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PRIPRAVUJEME

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej na cintoríne

28.10. ŠARKANIÁDA – súťaž v tvorbe šarkanov o
naj-šarkana a lietaní so šarkanom
9.11. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD – sprievod obcou
pri príležitosti sviatku sv.Martina
24.11. CESTNÝ BEH krajom Hornej Nitry –
športová akcia pod záštitou starostu obce a pána
Bašovského
5.12. MIKULÁŠ – stretnutie detí s Mikulášom
8.12. VIANOČNÉ TRHY a starostovská kapustnica
– kapustnicu varia starostovia obcí: Nitrianske
Pravno, Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová,
Pravenec, Poluvsie, Nedožery-Brezany, Poruba

Kam zmizol prístrešok amfiteátra?

O b e c N i t r i a n s ke P r a v n o s a
obnovou kaplnky Panny Márie
Sedembolestnej zaoberá
intenzívne od roku 2016, kedy bol
spracovaný Vlhkostný posudok
objektu a návrh spôsobu sanácie,
vypracovaný Ing. Arch. M.
Marčekom, statický posudok
objektu, architektonickohistorický a umelecko-historický
výskum Ing. Arch M.
Martinčekom a Mgr. Kristínou
Zvedelovou PhD.
Baroková
Kaplnka Panny
Márie Sedembolestnej bola
postavená v roku 1770, neskôr
upravovaná v roku 1818 a
doplnená vežičkou vo vrchole s
dvojkrížom v roku 1863, čím bol
u ko n č e n ý a r c h i t e k t o n i c ko historický vývoj stavby, nakoľko v
20. storočí boli realizované už len
drobné úpravy. Podstatným
faktorom pre súčasný narušený
až havarijný stav objektu bola

Z dôvodu zhoršujúceho sa technického stavu prístrešku
amfiteátra na našom námestí dala obec vypracovať
statický posudok. Tento potvrdil, že je nutné niektoré
nosné prvky konštrukcie vymeniť, nakoľko sú už značne
prehnité. Na základe tohoto posudku dala obec následne
vypracovať cenovú ponuku na jeho opravu. Keďže jediný
možný postup opravy bol náročný ( prístrešok bolo treba
úplne rozobrať a následne znovu zložiť) a niektoré prvky – Novonarodení občania:
medená strecha poskladaná z malých štvorcov sa už znovu Richard FÁBRY
nedala použiť, vyšla cena za opravu cca 30 tisíc eur. Na Tomáš LIČKO
základe týchto informácií sa obecné zastupiteľstvo Tomáš BALÁŽ
rozhodlo prístrešok odstrániť a navrhlo postaviť nový, Andreas PAPOUTSIDIS
ktorého podobu by malo navrhnúť a schváliť už nové
vedenie obce.
starosta

