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Milí čitatelia,
“To ale bolo leto!” Túto vetu som v poslednom období počula
veľmi často. Akokoľvek znejú z úst tieto slová, verím, že
napriek tomu ste strávili príjemné dovolenkové a prázdninové
dni a našli si čas na oddych. Prešli dni, keď sme sa schovávali pred
pálivými slnečnými lúčmi v tieňoch našich záhrad, či naopak
vystavovali sa hrejivým lúčom na morských plážach. Pokoj
a pohodu sme si mohli užiť kdekoľvek a s kýmkoľvek. Zostali len
spomienky a opálená pokožka. Až sa vám zachovala v pamäti
akákoľvek momentka, ktorá vás pristihla šťastných a uvoľnených,
môžete sa v budúcnosti vracať k príjemne prežitým chvíľam
tohto leta.
V dnešných dňoch sme sa už opäť vrátili do reality všedných dní
a každodennej pracovnej rutiny. Prichádza na rad jesenný zber
úrody, jej uskladnenie. Ovšem len v prípade, keď niečo narástlo.
Nesmieme opomenúť ani prípravu záhradky na novú sezónu.
Zas je tu jeseň,
plytvá farbami,
hrá nám svoju pieseň
suchými listami
Verím, že aj týchto pár stránok našich novín vám pomôže
k tomu, aby ste sa celkom nepoddali jesennej nostalgii. Chvíľu
kľudu a ničnerobenia vám doprajeme čítaním stručného
prierezu letných aktivít a udalostí v našej obci. Poradíme ako sa
v nastávajúcom sychravom a chladnom počasí zahrejete.
Mgr. Jolana Majzlanová

Oslavujte s nami
Ani sme sa nenazdali a už máme čo oslavovať. Tak ako v živote človeka, 2 roky neznamenajú
príliš veľa, no počas nich sa naučí chodiť, rozprávať,
jesť a mnoho ďalších vecí, ktoré sa pre neho stali
alebo stanú samozrejmosťou, tak aj naše noviny
prešli za tento čas svojim vývojom nielen po
graﬁckej, ale hlavne obsahovej stránke. Stali sa
vaším sprievodcom, informátorom, spoločníkom.
Už druhý rok sa v pravidelných intervaloch
objavuje vo vašich schránkach vždy nové číslo
novín.
Pri návratoch k nultému číslu sa vynárajú
spomienky ako sme vstupovali do veľkej
neznámej s množstvom nezodpovedaných
otázok. No vždy keď príde čas na prípravu
nového čísla tieto neznáme sa vynárajú vždy

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

nanovo -“zaujmeme ľudí?”, “udialo sa dosť
vecí na naplnenie celého obsahu čísla?”,
“aký bude ohlas?”. Takéto a podobné
otázky sú akosi súčasťou príprav každého
nového čísla. Za tie dva roky sa tak ako
u malého človiečika aj z našich novín
vykryštalizovala aspoň aká-taká osobnosť
- má svoje meno, svojich “rodičov” redakčnú radu a hlavne vás čitateľov,
bohatý a pestrý obsah a chuť do ďalšieho
života.
Dovoľte mi popriať v mene nás všetkých
občanov a priateľov obce Pravenec do ďalších
rokov našim novinám hlavne pútavý obsah,
rastúci náklad a hlavne verných čitateľov.
Ing. Marian Dvorský

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Pravenčan(ky) zasadalo
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci jedenkrát, a to 19. augusta
2010. Starosta obce zvolal zasadnutie do malej sály Obecného
domu v Pravenci. Prítomní boli štyria zo siedmich poslancov. Za
predsedu návrhovej komisie bol zvolený pán Ivan Klimant, za
členov pán Peter Kobela a pán Ivan Petrík. Program rokovania
obecného zastupiteľstva bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva
3. Prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Pravenci
4. Určenie počtu volebných obvodov a poslancov obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na
volebné obdobie 2010-2014
6. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol
7. Prejednanie žiadostí:
- Žiadosť p. Karola Kmeťa o odkúpenie časti obecného pozemku
- Žiadosť p. Juraja Majtána o umiestnenie predajného stánku na
parkovisku v časti kolónia
8. Prejednanie a schválenie odmeny starostu obce a hlavného
kontrolóra obce za I. polrok 2010
9. Rôzne
- ďakovný list ZMOS za poskytnutú pomoc obciam postihnutým
povodňami
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia
12. Ukončenie
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie č. 4/2010
v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce v rámci bodu „Informácia o plnení uznesení
z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva“ podal správu
o plnení uznesení, o činnosti obecného úradu a o dianí v obci.
Uviedol, že:
- uznesenie z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva je
splnené
- vo veci riešenia odvodnenia miestnej komunikácie v časti
Rajčuľa vykonala geodetická ﬁrma premeranie výšok medzi
najnižšie položenou vsakovacou šachtou a hladinou rieky Nitra
v období sucha; rozdiel bol cca 52 cm. Odvodnenie miestnej
komunikácie prostredníctvom odvodňovacieho potrubia do
rieky Nitra preto uvedený problém nevyrieši a treba hľadať nové
riešenie.
- výstavbu domu smútku v časti kolónia komplikuje zlé počasie
avšak na stavbe sa stále pracuje
- od 1.8.2010 dala výpoveď opatrovateľka p. Michalíková, od
23.8.2010 nastupuje nová opatrovateľka, p. Mokrá
- k 30.6.2010 odišla do starobného dôchodku školníčka
materskej školy p. Monika Horváthová, na jej miesto nastúpi
p. Eva Žillová
- v súčasnosti prebieha na obci kontrola zo Štátnej inšpekcie
životného prostredia v Banskej Bystrici, na úseku nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi;
kontrola sa zamerala aj na existenciu čiernych skládok v obci, do
25.8.2010 ich bude treba odstrániť
- obecný úrad sa zaoberá prípravou referenda.

2. Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
Hlavný kontrolór obce – p. Brayerová podala obecnému
zastupiteľstvu správy z vykonaných kontrol v súlade s plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór
podal správu z kontroly rozpočtu obce za I. polrok 2010 v zmysle
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec na
II. polrok 2010, správu o výsledku kontroly plnenia prijatých
uznesení OZ obce Pravenec a správu o výsledku vykonaných
kontrol v rámci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Pravenec na I. polrok 2010.
3. Ďakovný list predsedu ZMOS Michala Sýkoru.
Predseda ZMOS-u prostredníctvom ďakovného listu poďakoval
Obecnému zastupiteľstvu v Pravenci za poskytnutú ﬁnančnú
pomoc obciam postihnutým povodňami. Iba pripomíname, že
obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 17. júna 2010
schválilo pomoc živlom postihnutým obciam vo výške 500 eur.
B. SCHVAĽUJE:
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pravenci tak,
ako bol predložený.
Z dôvodu novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení bolo potrebné vypracovať nový rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva. To, čo uložila novela zákona, bolo do
rokovacieho poriadku zapracované, ostatné náležitosti
sa nemenili.
2. Odmenu starostovi obce za I. polrok 2010 vo výške 25 % zo
súčtu platov za I. polrok 2010.
3. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2010 vo
výške 20 % zo súčtu platov za I. polrok 2010.
C. URČUJE:
1. Jeden volebný obvod v obci Pravenec pre komunálne voľby
pre obdobie 2010 – 2014.
2. Sedem poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Pravenec
pre komunálne voľby na obdobie 2010 – 2014.
3. Plný úväzok pre starostu obce Pravenec pre volebné obdobie
2010 – 2014.
S blížiacimi sa komunálnymi voľbami bolo potrebné určiť počet
volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie
starostu obce na volebné obdobie 2010 – 2014. Obecné
zastupiteľstvo určilo, že v nasledujúcom volebnom období
v porovnaní s tým súčasným nedôjde k žiadnej zmene, a teda
počet volebných obvodov bude jeden, počet poslancov obecného zastupiteľstva sedem a rozsah funkcie (úväzku) starostu
obce bude 100%.
D. VYDÁVA:
1. Predbežný súhlas k odpredaju pozemku pre Karola Kmeťa,
Pravenec 182, na základe jeho žiadosti a predloženej situácie. Po
vyhotovení geometrického plánu tento predložiť na schválenie
Obecnému zastupiteľstvu v Pravenci.
E. UKLADÁ:
1. Obecnej rade prejednať na najbližšom zasadnutí návrh
opatrení z kontrol hlavného kontrolóra obce a zaujať k nim
stanovisko.
F. NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť p. Juraja Majtána až do celkového vyriešenia
parkoviska. Pán Majtán bol predajca ovocia a zeleniny na parkovisku v časti kolónia počas letných mesiacov júl a august. Po
skončení uvedeného obdobia chcel riešiť predaj ovocia a zeleniny prostredníctvom predajného stánku – bunky, ktorú chcel
umiestniť na parkovisku v časti kolónia. Vzhľadom k tomu, že
stále nie je vyriešená organizácia dopravy a autobusová zastávka
na uvedenom parkovisku, obecné zastupiteľstvo žiadosť
neschválilo.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
v mesiaci október.
Ing. Róbert Mikulášik

