cvičenia za účasti členov obecnej rady a žiadateľov
v termíne do 10.5.2010.
F. ODKLADÁ:
1. Žiadosť Jarmily Štefíkovej podľa bodu E 1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci jún sa
konalo v kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia.
Jedným z hlavných bodov programu bolo schválenie
záverečného účtu obce za rok 2009. Ďalšími bodmi programu
bola správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva, prejednanie a schválenie
návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2010, prejednanie žiadostí, rôzne, diskusia a prijatie
uznesenia. Návrhová komisia bola schválená v zložení Július
Gebrlín – predseda a členovia Dušan Lacena a Peter Kobela.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3/2010 v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
K plneniu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ pán
starosta poznamenal:
- kúpno-predajná zmluva na odpredaj pozemku parc. č. 163 bola
s pánom Ertlom podpísaná, predajná cena bola vyplatená
- uznesenie poverujúce starostu obce na uzavretie nájomnej
zmluvy s p. Pavlom Kyselicom a spol. na prenájom priestorov
v KaSS za účelom cvičenia na hudobných nástrojoch splnené nie
je; záujemcovia chcú priestory prenajať počas soboty a nedele,
čo nie je možné
- o zasadnutí komisie pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie za
účelom dojednania podmienok s cvičenkami z oboch skupín
(zumba, aerobik) nemám informácie; starosta obce dal slovo
predsedovi komisie p. Gebrlínovi, ktorý uviedol, že inicioval
stretnutie s cvičiteľkou zumby p. Štefíkovou, avšak nakoľko
starostka obce Poluvsie umožnila cvičiť zumbu v priestoroch
kultúrneho domu v obci Poluvsie, pokladal žiadosť za vyriešenú;
na pripomienku starostu obce, že bola uložená aj povinnosť
dojednať podmienky cvičenia so skupinou cvičiacou aerobik
v obecnom dome pán Gebrlín nereagoval
Starosta obce navrhol odloženú žiadosť p. Štefíkovej o prenájom
veľkej sály z predchádzajúceho rokovania obecného
zastupiteľstva zamietnuť.
- v časti obce kolónia bol namontovaný bezdrôtový rozhlas,
vyskytli sa problémy na odstránení ktorých pracujeme
- na stavbu domu smútku v časti kolónia bol vybraný dodávateľ,

bola podpísaná zmluva a v utorok bolo zápisnične zástupcovi
dodávateľa odovzdané stavenisko; dnes sa začali prípravné
práce.
2. Správu audítora o výsledku vykonaného auditu za rok 2009.
B. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok
2009 na tvorbu rezervného fondu vo výške 79 897,72 eur.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010.
4. Odpredaj pozemku parc. č. 1248/64 podľa GP č. 208-71/2010
za cenu 2 €/m2.
Manželia Richteroví ešte koncom roka 2009 podali žiadosť
o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri
cukrárni. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odkúpením časti
pozemku s tým, aby si žiadatelia dali vyhotoviť geometrický plán.
Žiadatelia geometrický plán predložili a obecné zastupiteľstvo
predaj pozemku schválilo za cenu 2 eurá/m2.
5. Prenájom pozemku (4 m2 parkoviska) na predaj melónov za
cenu 16,60 €/mesiac.
Pestovateľ melónov z Nitrianskej Stredy sa obrátil na obec
Pravenec so žiadosťou o prenájom časti parkoviska v časti kolónia za účelom predaja melónov v mesiacoch júl a august. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby sa priestor o výmere 4 m2,
ktorý žiadateľ žiadal prenajať vymedzil na tvare miesta tak, aby
boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy a aby neboli
obmedzovaní účastníci cestnej premávky.
6. Na základe žiadosti ZMOS poskytnutie pomoci obciam postihnutým záplavami vo výške 500 eur.
C. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu odpovedať na žiadosť p. Bendíková a spol.
v zmysle návrhu obecnej rady.
2. Obecnému úradu zabezpečiť odborný posudok a navrhnúť
riešenie odvodnenia miestnej komunikácie v časti Rajčuľa.
Priebežne informovať obecné zastupiteľstvo o stave riešenia.
D. RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 2/2010 F 1 zo dňa 22.4.2010 a zamieta
žiadosť p. Jarmily Štefíkovej o prenájom veľkej sály.
V súlade s rokovacím poriadkom sa najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva uskutoční v mesiaci august.
Ing. Róbert Mikulášik

Uvítanie do života
Uvítanie do života našich najmenších
obyvateľov obce sa uskutoční dňa
2. júla 2010 o 16.00 hod.
vo veľkej sále obecného domu.