absentujúca údržba,
rozšírenie a zdvihnutie
nivelety štátnej cesty s
vysokou dopravnou
záťažou v tesnej blízkosti
vstupu do objektu.
Obec Nitrianske Pravno
zadala v júni 2018
vypracovanie projektovej
dokumentácie pre účely
obnovy
Kaplnka Panny
Márie Sedembolestnej ,
ktorú vypracoval Ing.arch.
Milanom Marčekom. Na
základe vypracovaného projektu
sa pristúpilo k zadaniu obnovy
pánu Miloslavovi Šarlinovi, ktorý
s obnovou kaplnky začal v
septembri 2018.
V prvej fáze obnovy bude
vymenená strešná krytina na
kaplnke a budú vykonané
terénne práce, odvedenie
dažďovej vody napojením do
šachty dažďovej kanalizácie pred
Domom smútku, čo bude mať
pozitívny vplyv na odvlhčenie
kaplnky. Na uvedené práce je v
roku 2018 vyčlenená čiastka cca
7000.-€ .
Stavebné práce by mali byť
dokončené do konca roka 2018.
V roku 2019 obec opätovne
požiada o dotáciu zo štátneho
fondu na pokračovanie prác na
obnove Kaplnky Panny Márie
Sedembolestnej na cintoríne v
Nitrianskom Pravne.
D. Chmurová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Rozlúčili sme sa:
Ján ĎURICA
Mikuláš KRIVEK
Jozef GREGOR
Daniela JESTREBSKÁ
Jozef LEITMAN
Alojzia GOMBARČEKOVÁ
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
10. november 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Nitrianske Pravno
Poradové číslo, meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Beata Heldiová, Mgr., 59 r., Poštová banka – klient. pracovník, nezávislá kandidátka
2. Katarína Ivaničová, 55 r., vedúca predajne, Nova
3. Andrej Richter, Mgr., 38 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Znášik, 36 r., stolár, Slovenská národná strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
Poradové číslo, meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Pavel Áč, Ing., 51 r., SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba, Sloboda a solidarita
2. Pavel Biely, 49 r., projektový manažér, Slovaktual s.r.o., nezávislý kandidát
3. Dávid Čižniar, 27 r., robotník, Nova
4. Imrich Gáplovský, Ing., 51 r., grafický dizajnér, Nova
5. Beata Heldiová, Mgr., 59 r., Poštová banka – klient. pracovník, nezávislá kandidátka
6. Lenka Hiščárová, 34 r., ekonóm CSS Bôrik, Nitrianske Pravno, Smer – sociálna demokracia
7. Stanislav Holec, Mgr., 62 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
8. Katarína Ivaničová, 55 r., vedúca predajne, Nova
9. Zita Jakubjaková, 56 r., mzdová účtovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Peter Klimant, 35 r., manipulant, nezávislý kandidát
11. Drahomír Klúčovský, 34 r., hasič – záchranár, Smer – sociálna demokracia
12. Mário Krebes, 35 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
13. Ivana Krebesová, Bc., 43 r., odborný pracovník v štátnej správe, Slovenská národná strana
14. Róbert Kremel, 56 r., SZČO, Slovenská národná strana
15. Veronika Murková, Bc., 25 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
16. Marek Oller, 42 r., lesník, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Jozef Steinhűbl, 65 r., dôchodca, Nova
18. Martin Unterfranc, Mgr., 34 r., učiteľ, nezávislý kandidát
19. Peter Znášik, 36 r., stolár, Slovenská národná strana
20. Štefan Žila, 55 r., SZČO, Slovenská národná strana

KOMPETENCIE POSLANCOV OZ A STAROSTU OBCE
určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy
starosta,
obcí vám v krátkosti citujeme kompetencie poslancov
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie
obecného zastupiteľstva a starostu obce
rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať
Kompetencie poslancov obecného zastupiteľstva vymedzuje
miestny
poplatok,
§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné
e)
určovať
náležitosti miestnej dane alebo miestneho
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,
poplatku,
najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov
a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie
obce,
ú k o n y t ý k a j ú c e s a t o ht o m a j e t k u a k o nt r o l o va ť
g) uznášať sa na nariadeniach,
hospodárenie s ním,
h)
schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho
obce
v medzinárodnom združení
čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť
dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru
rozsah
výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného
alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej
obdobia
na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu
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PRAVNIANSKE ZVESTI
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 06. 09. 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák, privítal všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo
zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s určením
miesta a času konania zasadnutia s programom,
ako bol zverejnený. Upozornil, že z rokovania je
robený audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že bolo prítomných 9
poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili. Rokovanie
zastupiteľstva bolo uznášaniaschopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program zasadnutia.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený
návrh programu zasadnutia a toto sa uberalo
nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. V o ľ b a n á v r h o v e j k o m i s i e a u r č e n i e
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady
4. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce
Nitr. Pravno za I. polrok 2018 a monitorovacia správa o plnení programového
rozpočtu za I. polrok 2018
5. Rozpočtové opatrenie č.7 a č. 8
6. Zmena organizačnej štruktúry obecného
úradu
7. Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
8. Rôzne – informácie
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
K bodu č. 3 - Správa o činnosti Obecnej rady
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová,
prednosta OcÚ – predložila Správu o činnosti
Obecnej rady. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4 - Informatívna správa o plnení
rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2018
a monitorovacia správa o plnení programového
rozpočtu za I. polrok 2018
Ing. Katarína Líšková, ekonómka obce – predložila
na rokovanie OZ správy. Správy tvoria prílohu k
zápisnici.
K bodu č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 7 a č. 8
Ing. Katarína Líšková, ekonómka obce – predložila
rozpočtové opatrenia a vysvetlila jednotlivé
úpravy položiek v rozpočte.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – spýtal sa
poslancov, či majú k jednotlivým položkám
pripomienky. Vysvetlil dôvody demontáže
prístrešku na námestí. Prístrešok je v havarijnom
stave a bude demontovaný. Vysvetlil, že pri
položke úprava cesty vo Vyšehradnom boli určené