Symboly našej obce
23. novembra tohto roku uplynie už 14 rokov, čo naša
obec používa pri výkone samosprávy vlastné symboly. V súlade
so zákonom o obecnom zriadení má totiž každá obec právo na
vlastné symboly. Pokiaľ ich obec má, je povinná ich pri výkone
samosprávy používať. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce,
pečať obce, prípadne aj znelka obce. Obec Pravenec nemá zo
symbolov obce akurát posledne spomínanú znelku obce.
Erb obce
Postava ženy s rukou na zlámanom
kolese... Takýto výjav vidíme na erbe
našej obce.
Čo symbolizuje? Mnohí vedia, že je to
svätá Katarína a je patrónkou našej
obce. Ale prečo?
Naši predkovia si postavili v roku 1899
malý kostolík, zasvätili ho sv. Kataríne
a jej sochu umiestnili nad oltár. Prečo
si za patrónku zvolili práve túto
sväticu, nie je z historických záznamov obce zrejmé. Môžeme si
iba domýšľať, že mnohým bol v tom čase sympatický jej osud.
Z historického hľadiska sa na osobu Kataríny
Alexandrijskej pozrela naša spoluobčianka Mgr. Šimová. A tu je
jej príbeh:
Mala kráľovský pôvod, bola krásna, vzdelaná, ale aj
pyšná a pôvodným menom sa volala Dorotea. Pochádzala
z Alexandrie. Legenda hovorí, že po stretnutí Dorotei so starcom,
ktorý ju nazval Kristovou nevestou, sa Dorotea zamyslela nad
svojím životom, oboznámila sa s kresťanským učením a prijala
sviatosť krstu a meno Katarína. Protestne sa odmietla obetovať
pohanským modlám a o správnosti svojho konania presviedčala
aj cisára Maximiliána, ktorý v snahe presvedčiť ju späť na svoju
vieru, povolal päťdesiat pohanských učencov a ﬁlozofov. Ona ako
osemnásťročná ich svojimi argumentami presvedčivo porazila
a mnohých z nich priviedla ku kresťanstvu. Rozhnevaný cisár ju
odsúdil na hlad, mučenie a lámanie v kolese. Jej modlitba však
spôsobila, že koleso sa v rukách kata rozpadlo. Nakoniec bola
sťatá mečom. Jej ostatky podľa legendy preniesli anjeli na Sinajský polostrov. Hora svätej Kataríny s kláštorom svätej Kataríny
na úpätí hory hneď v blízkosti Mojžišovej hory, aj kaplnka na
vrchole
hory,
v ktorej uchovávajú
kúsok látky zo šiat
spomínanej
svätice. To všetko
sú miesta, ktoré
hodno navštíviť pri
pobyte v dnešnom
Egypte.
A ešte zopár faktov:
Pri tvorbe obecného erbu sa vychádza predovšetkým z histórie obce. Ani
v prípade našej obce tomu nebolo inak. Historické pramene
uvádzajú, že okrem kostola zasväteného svätej Kataríne, taktiež
v strede obecného pečatidla bola vyrytá podoba svätej Kataríny.
Na odtlačku obecného pečatidla z roku 1867 je zobrazená od
kolien. V pravej ruke drží meč, ľavou rukou sa opiera o koleso.
A práve tento motív sa stal základným námetom na erb našej
obce. Erbom obce Pravenec je teda červený štít, v ktorom je zobrazená strieborno (bielo) odetá sv. Katarína so zlatou (žltou) korunou na hlave, so zlatým (žltým) mečom v pravej ruke a so
zlatým (žltým) kolesom pod ľavou rukou. Keďže patrónkou,
ktorej je zasvätený kostol nachádzajúci sa v našej obci, je

sv. Katarína, aj hody sú v našej obci na Katarínu.
Vlajka obce
Vlajka
obce
pozostáva
z piatich pozdĺžnych pruhov
vo farbách žltej, bielej,
červenej, žltej a bielej. Vlajka
má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.
j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce
Pečaťou obce je každému známa
úradná pečiatka obce, ktorej
odtlačkom opatrí obec každé
dôležité rozhodnutie, oprávnenie
alebo osvedčenie skutočností
vydaných pri výkone samosprávy.
Na úradnej pečati obce je
uvedený erb obce a názov obce.
Všetky tri symboly obce
schválilo obecné zastupiteľstvo
na svojom slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 23.
novembra 1996. Symboly obce boli zároveň vysvätené správcom
farnosti Mgr. Jozefom Figurom. Prijatie symbolov obce sa uskutočnilo pri príležitosti slávnostného otvorenia obecného domu,
v ktorého priestoroch sídli aj obecný úrad.
Ing. Róbert Mikulášik, Klaudia Majzlanová

Referendum
Referenda, ktoré sa konalo dňa 18. septembra 2010 sa v našej
obci zúčastnilo z 1049 zapísaných hlasujúcich 295 hlasujúcich. Tí
odovzdali 291 platných hlasovacích lístkov a 4 neplatné.
Na priebeh hlasovania v referende a na poriadok v hlasovacej
miestnosti dozerala okrsková komisia, ktorej predsedala p. Eva
Kmeťová.
Výsledky z hlasovania:

Jana Kmeťová

otázka
áno
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
1 a právnických osôb platiť úhradu za služby vere- 249
jnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať ko2 nanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 289
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov
3 Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účin- 272
nosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej
4
253
moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s
obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národ5 nej rady Slovenskej republiky a poslancov 194
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom
6
215
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na
odpoveď podľa tlačového zákona?