Parlamentné voľby 2010
Druhú júnovú sobotu sa podobne ako vo všetkých
obciach a mestách na Slovensku otvorili dvere volebnej miestnosti aj v našej obci, kde občania – voliči mohli odovzdať hlas
svojej politickej strane alebo hnutiu. Volebná miestnosť bola už
tradične situovaná v malej sále Obecného domu v Pravenci. Nad
priebehom volieb dohliadala okrsková volebná komisia, ktorá
mala 11 členov. Zapisovateľkou bola pracovníčka úradu pani
Jana Kmeťová.
Brány volebnej miestnosti sa otvorili o
7,00 hod. Ešte
predtým predseda
komisie Ing. Róbert
Mikulášik
spolu
s ostatnými členmi
skontrolovali, či je
všetko pripravené
tak, aby sa voľby
mohli začať a zapečatili volebnú schránku. Prví voliči prišli už pár minút po siedmej hodine. Už prvá hodina volieb naznačovala, že účasť bude
v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami pomerne vysoká.
Hlasovalo sa do 22.00 hod.
Voľby sa zaobišli bez akýchkoľvek konﬂiktov a nepríjemností,
ktoré by musela okrsková volebná komisia riešiť. Po sčítaní
hlasov, ktoré mierne skomplikoval výpadok elektrického prúdu,
bola spísaná zápisnica, ktorú predseda komisie spolu so zapisovateľkou zaniesli obvodnej volebnej komisii, ktorá sídlila na
Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi. Predseda komisie spolu
so zapisovateľkou opustili brány gymnázia o 5.00 hod. ráno. Na
spracovanie zápisnice čakali nekonečných 4,5 hodiny.
A teraz trochu zo štatistiky:
Z celkového počtu voličov 1042 sa na hlasovaní zúčastnilo 687
voličov, čo je 65,94%. Tí odovzdali 680 platných hlasov. Voľbu
poštou zo zahraničia využili traja voliči, voľbu prostredníctvom
prenosnej urny využilo 17 voličov.
Výsledky hlasovania v obci Pravenec vo voľbách do NR SR
12. júna 2010 boli nasledovné:
Názov politickej strany
poč. hlasov
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
2
Únia – Strana pre Slovensko
6
Strana rómskej koalície – SRK
Paliho Kapurková, veselá politická strana
2
Sloboda a Solidarita
103
Strana demokratickej ľavice
13
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalício Pártja
2
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
33
Komunistická strana Slovenska
2
Slovenská národná strana
42
NOVÁ DEMOKRACIA
1
Združenie robotníkov Slovenska
2
Kresťanskodemokratické hnutie
90
Ľudová strana Naše Slovensko
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
70
AZEN – Aliancia za Európu národov
2
SMER – sociálna demokracia
305
MOST – HÍD
3
Ing. Róbert Mikulášik
Jana Kmeťová