finančné prostriedky, ktoré sa však podľa faktúry
upravia. Naviac práce súviseli s výmenou potrubia.
Vysvetlil jednotlivé položky pri propagácii
referenda. Taktiež vysvetlil, že je potrebné navýšiť
finančné prostriedky na verejnú zeleň z dôvodu, že
spoločnosť Obec Nitrianske Pravno s.r.o. dostávala
dotáciu na pracovníkov z Úradu práce a v
súčasnosti už musia pracovníkov zamestnávať bez
dotácie.
K bodu č. 6 - Zmena organizačnej štruktúry
obecného úradu
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová,
prednosta OcÚ – informovala, že z dôvodu podania
žiadosti o dotáciu na nákup osobného automobilu,
ktorý by slúžil ako sociálny taxík, je potrebné
vytvoriť funkčné miesto vodiča.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – doplnil, že
nebude sa prijímať nový zamestnanec, ale upraví
sa úväzok zamestnancovi obce.
K bodu č. 7 - Odpredaj, kúpa a prenájom
pozemkov
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o
jednotlivých predajoch, kúpe a prenájme
pozemkov v k.ú. Nitrianske Pravno.
- uviedol, že do konca roka 2018 bude
vypovedaná zmluva Vjarspolu s.r.o., ktorý má
prenajaté pozemky v majetku obce. Následne bude
zverejnený zámer pozemky prenajať.
Peter Znášik, poslanec OZ – zaujímal sa o to, akú
dotáciu dostávajú nájomcovia pôdy od štátu.
Uvažoval, či by obec nemohla taktiež tieto dotácie
dostávať.
K bodu č. 8 Rôzne – informácie
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o
dotáciách, ktoré za posledné obdobie obec získala:
- dotácia na kúpu kompostérov – starosta obce
uviedol, že bola na základe verejného obstarávania
vybratá firma, ktorá dodá obci kompostéry.
Momentálne sa spracováva zmluva a následne
budú obyvatelia obce dostávať kompostéry do
domácností.
- dotácia na komunálne centrum – starosta obce
uviedol, že prebieha nové verejné obstarávanie,
keďže to pôvodné bolo zrušené. Dodávateľ na
realizáciu výstavby komunitného centra by mal byť
vybratý koncom roka 2018 alebo začiatkom
budúceho roka.
- dotácia na nákup svietidiel v Solke – v súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na nákup svietidiel.
- dotácia na prístavbu garáží na požiarnej zbrojnici
– spoločnosť Obec Nitrianske Pravno s.r.o. pracuje
na vybudovaní prístavby. Obec dostala informáciu,
že aj ďalšia žiadosť o dotáciu na celkové
dobudovanie požiarnej zbrojnice bude úspešná.
Peter Znášik, poslanec OZ – informoval sa, prečo

j)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len
„hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať
ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a
účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a
určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a
ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne
znelku obce,