nie
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20. jubileum spoločnosti Slovaktual
Jedna z najlepšie prosperujúcich ﬁriem v okrese a možno i na
Slovensku v tomto roku oslavuje 20- ročné jubileum. Dve desiatky rokov pôsobenia na trhu
znamenajú
kus
spoločne
prejdenej cesty naplnenej prácou
stoviek ľudí. A oslava okrúhleho
výročia je vhodnou príležitosťou
na obzretie sa za minulými rokmi.
V roku 1990 začínal Slovaktual
ako montážna ﬁrma. S vlastnou
výrobou plastových okien sa
začalo v roku 1993. Postupne
pribúdali nielen nové výrobné
linky, ale rekonštruovali a budovali sa celé
výrobné haly, ktoré
dnes produkujú široký
sortiment plastových
okien a hliníkových
dverí. Na výrobe okien
a dverí štandardných,
farebných, či atypických
tvarov sa podieľajú
takmer tri stovky zamestnancov. Vytvárajú tak
ročne miliónové obraty, čo
spoločnosť
Slovaktual
vynieslo na špičku výrobcov
týchto produktov na Slovensku aj v Európe.
Napriek tomu, že v januári 2008 prevzala
Slovaktual švajčiarska spoločnosť AFG, stále
má svoje miesto na trhu a dnes už má aj pevnú
víziu a ciele do budúcnosti. Pracovné a osobné životy
zamestnancov spoločnosti sa prepájajú a každý
v nej má svoje miesto a príslušné úlohy, ktorých plnenie

Oslavy 66. výročia SNP
27. augusta 2010 sa v našej obci uskutočnili oslavy 66. výročia
SNP. Tento rok nám počasie jednoznačne neprialo. Chlapci z
našej obce pod vedením p. Ivana Petríka postavili vatru, aj keď
menšiu ako predošlý rok - bolo málo dreva.
Hodinu pred zahájením osláv začalo pršať. Organizátori aj zvažovali presunutie termínu na nasledujúci deň, dúfajúc, že sa
počasie umúdri a prestane pršať, ale neprestalo. Pršalo pri
kladení kytice vďaky pri pomníku padlých hrdinov, pršalo pri zapálení vatry, pršalo až do rána.
Chcela by som sa poďakovať všetkým občanom ktorých neodradilo ani zlé počasie a osláv sa aj napriek tomu zúčastnili.
Vďaka patrí aj organizátorom - členom ZPOZ-u p. Imrichovi

udržiava ﬁrmu v neustálom chode.
Spoločnosť nezabúda ani na svojich zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov a pripravuje pre nich spoločné
stretnutia, kde si môžu zašportovať, zabaviť sa a vzájomne sa
spoznať.
V dňoch 10. - 11. septembra
pripravila jubilujúca spoločnosť
veľkolepé oslavy pre svojich zamestnancov, rodinných príslušníkov, montážnikov, predajcov, odberateľov,
dodávateľov a pozvaných hostí.
Vedenie spoločnosti predstavilo,
ocenilo a odmenilo služobne najstarších zamestnancov a predajcov
s najväčším obratom. Oslavy plné
zábavy, hudby, animácií, tanca, hier,
atrakcií, humoristických vystúpení
a bohatého občerstvenia nemali
konca a v rámci dozvukov osláv
objednala spoločnosť pre svojich
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
muzikálovú komédiu: Mníšky 2 Milionárky.
Čo zaželať spoločnosti,
ktorá má taký veľký
podiel na zamestnanosti
v našej obci, svojimi
ﬁnanciami prispieva do
obecnej kasy a jej
prosperita je na osoh nám
všetkým? Aby im nasledujúce roky priniesli ďalšie
obchodné úspechy, dobré
hospodárske
výsledky
a naplnenie očakávaných
cieľov. No a v neposlednom
rade spokojných zákazníkov,
ktorým jej výrobky prinášajú pohodlie a spokojnosť.
Klaudia Majzlanová

Hranaiovi, Ivete Šovčíkovej, Jozefovi Kmeťovi, manželom
Žulkovcom za dôstojný priebeh osláv pri pomníku, ako aj našim
posledným dvom partizánom p. Jánovi Polereckému
a p. Štefanovi Režovi, ktorí, hoci im už zdravie natoľko neslúží,
prišli na oslavy. Poďakovanie patrí aj Ivanovi Petríkovi a chlapcom: Maťovi Valachovi, Marekovi Strečanskému, Jakubovi
Uhliarovi, Jakubovi Krebesovi, Petrovi Obertovi a Lukášovi
Obertovi, ktorí vatru postavili, p. Vladimírovi Pekarovi a Tomášovi
Nikmonovi za občerstvenie zúčastnených. A napokon Romanovi
Barényimu za zabezpečenie hudby a za aktívnu spoluprácu pri
zapaľovaní vatry, ktorá nám nakoniec horela až do neskorej noci.
za ZPOZ Ing. Helena Husáriková

Pravenec na internete
Aj naša obec už má vlastnú webovú stránku. Po kliknutí na
www.obecpravenec.sk sa vám otvoria jediné oﬁciálne stránky
obce Pravenec. Obec sa stránku rozhodla vytvoriť nielen
v súvislosti s novelou zákona o informačných systémoch
verejnej správy, ale predovšetkým v snahe zabezpečiť lepšiu komunikáciu s občanmi a jednoduchší prístup k informáciám či už
o obci samotnej alebo k informáciám vyplývajúcim z jej
samosprávnej činnosti.