Miestna knižnica v Pravenci
Knižnice v oboch častiach obce sa riadia knižničným
poriadkom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo ešte v júni
minulého roka. Aby mal každý čitateľ vedomosť o tom, aké má
práva a povinnosti pri využívaní ich služieb, prinášame na nasledujúcich riadkoch jeho úplné znenie.
Knižničný poriadok Miestnej knižnice v Pravenci
I. Všeobecné ustanovenia
1. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej
používateľov.
2. Obecná knižnica je zariadením Obecného úradu v Pravenci.
Zabezpečuje prístup k literatúre a informáciám obyvateľom
obce. Knižničné služby poskytuje bez ohľadu na politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť obyvateľov v zmysle
Listiny základných ľudských práv a slobôd.
3. Zariadenie knižnice a knižničný fond slúžia všetkým používateľom, preto má každý čitateľ morálnu i právnu povinnosť ich
chrániť pred poškodením.
II. Služby knižnice
Knižnica poskytuje tieto služby:
- absenčné výpožičné služby (požičiavanie literatúry mimo
knižnice)
- prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie literatúry v rámci
priestorov knižnice)
Základné výpožičné služby poskytuje knižnica bezplatne.
III. Čitatelia knižnice
1. Knižnica poskytuje svoje služby individuálnym i kolektívnym
používateľom:
- dospelým čitateľom
- deťom a mládeži od 3 – 15 rokov
2. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan SR, ktorý má
trvalé, resp. prechodné bydlisko v mieste knižnice a v okolitých
obciach.
3. Čitateľom sa stáva občan zaregistrovaním a vydaním
čitateľského preukazu. Zaväzuje sa, že bude dodržiavať
ustanovenia knižničného poriadku.
Súčasne udeľuje súhlas s použitím svojich osobných údajov pre
potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Zákonný zástupca prehlasuje, že si je vedomý
zodpovednosti za riadne vrátenie knižničnej jednotky, ktorú si
jeho dieťa vypožičiava z knižnice. Zaväzuje sa nahradiť všetky
škody, ktoré spôsobí stratou vypožičaných knižničných
jednotiek, ich poškodením alebo konaním proti stanovenému
Knižničnému a výpožičnému poriadku knižnice. Súčasne udeľuje
súhlas s použitím svojich osobných údajov a osobných údajov
svojho dieťaťa pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov.
4. Čitateľský preukaz, ktorý vystavuje knižnica, je doklad, ktorý
oprávňuje čitateľa používať služby knižnice.
5. Členstvo v knižnici zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) hrubým porušením knižničného poriadku
6. Čitateľský preukaz je neprenosný. Platí len pre používateľa, na
meno ktorého bol vystavený.
IV. Práva a povinnosti čitateľa
1. Čitateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok a pokyny
pracovníka knižnice.
2. Ak čitateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne
alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je
zbavený povinnosti nahradiť príslušnú škodu. Právo navštevo-

vať knižnicu a používať jej služby sa môže čitateľovi zrušiť
i z hygienických a zdravotných dôvodov.
3. Čitateľ má právo a možnosť vyjadriť svoje pripomienky
a sťažnosti na služby knižnice a správanie pracovníka na
Obecnom úrade v Pravenci.
Výpožičný poriadok
I. Výpožičné hodiny
1. Čitateľom, ktorý vlastnia čitateľský preukaz, sú sprístupnené
priestory knižnice podľa schváleného výpožičného času.
Výpožičným dňom v časti dedina je utorok v čase od 16.30 19.30 a v časti kolónia v piatok v čase od 16.30 – 19.30.
II. Výpožičná technika
1. Čitateľom sa vypožičiavajú knižné dokumenty po predložení
platného čitateľského preukazu.
2. O požičaní jednotlivých knižničných dokumentov rozhoduje
knižnica v súlade s jej poslaním a s požiadavkou potrebnej
ochrany knižničných fondov. Preto môže obmedziť požičiavanie
niektorých druhov literatúry ( napr. diela zaradené do príručnej
knižnice, encyklopédie, jazykové slovníky a pod. )
3. Evidencia kníh požičaných používateľovi absenčne sa vedie
v evidenčnom liste, ktorý je vystavený na jeho meno. Do
evidenčného listu sa zaznamenáva dátum a prírastkové číslo
vypožičaných knižných jednotiek. Vrátenie knižných jednotiek
potvrdí knižnica odpisom v evidenčnom liste a čitateľskom
preukaze.
4. Základný ročný poplatok za vystavenie čitateľského preukazu
je stanovený nasledovne:
- dospelí čitatelia 1€
- mládež od 15 rokov 0,50 €
- deti od 3 do 15 rokov 0,30 €
III. Výpožičná lehota a sankcia za jej nedodržanie
1. Výpožičná lehota je mesiac, periodiká 14 dní.
2. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa prolongovať najviac 2 razy. Prolongácia sa počíta za novú výpožičku. Ak
čitateľ nevráti požičané knižničné jednotky v stanovenom
termíne, knižnica ho písomne upomenie, v týchto prípadoch je
používateľ povinný zaplatiť sankčný poplatok nasledovne:
- dospelí čitatelia 1,50 €
- mládež od 15 rokov 0,50 €
- deti od 3 -15 rokov 0,50 €
IV. Poškodenie, straty a náhrady
1. Čitateľ preberá majetkoprávnu zodpovednosť za vypožičanú
knižničnú jednotku. Je povinný vrátiť ju v takom stave, v akom ju
prevzal.
2. Čitateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie,
alebo stratu vypožičanej knižničnej jednotky a v stanovenej
lehote nahradiť škodu. V súlade s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka môže knižnica požadovať náhradu
škody nasledovným spôsobom:
- zabezpečiť uvedenie knižničnej jednotky do pôvodného
stavu
- zaobstarať viazanú kópiu stratenej knižničnej jednotky, alebo
zaplatiť cenu kópie
- poskytnúť ﬁnančnú náhradu za stratenú knižničnú jednotku.
Pri stanovení výšky náhrady knihovník vychádza z typu stratenej
knižničnej jednotky.
V. Záverečné ustanovenie
Tento knižničný a výpožičný poriadok platí pre Obecnú knižnicu
v Pravenci schválený na Obecnom zastupiteľstve v Pravenci dňa
25.6.2009 s účinnosťou od 25.6.2009.
Jozef Majzlan - starosta obce