nebola prejednávaná žiadosť p. Dobroviča.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
žiadosť bude predložená na rokovanie stavebnej
komisie, následne na rokovanie finančnej komisie a
obecnej rady.
Katarína Ivaničová, obyvateľka obce – zaujímala
sa, či v prípade nepostavenia kultúrneho domu
podľa schváleného návrhu vyplynú pre obec
nejaké finančné sankcie.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval, že v
prípade nepostavenia KD podľa schváleného
návrhu nevyplývajú pre Obec Nitrianske Pravno
žiadne sankcie.
Jozef Steinhübel, obyvateľ obce – uviedol, že
nemôže sa stavať, pretože sú pamiatkári proti.
Zároveň sa spýtal, prečo nepožiadala obec o
dotáciu na výstavbu kultúrneho domu z
eurofondov.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
čakalo sa niekoľko rokov, kým vyjde výzva, žiadna
na kultúrny dom nevyšla a teda sa poslanci OZ
dohodli, že postavia KD za vlastné. Pôvodný návrh
sa niektorým poslancom nepáčil. Uviedol, že
architekti v komisii pre výber návrhu KD boli
nominovaní Komorou architektov a oni určili, že KD
má byť na námestí.
Róbert Kremel, poslanec OZ – uviedol, že bola
oslovená firma, ktorá zabezpečila propagáciu
referenda a zámer bol, aby na referendum
prišlo čo najviac obyvateľov. Zároveň uviedol, že
postaviť je lacnejšie, ako niečo prerábať.
Jozef Steinhübel, obyvateľ obce – uviedol, že obec
sa mala zapojiť do projektov, ktoré prispievali na
aktivity multikultúrnych obcí.
Mária Steinhüblová, obyvateľka obce –
informovala, že psy v záhrade pri jej dome neustále
brešú a „nedá sa tam existovať“. Ďakuje za
odstránenie polgulí na námestí.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že v
tejto veci bola predvolaná majiteľka pozemku na
komisiu verejného poriadku, ktorá argumentovala,
že obyvatelia okolitých domov chodia okolo jej
pozemku venčiť svoje psy, a preto tie na jej
pozemku štekajú. Informovala členov komisie, že
do konca septembra ich premiestni do Pravenca.
Ing. Peter Pekár, poslanec OZ – zaujímal sa o
problematiku nedostatočného signálu pre mobilné
telefóny vo Vyšehradnom. Informoval, že čistička
odpadových vôd stále zapácha a prevádzka
čističky nie je taká, aká má byť. Uviedol, že bývali 4x
do roka domové schôdze a teraz sa nekonajú.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
vybraná firma má povolenie na vybudovanie
vykrývača, čaká už len na objednávku od Slovak
Telekomu.
... pokračovanie na strane 4

q) vydávať súhlas s pričlenením obce.
Kompetencie starostu obce sú vymedzené § 13 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.









zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a
obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k
právnickým a fyzickým osobám,
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok
obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu,
starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo
je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.
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... pokračovanie zo strany 3

Ing. Tomáš Šujan, riaditeľ spoločnosti Obec
Nitrianske Pravno s.r.o. – snažia sa o pravidelnú
údržbu čističky. Robí všetko pre to, aby sa to
zlepšilo. Uviedol, že nie je si vedomý, že bývali
domové schôdze 4x do roka.
Martina Kužmová, obyvateľka obce – informovala,
že je potrebné venovať pozornosť deťom, ktoré
majú celiakiu. Týka sa to 10 – 20 detí v obci. Je
potrebné riešiť situáciu v školskej jedálni.
Pripravovaný sociálny taxík by mohli využívať aj
deti, ktoré chodia peši z Nitrianskeho Pravna do
Vyšehradného.
K bodu č. 9 - Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom
programu samostatne.
K bodu č. 10 - Uznesenie
UZNESENIE č. 72 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie správu o
činnosti Obecnej rady.
UZNESENIE č. 73 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie
informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr.
Pravno za I. polrok 2018 a monitorovaciu správu o
plnení programového rozpočtu za I. polrok 2018.
UZNESENIE č. 74 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7 / 2018
UZNESENIE č. 75 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 8 / 2018
UZNESENIE č. 76 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie zmenu
organizačného poriadku Obecného úradu v
Nitrianskom Pravne č. 1 / 2018 zo dňa 20. júla 2018.
UZNESENIE č. 77 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať Jánovi
Tužinčinovi a manželke Žofii, Štúrova 655/10,
Nitrianske Pravno – pozemok KN-C p.č. 946/1 –
záhrada o výmere 274 m2 , k.ú. Nitrianske Pravno
za cenu 14 €/m2. Ide o prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok k
pozemku žiadateľa.
UZNESENIE č. 78 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať
pozemky za školou KN – C p.č. 1184/1 – záhrada o
výmere 147 m2, KN-C p.č. 1125/1 – orná pôda o
výmere 854 m2, KN -C p.č.1124 – orná pôda o
výmere 597 m2 a KN – C p.č. 1183/9 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 177 m2 v k.ú. Nitrianske
Pravno pánu Petrovi Ollerovi, J. Damku 762/2, 972
13 Nitrianske Pravno za cenu 19 €/m2 na základe