Štruktúra stránky je navrhnutá tak, aby sa jej návštevník ľahko
dostal k požadovaným informáciám. Bohužiaľ, nie všetky položky
v rámci menu sa podarilo naplniť. Samozrejme, obec na napĺňaní
webovej stránky všetkými potrebnými informáciami neustále
pracuje. Akékoľvek pripomienky a návrhy k zlepšeniu webovej
stránky, či už po stránke obsahovej alebo vizuálnej, obec rada
privíta
na
adrese
ocupravenec@stonline.sk
alebo
info@obecpravenec.sk.
Ing. Róbert Mikulášik

Plody našich lesov
Pokiaľ sa niekomu počas tejto hubárskej sezóny ešte nepodarilo nájsť aspoň jeden
hríb, môže ľutovať, pretože ich bolo neúrekom. Lesy okolo nás boli plné aj takých húb,
ktoré tu už dávno nerástli. Plávky, bedle, suchohríby, pravé hríby sa samé núkali k zberu.
Lievik trubkovitý, ktorý ocenia gurmáni, stačí nájsť na jednom mieste a košík sa vám
okamžite zaplní. Človek sa ani nenachodí. Veľmi zvláštnu hadovkovitú hubu - Psovku
revenelovú - objavili nad našou dedinou.
Kolorit lesného podrastu oživovali nádherné farby aj tých druhov, ktoré do jedálnička
hubových pokrmov síce nepatria, ale oku ulahodia. Medzi najšťastnejších hľadačov húb
v našej obci možno zaradiť Jaroslava Oberta, Šamila (Emil Šovčík), Šifka (Milan Šifalovič),
Elenu Michalovú, Annu Majzlanovú, manželov Sulavových, Františku Hudekovú, Danku
Flimelovú a mnohých ďalších, ktorí chodili z lesa obťažkaní vrchovato naloženými
košíkmi nádherných exemlárov. Spomeniem i Beatu Mercekovú, Majku Jurkovičovú,
ktoré ma naučili zbierať aj také druhy, ktoré som predtým nezbierala.
Po takomto úspešnom zbere neostáva nič iné, len huby spracovať, aby sme si na nich
pochutnali aj v zimných mesiacoch. Môžeme ich usušiť, mraziť, zavárať samotné alebo
v podobe šalátu. Bezprostredne po zbere alebo z pripravených zásob si vyskúšajte aj
nasledujúci recept.

Mgr. Jolana Majzlanová

Takýmto
dubáčisk
om sa
pochválil
Miroslav
Liktor

Zemiaky s kapustou a hríbami
Vhodné ako samostatné jedlo alebo aj ako príloha k nejakej tej
klobásočke...
Suroviny pre 10 osôb:
2kg zemiakov
1kg kyslej kapusty
700 g cibule
150 g oškvarkov
100 g sušených hríbov
soľ, mleté čierne korenie

Postup:
Očistené, ošúpané, na kocky nakrájané zemiaky uvariť v slanej
vode, scediť.
Sušené huby uvariť v slanej vode domäkka.
Kapustu udusiť na cibuľovom základe (300g cibule) s mletým
čiernym korením.
Oškvarky nasekať nadrobno a pridať do udusenej kapusty.
Zmiešať kapustu so zemiakmi a hríbami. Dochutiť a posypať
opraženou cibuľou (400g)
Klaudia Majzlanová

Prírodná medicína
Nie sú to len huby,ktoré sme mohli v tomto období nazbierať. Patria medzi ne aj divo rastúce alebo umelo vypestované
bylinky. Z detstva si z liečivých bylín pamätám akurát odvar z harmančeka, ktorý sa mi spája s kúpeľom vo vaničke. Pitiu
bylinkových odvarov som prišla na chuť až v dospelosti. Zistila
som, že dať si dúšok osviežujúceho, uzdravujúceho, čistiaceho, upokojujúceho
a voňavého moku dodá človeku nielen
veľa pôžitku, ale aj energie. Liečivú silu
byliniek majú určite viacerí vyskúšanú.
Leto bolo obdobím, kedy sme si mohli
do zásoby nazbierať a vysušiť rôzne
druhy, aby sme v zime využili ich čarovnú
moc.
Taká levanduľa nielenže nádherne vonia
a upokojuje, ale vyháňa mole, pôsobí
antisepticky a prečisťuje.
Žlté hlávky nechtíka lekárskeho pôsobia
antibakteriálne a bojujú proti zápalom.
Pŕhľava s nepríjemnými chĺpkami prečistí
celý organizmus, rozmarínom si posilníme srdce a zároveň podporíme apetít.
Aby sme predišli nádche, môžeme si
pripraviť čaj z kvetov bazy, lipy, vňate
materinej dúšky, rumančeka a mäty,
ktorý nám uľahčí dýchanie. Na pokojný
spánok si uvarme čaj z medovky, pamajoránu, ľubovníka

a nechtíka. Mäta pieporná nemusí byť len súčasťou „mojita“, ale
ukľudní aj ťažký žalúdok, podporí
trávenie, navyše dezinﬁkuje a tlmí
migrénu. Pri hľadaní správnych rastlín
a osvedčených receptov nám
pomáhajú rady starých materí.
Zaujímavý a hlavne overený recept na
odstránenie
ľ a d v i n o v ýc h
kameňov nám
prezradili
manželia
Svoreňoví.
Praslička, celé
šípky,
celé
borievky,
jalovec - 10
k u s o v
z
každého
druhu na 2 litre
vody.
Variť,
kým sa voda
vyparí do 1 litra.
Piť po dúškoch celý deň.
Až máte aj vy osvedčené a odskúšané
bylinkové kúry, neváhajte a podeľte sa
s nami o ne.
Mgr. Jolana Majzlanová