Stavanie mája
Vyslovene letné počasie vylákalo 30. apríla obyvateľov Pravenca v časti kolónia na stavanie
mája, ktoré poriadal ZPOZ a Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie.
O 17. hodine ho slávnostne otvorila príhovorom predsedníčka ZPOZ-u pani Ing.
Husáriková a zúčastnil sa ho aj starosta obce pán Jozef Majzlan.
Máj sa podarilo postaviť profesionálnou spoluprácou našich spoluobčanov - Igor Šujan,
Pavol a Ľuboš Šujanoví, Patrik Štefánek, Marek Hudák a Maťo Valach, ktorí to zvládli bez
problémov za hojnej účasti divákov. Veríme, že
táto pekná tradícia sa uchová aj do budúcnosti.

Jolana Bobocká

Deň matiek - matka je Láska
Po zime prichádza jar a s ňou neodmysliteľne mesiac máj. Máj
ako symbol lásky, lebo v ňom slávime aj Deň matiek. Pripomíname si svoju matku, ktorej vďačíme za život, starostlivosť, lásku
a trpezlivosť.
Na oslavu tohto sviatku spevácky súbor v Pravenci pod vedením
Mgr. Viery Vrbinčíkovej usporiadal dňa 9.5.2010 vo veľkej sále
Obecného domu v Pravenci kultúrny program.
Celým programom nás slovom sprevádzala p. Ľudmila Majzlanová, ktorá nielen moderovala, ale citlivo predniesla básne na
oslavu matky.
Na úvod vystúpila tanečná skupina STAR BABIS zo súkromnej
umeleckej školy z Prievidze pod vedením choreografky p. Martiny Danišovej. V tejto tanečnej skupine tancujú aj sestry Laura
a Barborka Rendekové, ktoré sú z našej obce. Vystúpenie sa
páčilo, čo potvrdil dlhotrvajúci potlesk. Matky prišli pozdraviť aj
naše deti: Valentínka, Emka, Timejka, ktoré svojimi básničkami
a pesničkami vytlačili nejednu slzu na tvárach prítomných. Vďaka
vám, deti!
Zazneli aj básne nášho veľkého básnika Milana Rúfusa v podaní
p. Márie Vallovej, ktorý to krásne vyjadril: „že mama sama je už
modlitbou. Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska sú ako modlitba,
čo do nej vložil Boh. Mama je láska. Lebo aj boh je láska. Pusto by

Zbor pre občianske záležitosti v Pravenci
zorganizoval dňa 11. júna 2010 zápis
jubilujúcich občanov
do pamätnej knihy obce.
Týmto sa pripája aj redakcia novín a praje
jubilantom do ďalšieho života veľa zdravia
a životného elánu.

sa nám žilo bez tých dvoch...“ Tento poetický program bol
spestrený staršími i novšími piesňami, ktoré zaspieval spevácky
súbor.
Na záver programu sa našim matkám prihovoril starosta obce,
ktorý vyzdvihol úlohu matky v našich rodinách a poprial im veľa
zdravia, pokoja a pohody. Poďakoval sa usporiadateľom za
uskutočnenie tohto programu.
S týmto programom spevácky súbor zašiel aj do Centra sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne (bývalý Bôrik), ktorým chceli
pozdraviť matky aj v tomto sociálnom zariadení a tak im trošku
spríjemniť chvíle a vytrhnúť ich zo stereotypu dňa. Dúfame, že
sa nám to podarilo, nakoľko spolu s nami spievali a dlho tlieskali.
Bolo to silné, emotívne stretnutie.
V mesiaci júl sme pozvaní na hody do „Bôrika“, aby sme im prišli
zaspievať „veselé pesničky“, taký bol odkaz. Ďakujeme za
pozvanie a tešíme sa na stretnutie.
Apolónia Majzlanová