najvyššej ceny, ktorá bola ponúknutá vo verejnej
súťaži.
UZNESENIE č. 79 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať
pozemok KN-C p.č. 225/30 – TTP o výmere 406
m2 a p.č. 225/94 TTP o výmere 492 m2 v k.ú. Solka
pánu Romanovi Raučinovi , Prievidzská ulica
61/64, 972 13 Nitrianske Pravno za cenu 24 €/m2
, na základe najvyššej ceny, ktorá bola ponúknutá
vo verejnej súťaži.
UZNESENIE č. 80 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať
pozemok KN-C p.č. 225/26 – TTP o výmere 912 m2
a p.č. 225/103 TTP o výmere 14 m2 v k.ú. Solka, pani
Petre Obertovej, Soľná 759/9, 972 13 Nitrianske
Pravno za cenu 20 €/m2, na základe najvyššej
ceny, ktorá bola ponúknutá vo verejnej súťaži.
UZNESENIE č. 81 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať
pozemok KN-C p.č. 225/28 – TTP o výmere 709
m2 a p.č. 225/92 TTP o výmere 195 m2 v k.ú. Solka,
pani Monike Rybárovej, Poruba 227 a Ing. Marekovi
Kováčovi, Žikava 146, Lovce , za cenu 23 €/m2, na
základe najvyššej ceny, ktorá bola ponúknutá vo
verejnej súťaži.
UZNESENIE č. 82 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať
pozemok KN-C p.č. 225/136 o výmere 1 299 m2 a
p.č. 230/21 o výmere 213 m2 pánu Romanovi
Raučinovi , Prievidzská ul. 61/64 , 972 13 Nitrianske
Pravno za cenu 14,50 €/m2 , na základe najvyššej
ceny, ktorá bola ponúknutá vo verejnej súťaži.
UZNESENIE č. 83 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje na základe
geometrického plánu číslo 64/2018 zo dňa 28. 05.
2018 odkúpiť pozemky:
KN-C p.č. 891/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2
od Čmelovej Aleny a Ivana, Námestie SNP 303/65,
Nitr. Pravno, KN-C p.č. 888/2 – zastavané plochy 9
m2 od Stovičkovej Jany, Šoltésovej 723/7,
Prievidza, KN-C p.č. 886/2 – zastavaná plocha o
výmere 21 m2 od Klajberovej Márie, Štúrova
1027/64, Nitrianske Pravno, KN-C p.č. 883/7 –
zastavaná plocha o výmere 29 m2 od Vašákovej
Moniky, Hiddastrasse 103, Frankfurt am Main, KNC p.č. 883/6 zastavaná plocha o výmere 13 m2 od
Haraga Mariána a Dariny, Kollárova 1046/4, Nitr.
Pravno za cenu 7 €/m2.
UZNESENIE č. 84 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odkúpenie
pozemku od Ing. Mariána Ličku, KN-C p.č. 215/2 –