Kontrola zo životného prostredia
V dňoch 18.8., 25.8. a 9.9. vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie odpadového
hospodárstva, kontrolu zameranú na nakladanie s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi v našej obci. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a ostatných právnych noriem upravujúcich oblasť nakladania s
komunálnymi
a
drobnými
stavebnými
odpadmi.
Inšpektor vykonávajúci kontrolu vykonal náhodnú kontrolu
čiernych skládok po obci, za ktoré sa ukladajú nemalé pokuty.
Pri obhliadke obce našiel dve miesta, kam určite odpad nepatrí
a taktiež zostal nemilo prekvapený, keď nazrel do veľkoobjemového kontajnera na cintoríne v časti dedina. Okrem odpadu,
pre ktorý je kontajner určený tam našiel aj WC a iný odpad, ktorý
tam nepatrí. Po zhodnotení skutkového stavu nariadil obci
okamžité zrušenie čiernych skládok a lepšiu kontrolu plnenia
povinností zo strany občanov vyplývajúcich z nariadenia
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Pravenec. Opakovanú kontrolu existencie čiernych
skládok vykonal v posledný kontrolný deň, 9. septembra, pričom

konštatoval, že čierne skládky boli zlikvidované. Okrem kontroly
plnenia právnych predpisov priamo v teréne sa inšpektor
zameral aj na kontrolu plnenia evidenčných povinností obce,
ktoré jej vyplývajú zo zákona o odpadoch a ostatných právnych
predpisov. Pri podrobnej kontrole, ktorá trvala takmer 6 hodín,
našiel 2 prípady, keď bol vzniknutý odpad zaradený do
nesprávnej kategórie, tým pádom nesprávne evidovaný
a následne zle oznámené údaje o jeho vzniku príslušným
orgánom štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva.
Inšpekcia uložila obci nedostatky odstrániť a prijať opatrenia, aby
sa ich vzniku predchádzalo.
V súvislosti s existenciou čiernych skládok inšpektor vykonávajúci kontrolu poznamenal, že nerozumie, prečo občania takéto
skládky vôbec zakladajú. V prípade ich objavenia pri kontrole
inšpekciou, sa ukladajú obciam nemalé pokuty, ktoré sú hradené
z obecných rozpočtov, teda z prostriedkov, ktoré mohli byť
použité napríklad na rozvoj obce alebo iný účel v prospech
občanov.
Ing. Róbert Mikulášik

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme Jozefovi Tipulovi za spestrenie života
v našej obci, ktorý so svojím štýlovým kočom, oblečením
a koníkom Happym nechýba na žiadnej akcii. Či už na
Šerbanskom jarmoku, pri cvičení zumby alebo pri vítaní cyklistov
po ťažkej cyklotúre v Tatranskej Javorine. Najviac radosti však
majú deti, ktoré vždy rád povozí po obci.
Jojo ďakujeme!
Jolana Bobocká

Cyklotúra Pravenec-Tatry-Pravenec 2010
Za krásneho slnečného počasia sa v dňoch 21. a 22. augusta
2010 áuskutočnil I. ročník “Cyklo-pohoda” okolo Tatier. Túto akciu,
ktorá zapustila korene už v roku 2009 organizovali Šport-bistro
a komisia pre šport a kultúru. Pelotón pozostával zo 14. účastníkov: Peter Klimant, Július Gebrlín, Lukáš Gebrlín, Ivan Petrík,
Miloš Bobocký, Boris Šujan, Marcel Maurer, Richard Brida, Peter
Brida, Jozef Čaprnka, Radoslav Šujan, Radko Dierer, Ľubomír
Kováč a Miroslav Adamík.
Dopredu vytýčená trasa merala 400 km.
Viedla cez Kláštor pod Znievom, Martin,
Ružomberok, Liptovskú Maru, Liptovský
Mikuláš, stúpaním na Podbanské, Štrbské Pleso,
zjazd do Starého Smokovca a cieľ celej trasy, rázovitá obec Ždiar. Prvý cyklistický deň končil o
19.00
hod.
po
absolvovaní 215 km na hranici
s Poľskom v malebnej dedinke
Tatranská Javorina, kde bol
zabezpečený nocľah.
Druhý deň sa niesol pod heslom
“Prekonaj
sám
seba.” náročných 185 km domov.
Trasa tentokrát viedla cez
Poľské územie - Zakopané,
hraničný priechod Trstená,
Orava, Oravská priehrada,
Dolný Kubín, Turany, Martin a
Kláštor pod Znievom. Pred návratom
v obci Solka čakal doprovodný sprievodný koč s pohoničom
Jožkom Tipulom. Cieľom vydarenej akcie bolo známe miesto