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Z činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenskav Pravenci - časť kolónia.
Od jej založenia ubehlo už neuveriteľných 10 rokov. 29. marca sa uskutočnila slávnostná výročná členská schôdza. Predseda
organizácie p. Sestrienka vo svojom príhovore vyzdvihol brigádnickú činnosť, účasť na oslavách SNP a iných podujatiach organizovaných ZPOZ-om v obci a zároveň odovzdal predsednícke žezlo novému predsedovi p. Imrichovi Hranaiovi. Za členov výboru boli
zvolení: Obert Urban, Gebrlínová Brigita, Hanková Gizela a Šujanová Terézia, ktorí schválili plán práce a činnosti pre nastávajúce obdobie. Dôležitou úlohou nového výboru bude získať hlavne nových mladších členov, preto touto cestou vyzývajú všetkých
dôchodcov a dôchodkyne, aby pomohli udržať ďalšiu činnosť tejto organizácie.
Najkrajšia cesta na tejto zemi je tá, ktorou kráčame jeden k druhému, cesta lásky a súcitu a my seniori, členovia ZO JDS v Pravenci
časť kolónia, chceme po nej ísť, kým nám bude zdravie slúžiť.
Predseda ZO-JDS Imrich Hranai

Rozlúčka so školským rokom
Na rozlúčku so školským rokom sa deti pripravovali a tešili už týždeň vopred.
Naša materská škola ponúka výuku anglického jazyka, rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia, ktorých sa naše deti môžu zúčastniť – súťaž v speve,
olympiády, výtvarné súťaže. Vzhľadom na to, že tento školský rok sme mali
väčšiu chorobnosť, tak Deň matiek sme mohli uskutočniť až teraz v deň D. Deti
boli nedočkavé, plné očakávania. Predviedli svojim mamičkám program, ktorý
už mali nacvičení (básne, piesne, scénku). Radosť detí bolo vidieť na ich
usmiatych tváričkách a mamičky ich za pekný program odmenili potleskom
a vrúcnym bozkom. Po tomto programe nasledovala otvorená hodina z anglického jazyka. Pod vedením pani učiteľky Bitarovej, deti ukázali rodičom ako
vedia rátať, poznajú farby, zvieratká, vedia povedať svoje meno, spievať, recitovať.
Po skončení programu sa všetci rodičia a zamestnanci materskej školy presunuli do priestorov školského dvora, kde mali deti vďaka
rodičom pripravené občerstvenie – grilované špeciality, koláčiky atď. Rodičia nezabudli na svoje ratolesti a pripravili im zábavný
program – rôzne súťaže. Za súťaže boli deti odmenené medailou z perníkového cesta.
Koniec dobrý, všetko dobré. Aj náš slávnostný deň sa skončil, veríme, že úspešne a najväčšou vďakou od prítomných boli ich
pochvalné slová, ktoré nás ešte budú dlho hriať pri srdci.