záhrada o výmere 18 m2 k.ú. Vyšehradné, za cenu
3,50 €/m2, na základe vypracovaného
geometrického plánu.
UZNESENIE č. 85 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje zverejniť zámer
na prenájom pozemkov: KN-E p.č. 528/2 – orná
pôda o výmere 42 075 m2, KN-E p.č. 527/2 – TTP o
výmere 24 842 m2, KN-E p.č. 531/2 – TTP o výmere
9 935 m2 ,KN-E p.č. 530 – orná pôda o výmere 2 284
m2 ,KN-E p.č. 1764/2 – TTP o výmere 25 267 m2 ,
KN-E p.č. 1765/1 – orná pôda o výmere 6 370 m2 ,
KN-E p.č. 1768 – TTP o výmere 1 741 m2 , KN-E p.č.
1769/2 – orná pôda o výmere 57 749 m2 , KN-E p.č.
1771 – orná pôda o výmere 29 860 m2 v k.ú. Solka.
Zámer na prenájom pozemkov zverejniť v
týždenníku MY, ako aj na internetovej stránke
obce. Cena za prenájom pozemkov – podľa
znaleckého posudku, minimálne však 10 €/ha.
Prenajímať sa bude z celkovej plochy 20 ha len tá
časť pozemkov, ktorá nie je zarastená náletovými
drevinami – cca 13 ha.
UZNESENIE č. 86 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje zriadenie
vecného bremena na pozemky KN-C p.č. 225/86 a
KN-C p.č. 225/21 v k.ú.Solka z dôvodu vybudovania
vodovodnej a elektrickej prípojky na pozemok p.
Radoslava Chmuru p.č. 225/22 k.ú. Solka.
UZNESENIE č. 87 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne III. Ruší uznesenie OZ č.
67/2018 zo dňa 3.7.2018 – odpredať pozemok KN-C
p.č. 225/136 o výmere 1 299 m2 a p.č. 230/21 o
výmere 213 m2 pánu Petrovi Ollerovi.
K bodu č. 11 - Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce
Ing. Jozef Balčirák poďakoval poslancom za účasť a
zasadnutie vyhlásil za skončené.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Pavel Áč, Ľudevít Matušík
Neprítomní: Do návrhovej komisie boli zvolení: Marek Oller,
Róbert Kremel, Ján Štálnik
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 9 prítomných poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Mgr. Beáta
Heldiová, Ing. Peter Pekár
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová
– prednosta OcÚ Nitr. Pravno

„Kroje na radnici“ – výstava ľudového odevu Hornonitria
Odievanie je fenomén všetkých čias. Dnes
sa vraciame v čase späť, aby sme oku
zvedavcov a milovníkov folklóru
priblížili, ako sa ľudia v regióne
Hornonitria (deviatich obcí v severnej
časti Hornej Nitry) odievali pred dvomi
storočiami. Výstava predstavuje krojové
fragmenty a celky z prelomu 19. a 20.
storočia, ale aj verné rekonštrukcie
krojových súčiastok. Autorkou výstavy je
Radka Tarabčíková, folkloristka a vedúca
Občianskeho združenia Hornonitrie.
Cieľom výstavy je poukázať na druhy
odevov v pravnianskej doline, ktoré
v minulosti jednoznačne identifikovali
ľudí, ich príslušnosť k rodnej obci a tiež
ich majestát.
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Poďakovanie za pomoc pri realizácii
výstavy patrí M. Vaňovej a A. Richterovi
z N. Pravna, R. Haronikovi z Vyše-

hradného, P. Lovasovi z Prievidze, M.
Tarabčíkovi z Poluvsia, F. Herchelovi z
Pravenca, FSk Lubená z Poluvsia, rodine
J. Strečanského z Poluvsia, skupine
Neutrataler z Kľačna a Obecnému múzeu
v Tužine.
Dominantou výstavy je veľkoformátová
fotografia zobrazujúca rodinu v ľudovom
odeve z obce Nedožery v 2. pol. 19. stor.,
k t o r ú p re ú če ly v ý s t a v y p o s k y t l o
Hornonitrianske
múzeum v Prievidzi.
PRED
Návštevník môže vidieť roľnícke
pracovné kroje muža a ženy i náčinie,
ktoré pri práci používali. Ďalší pár figurín
zobrazuje slávnostný odev roľníkov,
ktorý bol využívaný len vo sviatok a pri
výnimočných životných príležitostiach,
ako boli napr. svadby „veselia“, alebo
krstiny „krštenia“. Základom odevu
roľníčky bol konopný rubáč, naň si žena
obliekala konopné pracovné alebo
ľanové sviatočné oplecko s hodvábnou