Šport bistro v Pravenci, kde nasledovalo privítanie novou hudobnou formáciou chlapcov z Pravenca “Ako nič” (členovia Martin Obert, Pavol a Martin Kyselicovi, Andrej Svoreň ml. a Juraj
Tisoň). Po družnom posedení vyčerpaní cyklisti zhodnotili svoje
zážitky a boli odmenení dobre vychladeným pivom a vecnými
cenami. Výhrou boli pamätné tričká a ich majiteľmi sa stali
v nasledovných kategóriách:
1. Najaktívnejší pretekár mimo trate
- Marcel Maurer
2. Fešák pelotónu - Richard Brida
3. Márna snaha - Jozef Čaprnka
4. Najstarší účastník expedície - Peter
Klimant
Trať dokonale preverila nielen kondíciu a morálno-vôľové vlastnosti, ale
i charakter jednotlivcov. Všetci sa
vrátili unavení, ale zdraví, bez vážnejších úrazov a porúch na bicykli.
Usporiadatelia sa tešia na ďalší ročník a novú trasu,
taktiež okolo Tatier. Predpoklad najazdených
kilometrov sa zvýši na 500 km a cieľovou
stanicou bude Národný park Pieniny - Červený
Kláštor.
S pozdravom “Zdar II. ročníku Tatry 2010!”
z informácií Petra Klimanta a Júliusa Gebrlína spracovala
Mgr. Jolana Majzlanová

Memoriál Vojtecha Hanusku
V slnečnú sobotu 17. júla 2010 sa uskutočnil už II. ročník futbalového turnaja na počesť pána Vojtecha Hanusku.
Svoje sily si prišli zmerať 4 mužstvá: Kľačno, Malinová, Tužina
a Pravenec.
V semiﬁnálových zápasoch sa stretli mužstvá Pravenca
a Malinovej, kde zvíťazil tím Pravenca a v druhom zápase zvíťazila
Tužina nad Kľačnom. V zápase o 3. miesto vyhrala Malinová nad
Kľačnom a vo ﬁnálovom zápase mužstvo Pravenca deklasovalo
Tužinu 6:0.

Konečné umiestnenie tímov:
1. Pravenec
2. Tužina
3. Malinová
4. Kľačno
Celý turnaj prebiehal v športovom duchu, nikto z hráčov sa
nezranil a všetci prežili peknú športovú sobotu.
Vďaka počasiu bolo aj veľa divákov, ktorí mali možnosť ochutnať
tradične dobrý guláš a zabaviť sa do neskorých večerných hodín
s DJ Urbanom Obertom.
Jolana Bobocká

Pohybom k zdraviu
Prázdninové mesiace júl a august mohli dievčence, slečny a ženy
stráviť na hádzanárskom ihrisku v časti kolónia. Nevystriedali
však chlapcov hraním futbalu, ale strávili 1-hodinový maratón
pohybu, tanca a radosti. Fitnes program v rytme latinskoamerickej hudby, ktorá kombinuje prvky aerobicu
a tanca. Verím,že sa stretneme pri najbližšom teplom počasí
a v hojnejšom počte. Veď poplatok 1,50 eur minieme často aj na
iné „zbytočnosti“.

Naši víťazi
Na nasledujúcich riadkoch Vám chceme predstaviť víťaza
kategórie - 2. trieda mladší žiaci v ročníku 2009/2010 - MTJ FO
Pravenec. V spomínanom súťažnom ročníku naši mladší žiaci len
dvakrát zaznamenali prehru a aj to bolo len v jesennej časti.
V jarnej časti súťaže mužstvo dostalo len štyri góly, čo svedčí
o spoľahlivej práci celej obrany a zodpovednom strážení našej
svätyne a našich spoľahlivých brankárov. Tiež musíme pochváliť
a vyzdvihnúť hru a spoluprácu našich záložníkov a útočníkov,
ktorí v niektorých prípadoch svojím čítaním hry , prehľadom na
ihrisku a citom s loptou veľmi potešili svojich trénerov, seba
samých ako aj divácku kulisu, ktorá navštevovala jednotlivé
zápasy.
Na konci sezóny sme pri víťazstve nášho mužstva s celkovým
skóre 116:12 mali ešte ďalší
dôvod na radosť, nakoľko
sa útočník nášho mužstva
Matúš Strečanský stal
najlepším strelcom ročníka
s 59-timi strelenými gólmi a
záložník Matúš Greschner
s 26-timi strelenými gólmi
sa umiestnil v tabuľke strelcov na peknom 5. mieste.
Osobitne chceme vyzdvihnúť veľký podiel trénera
mužstva pána Júliusa
Žiaka. Svojím tréningovým
prístupom,
novými
nápadmi a priateľským
vzťahom k deťom, ich
motivoval stále k vyšším

Mgr. Jolana Majzlanová

výkonom, ktoré nakoniec boli zavŕšené úspechom.
Chceme tiež menovite predstaviť všetkých hráčov, ktorí sa
zaslúžili o úspech mužstva MTJ FO Pravenec:
Brankári Obrancovia Záložníci -