Šerbanský jarmok

Adela Kardošová - riaditeľka MŠ

V našej obci sa už stalo tradíciou pripomínať si osobu Michala Šerbana prostrednícvom jarmoku remeselnej a ľudovoumeleckej tvorby.
Už vlani ako spomienku na nebohého korytára Michala Šerbana zorganizoval náš obecný úrad v spolupráci s organizačným výborom
jarmoku a Komisiou pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie pri Obecnom zastupiteľstve v Pravenci nulté stretnutie ľudových umelcov so zámerom zaviesť tradíciu s cieľom pripomínať a propagovať svoju remeselnú zručnosť v oblasti rezbárstva, hračkárstva, čipkárstva a podobne.
Tohoročný prvý ročník podujatia privítal umelcov a návštevníkov 19. júna nevľúdnym počasím, no nebo ako keby sa zmilovalo a ešte
v predpoludňajších hodinách pripravilo všetkým zúčastneným príjemnú slnečnú atmosféru.
V stánkoch ľudových remeselníkov sme mohli vidieť a tiež kúpiť drevené hračky, tkané koberce, drevené stoličky, perníky, nakladané
syry, valašky, biče, výrobky zo slamy, ľudové hudobné nástroje, rezbárske práce, košíky, výrobky z drôtu a veľa ďalších výrobkov.
Súčasťou jarmočného dňa boli sprievodné akcie propagujúce folklór a skvelé
občerstvenie ponúkané v našich pohostinských zariadeniach.
Organizátori, príbuzní a priatelia Michala Šerbana otvorili a uviedli jarmok spomienkou,
spevom a vzdaním pocty pri jeho hrobe. Kto bol vlastne Michal Šerban? Keby vám
dnes mohol vyrozprávať svoj životný príbeh, vypočuli by ste si asi toto:
„Od malička som pomáhal svojmu otcovi, mimochodom to bol Rumun a žili sme
v Maďarsku, pracovať na vlastnom gazdovstve. Čiže orať, siať a k tomuto sme potrebovali rôzne poľnohospodárske stroje, ktoré otec vlastnoručne dorábal a ja som mu
pri tom pomáhal. Boli to sejačky, mláťačky, vozy a tak. Otec popritom
vyrábal korytá pre grófa. To som sa od neho naučil, keď som mal 8 až 15
rokov. Takto som sa učil a vyučil za kolára.
Po tom, ako nám v roku 1949 všetko vzali do družstva, prihlásil som sa
na úrade v Baťovanoch. Dali mi robotu vo fabrike v Pravenci. Tu som
robil na píle 45 rokov. Po robote som robil na objednávky korytá. V penzii som začal robiť aj ďalšie výrobky z dreva ako vahany, taniere, lopáre,
lyžice, prútené koše, noše a predával som ich na tržniciach a jarmokoch.“
Tu by príbeh pána Šerbana v jeho podaní mohol skončiť. A kto má pocit,
že jeho rozprávanie nemá hlavu ani pätu, ten ho zrejme osobne nepoznal.
Ja som tú česť mala, preto viem, že píšem o vzácnom človeku, stretnutia
s ktorým ma vždy oslovili, jeho rozprávania hlboko zaujali a odnášala som si
nielen prepotrebné koryto, nošu, vahany a vahančeky, metly, či kytičku prútených kvietkov, ale aj teplo pri srdci a možno aj preto som
do „Šerbanov“ chodila tak rada…
Klaudia Majzlanová

Pravenec kolónia má nový rozhlas
Tak sa to konečne podarilo. Koncom mesiaca máj uviedla naša obec do prevádzky v časti kolónia bezdrôtový rozhlas. Potreba
rekonštruovať miestny rozhlas sa ozvala vždy pri zhoršení počasia, keď spravidla počas silného vetra došlo k poškodeniu vzdušného
vedenia obecného rozhlasu, v dôsledku čoho sa v časti kolónia stával obecný rozhlas nefunkčný. Sťažený prechod vzdušného vedenia
obecného rozhlasu medzi časťami dedina a kolónia nútil vedenie obce zamýšľať sa nad novým spôsobom prenosu signálu, ktorý by
poruchovosť „tradičného“ drôtového obecného rozhlasu odstránil.
Prvé úvahy o inštalácii tzv. bezdrôtového rozhlasu nadniesol starosta obce už na zasadnutí obecného zastupiteľstva v auguste 2008,
kedy obecné zastupiteľstvo uložilo komisii pre ﬁnancie a správu majetku uvedenú akciu zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2009.
Vtedy bola predstavená aj ponuka spoločnosti CSB spol. s r. o. so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá sa špecializuje na montáž bezdrôtových informačných systémov. Podstatou bezdrôtového rozhlasu je, že signál sa nešíri drôtovým vedením, ale sa využíva bezdrôtový rozvod signálu. Základom systému je vysielač umiestnený v rozhlasovej ústredni obecného domu a vysielacia anténa
umiestnená na budove obecného domu, cez ktorú sa prenáša signál do prijímačov a tlakových reproduktorov umiestnených na
vytypovaných stĺpoch sekundárneho rozvodu. Prijímače sú napájané z batérií, ktoré sa dobíjajú v čase zapnutia verejného osvetlenia. Všeobecne platí, že kvalita ozvučenia priestoru je tým vyššia, čím väčší počet reproduktorov je inštalovaný. Reproduktory sa
kvôli dostatočnému ozvučeniu umiestňujú v optimálnej vzdialenosti cca 200 m od seba.
Po menších problémoch so získaním súhlasu od Stredoslovenskej energetiky, a. s., na montáž bezdrôtového obecného rozhlasu na
stĺpoch sekundárneho rozvodu, sa v mesiaci máj podarilo uviesť bezdrôtový rozhlas v časti kolónia do prevádzky. Na začiatku sa
vyskytli menšie problémy, ktoré však dodávateľ ihneď odstránil.
Obsluha obecného rozhlasu je teraz pre pracovníkov obecného úradu trošku náročnejšia. Spustenie celého systému si v porovnaní
s tým predchádzajúcim vyžaduje viac času.
Ako sme uviedli, prijímače sú napájané z batérií, ktoré sa dobíjajú v čase zapnutia verejného osvetlenia. Preto keď dôjde v noci k výpadku verejného osvetlenia, batérie sa nedobíjajú a bezdrôtový rozhlas prestáva fungovať. Preto ak niekedy cez deň postrehnete zapnuté verejné osvetlenie, vedzte, že svieti preto, aby sa dobili batérie prijímačov bezdrôtového rozhlasu. Avšak malo by sa tak diať iba
vo výnimočných prípadoch, keď naozaj verejné osvetlenie nesvieti v časti kolónia a to počas celej noci.
Montáž bezdrôtového rozhlasu stála obec 8 650,11 eur (260 593 Sk). Na rekonštrukciu miestneho rozhlasu sa obec pokúsila získať
aj dotáciu z Ministerstva ﬁnancií SR, no neúspešne.
Týmto bola zavŕšená prvá etapa rekonštrukcie miestneho rozhlasu v našej obci. Druhá etapa – rekonštrukcia rozhlasu v časti dedina, bude závisieť od jeho poruchovosti, iných priorít obce a samozrejme od ﬁnančných zdrojov, pretože ako sa zdá, koniec dopadov
ﬁnančnej krízy je stále v nedohľadne.
Anketa
Ste spokojný s výberom skladieb, ktoré obecný úrad púšťa v miestnom rozhlase pri hlásení obecných oznamov? Vaše pripomienky
k hudobnému žánru hraných piesní prípadne k organizačnej stránke hlásenia (vyhlasovanie oznamov skôr doobeda alebo skôr
poobede, začať s hlásením oznamov počas dňa napr. až po 9. hodine ráno, púšťať pred hlásením oznamu celú pieseň alebo iba
polovicu, opakovať pieseň max. dvakrát v jednom týždni a pod.) očakávame na pravencan@centrum.sk alebo v schránkach
umiestnených na obecnom úrade a v časti kolónia v knižnici alebo nás nájdete aj na Facebook-u - skupina Pravenčan(ka).
Ing. Róbert Mikulášik

Menovci v Pravenci
Na počet obyvateľov, ktorých má Pravenec cca 1270, je pomerne častý výskyt niektorých priezvisk. Už dávnejšie mi
vŕtalo v hlave, koľko je vlastne v našej obci mojich menovcov, pretože pri akejkoľvek príležitosti som sa s nimi stretla. Dokonale to
ilustruje naša redakčná rada, kde sme až traja a to vôbec nie sme príbuzní alebo o tom neviem. Možno práve toto prekvapujúce číslo,
ktoré zarazilo mnohých, ma podnietilo k pozorovaniu a za pomoci Janky Kmeťovej sme zistili zaujímavú štatistiku. Podľa počtu rodín
evidentne vedie priezvisko Majzlan - 14. V tesnom závese nasledujú priezviská Hanuska a Šovčík - 10, Kmeť - 9, Rendek a Mendel 8, Kmeťko - 6 a Filkorn - 5. Aj podľa počtuobyvateľov triumfuje priezvisko Majzlan - 48. Na ďalších priečkach postupujú Kmeť - 37,
Hanuska - 35, Šovčík - 32, Rendek - 27, Mendel - 23, Kmeťko - 18, Obert a Šujan - 16, Klimant - 14 a Filkorn a Petráš - 12. Najčastejšie
skloňované priezviská poznáte, je možné, že o pár mesiacov sa situácia zmení. Je to na vás.

Národná cyklistická súťaž
Dňa 7.7.2010 sa pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Pravenci časť
kolónia uskutoční 8. ročník súťaže žiakov materských,základných a stredných škôl
v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Prezentácia bude prebiehať od
13.30 do 14:30. Štart bude o 15.00 hod od KaSS Pravenec kolónia. Štartovné je zdarma.
Pretekári umiestnení na 1. a 2. mieste postupových kategórií postupujú priamo do
celoštátneho ﬁnále NCS, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2010 – Horný Vadičov - pri
Kysuckom Novom Meste. Vo ﬁnále bude vyhlasovaná kategória cyklisti s licenciou
a bez licencie.
Ceny: Prví traja v kategórii získajú diplom majstra okresu a ceny od spoločnosti DEMA.
Víťazi jednotlivých kategórií – prví traja v každej kategórii na Celoslovenskom ﬁnále
obdržia vecné ceny, medaily, diplomy a poháre olympijského víťaza Antona Tkáča.
Prilba: Každý štartujúci musí mať na hlave prilbu (môže byť aj hokejová alebo iná pevná prilba).