Útočníci -

Medo Miroslav, Hanuska Lukáš
Richter Ľubomír-kapitán, Krč Roman, Hanuska
Martin, Krč Dalibor, Žigmund Adrián
Greschner Matúš, Procházka Lukáš, Andráši
Jakub, Grom Maroš, Cagáň Marek, Neumann
Richard, Krč Tomáš
Strečanský Matúš, Majzlan Adrián, Neumann
Marek, Procházka Marek, Schon Martin

Nemôžeme zabudnúť ani na našich starších žiakov, ktorí obsadili
v 2. triede starších žiakov 6. miesto. Ich výkony v jarnej časti boli
o poznanie lepšie ako v jesennej, no na zlepšenie umiestnenia v tabuľke to už
nestačilo. Budeme len dúfať,
že v nasledujúcej sezóne im
to vyjde o niečo lepšie
a spôsobia nám i sami sebe
ešte väčšiu radosť .
Všetkým chlapcom, či už
mladším alebo starším,
chceme ešte raz poďakovať
za výbornú reprezentáciu
obce Pravenec, za krásne
futbalové zážitky, ktoré nám
pripravili. Už teraz sa tešíme
na nové. Ešte raz, veľká
vďaka, chlapci!
Jolana Bobocká

Popis k fotograﬁi: Vrchný rad zľava - vedúci mužstva Strečanský Ľubomír, asistentka vedúceho mužstva Strečanská Henrieta, Neumann
Richard, Hanuska Martin, Andráši Jakub, tréner mužstva Žiak Július, Krč Roman, Strečanský Matúš, Greschner Matúš
Dolný rad zľava - Hanuska Lukáš, Procházka Marek, Medo Miroslav, Krč Tomáš, Majzlan Adrián, Richter Ľubomír, Krč Dalibor, Neumann
Marek, Procházka Lukáš

Hornonitrianska Alpina MTB TOUR 2010
Posledný septembrový víkend to u nás opäť ožilo cyklistikou. Konali sa tu Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky
v MTB Maratóne, ktoré rozhodli o nových držiteľoch majstrovských
dresov.
Na
rýchlom 34 km okruhu ,
zabojovali
o titul

ho však veľmi rýchlo opravil a poradie sa zmenilo len na niekoľko
okamihov. Držiteľom titulu Majstra Slovenska v MTB Maratóne
stal Milan Barényi z TREK KCK OSLANY, pred Michalom Lamim
a aktuálnym Majstrom Slovenska v cestnej cyklistike Martinom
Kostelničákom.
Medzi ženami v kategórii Elite a U23 to nebolo až také napínavé.
Nová Majsterka Slovenska pre rok 2010, Michaela Maláriková (CK
SKI bikesportmed) si hneď po štarte vytvorila približne 6 minútový náskok. Do cieľa nakoniec došla s viac ako 2 minútový
náskok pred Julkou Jurčovou a Máriou Kucírkovou.
Ing. Marian Dvorský, foto Helena Beňová

Neprehliadnite!

v dvoch kolách,
muži i ženy.
Ihneď po štarte
sa vyproﬁlovali

V mesiaci november sa uskutoční
v kultúrno-spoločenskom stredisku na kolónii
III. ročník

Výstavy koláčov
Bližšie informácie sa včas dozviete
z miestneho rozhlasu.

jazdci z najsilnejšej kategórie
Elite, ktorí chceli zamiešať poradím. Domáci Milan Barényi
s Michalom Lamim, Martin Kostelničák a Radovan Bíroš.
O chvíľkové napätie sa postaral defekt Milana Barényiho, ktorý

Futbalový oddiel Pravenec
Dorastenci
Pravenec - Sebedražie
Veľké Bielice - Pravenec
Pravenec - Kolačno
Čereňany - Pravenec
Pravenec - Kľačno
Hradec - Pravenec
Pravenec - V. Belá
Bystričany - Pravenec
Pravenec - V. Klíž
Poruba - Pravenec

2:0
2:1
5:1
5:1
3:4
8:1
1:4
1:0
10:2
3:4

Narodení

Tešíme sa na vašu účasť
Výsledky mužov
Pravenec - Diviacka N. Ves
V. Bielice- Pravenec
Pravenec - Kolačno
N. Rudno - Pravenec
Pravenec - Cígeľ
Uhrovec - Pravenec
Pravenec - V. Klíž
Pravenec - Ráztočno
Bystričany - Pravenec
Chynorany - Pravenec

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

Naši muži začali novú sezónu úplne excelentne a momentálne
s 24 bodmi kraľujú tabuľke so skóre 30:11. Dorastenci nie a nie
nájsť optimálnu formu, jesennú časť ukončili na 13. mieste.
Jolana Bobocká

Zosnulí

Zuzana Majzlanová
8.7.2010
Nela Mikulášiková
21.8.2010
Sebastián Šebest
28.8.2010

Hanusková Anna
Pupák Ján
Šubertová Františka
Šúň Štefan
Lacková Elena
Michalík Jozef

vo veku 66 rokov
vo veku 66 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 49 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.
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