Jolana Majzlanová

Ing. Marian Dvorský

Hornonitrianska Alpina MTB TOUR 2010
Písal sa 15. máj a na cyklistickom programe
bolo tretie kolo Slovenskej cyklomaratónskej série
a súčasne aj prvé kolo Slovenského pohára Hornonitrianska Alpina MTB TOUR so štartom v na
šej obci. Pre tých, čo sa rozhodli postaviť na štart,
mali na výber tri dĺžky trate. Jedno okruhová 20tka, dvoj okruhová 40-tka a pre najvýkonnejších
borcov, štvorokruhová 80-tka. Pretrvávajúce
rovnaké počasie - výdatné a nekonečné dažde,
sa podpísali pod skrátenie trate o 5 kilometrov.
Ten istý dôvod sa podpísal aj pod skromný počet
štartujúcich jazdcov. Predsa len na 153 prezentovaných bikerov,
nie sme na slovenských cyklomaratónoch zvyknutí.
Štartovalo sa v troch vlnách s päť minútovými odstupmi. Na
tiahly asfaltový vstup do terénu sa po štarte nečakalo, takže po
asi 50-tich metroch sa začal pravý MTB pretek. No a ako to býva
pri takýchto maratónoch, toho asfaltu bolo minimum, čo sa aj
odrazilo na vzhľade pretekárov hneď pri prvej otočke. Záverečné
kilometre zjazdu do cieľa, boli “blatistou tortúrou” nielen pre
jazdcov, ale aj pre stroje. Na pár úsekoch nebolo problémom
„utopiť“ bicykel po náboje kolies. Čerešničkou na torte pre

Futbalový oddiel Pravenec
Poslednými zápasmi doma ukončili žiaci, dorastenci aj
muži túto sezónu. Po náročnej sezóne ich čaká prestávka pred
letnou prípravou.
Dorastenci
Pravenec - Chrenovec
Bánovce n. B. - Pravenec
Pravenec - R. Lehota
Bystričany - Pravenec
Pravenec - Sebedražie
Čereňany - Pravenec
Pravenec - V. Uherce

3:2
2:2
0:2
1:3
3:2
0:2
0:0

odvážnych jazdcov bol technický
single-trail pomedzi stromy,
vyšperkovaný pár umelými
skokmi.
(c) Jank
a Kirdajo
vá
Samozrejme medzi štartujúcimi sa
nestratila naša stálica bední pre víťazov. Milan Barényi v kategórii
19 až 39 roční na 40 km dlhej trati nesklamal a vyskočil si na
bedni na to najvyššie, prvé miesto.
No v cieli sa nestratili ani jazdci z CK Pravenec. V kategórii 50 - 59
roční na 40 km trati sa na druhom mieste umiestnil Vladimír
Grom a v kategórii veteránov 2, 60 rokov a viac, zopakoval
úspešné umiestnenie Milana Barényiho Jozef Čaprnka, ktorý
s časom 2:25:04 prešiel cieľovou páskou ako prvý.
Ing. Marian Dvorský z informácií Romana Barényiho

Výsledky mužov
Pravenec - Uhrovec
Cígeľ - Pravenec
Pravenec - N. Rudno
Oslany - Pravenec
Pravenec - Bánovce n. B.
Biskupice - Pravenec
Pravenec - Chynorany

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

Všetkým naším hráčom prajeme oddych a relax a dorastencom
nech sa začne dariť aspoň tak ako našim mužom, ktorí sú
v tabuľke na perfektnom druhom mieste.
Gratulujeme a sme hrdí na mladšich žiakov, ktorí sa stali majstrami okresu. Podarilo sa im vyhrať všetky zápasy.
Chlapci len tak ďalej.

Zosnulí

Narodení

Jolana Bobocká

Terézia Miková
18.4.2010
Adam Giakas
20.4.2010
Lukáš Rendek
6.5.2010
Michaela Obertová
23.3.2010

Michal Dvorský
3.6.2010

Helena Haláčová
Rozália Tomášiková
Ján Ďurčo
Dušan Felcan
Helena Šovčíková

vo veku 51 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 94 rokov
vo veku 66 rokov
vo veku 78 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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