„pravnianskou“ výšivkou a kabátik. Na
modrotlačovú plisovanú sukňu,
v neskoršom období štofovú sukňu,
prišla zástera z modrotlače či z čierneho
perkálu. Žiadna žena nesmela vyjsť na
ulicu prostovlasá. Toto privilégium
prislúchalo len slobodným dievčatám.
Vydaté ženy skrývali svoje vlasy pod
vyšívaný čepiec, na ktorom si výšivkou
zdobili aj konce stránok tzv. ťapky. Ženy
chodili
PO prevažne bosé, v letných
mesiacoch v krpcoch, v zime v čižmách
alebo onuciach. Rovnaké obutie
prislúchalo mužom. Raritou sú
vystavené podkuté krpce, ktoré chlapi
nosili v zime na robotu v hore. Konopnú
pracovnú košeľu v nedeľu vystriedala
ľanová sviatočná košeľa, na ňu prišiel
súkenný kabátik, halienka a dlhá halena
zdobená vlnenou výšivkou. Nohavice z
bieleho súkna boli jednoducho zdobené
šujtášom. Veľkosť klobúka určovala
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Tradičné regionálne špeciality rozvoňali námestie v Nitrianskom Pravne
Občianske združenie Hornonitrie
v spolupráci s členskými obcami privítalo v
sobotu 15. septembra 2018 už po šiestykrát
na námestí v Nitrianskom Pravne nadšencov
v y n i k a j ú ce h o j ed l a . Po č a s D ň a o b c í
pravnianskej doliny sa ochutnávali tradičné
dedinské špeciality a o kultúrny zážitok sa
postarali folklórne a spevácke skupiny
z regiónu. V úvode podujatia hostí privítal
starosta obce N. Pravno Jozef Balčirák a
prezident OZ Hornonitrie Miroslav Dzina. Z
rúk zástupcu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Richarda Takáča
prevzali šek s dotáciou na podporu
podujatia.
V programe 6. ročníka Dňa obcí
pravnianskej doliny jednotlivé obce
reprezentovali: Probner Echo a Jesienka z
Nitrianskeho Pravna, Roveň z Poruby, Naša
kapela z Nedožier-Brezian, Lubená
z Poluvsia, Vrbinka z Pravenca,
Schmiedshauer z Tužiny a Neutrataler z
Kľačna.
Cieľom podujatia bolo zachovanie,
prezentácia tradičných zvykov, piesní,
ľudového odevu a tradičných receptúr jedál
z regiónu. Návštevníci ochutnali
pravenčianske praženiny, malinovské
šúľance s makom alebo so strúhankou,
p o l uv s k ý g u l á š z d i v i ny a g ra n at í r,
chvojnické bryndzové halušky, porubské
kysnuté koláče a zabíjačkovú kašu,
pravniansku haruľu, kľačniansku hubovú
polievku, tužinskú kapustnicu s fazuľou,
nedožersko-brezianske posúchy a mnoho

ďalších dobrôt.
O prípravu jedla sa postarali usilovné ženy
združené v Karpatskonemeckom spolku, či v
Klube žien, ale zahanbiť sa nenechali ani
zástupcovia silnejšieho pohlavia združení
napríklad v regionálnych DHZ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Dotáciu na materiálnotechnické zabezpečenie podujatia poskytol
Trenčiansky samosprávny kraj. Vďaka za
pomoc pri organizovaní podujatia patrí aj
Re g i o n á l n e m u k u l t ú r n e m u ce nt r u v
Prievidzi.
Sprievodným podujatím bol tradične jarmok
re m e s e l n í kov. D r u hý m s p r i evo d ný m
podujatím Dňa obcí pravnianskej doliny 2018
bola výstava „Kroje na radnici“ v trvaní od
11.9. do 9.10.2018. Výstavu miestnych
ľudových, roľníckych a meštianskych krojov
vhodne doplnili fotograf ie detailu
regionálneho odevu. Výstavná expozícia
b o l a n áv š t e v n í ko m p r í s t u p n á p o č a s
úradných hodín Obecného úradu v
Nitrianskom Pravne.
A hoci sa podujatie Deň obcí pravnianskej
doliny skončilo, rada by som Vás už teraz
pozvala na Vianočnú starostovskú
kapustnicu, ktorú už tradične bude
organizovať OZ Hornonitrie a OcÚ
Nitrianske Pravno v sobotu 8.12.2018 na
námestí v Nitrianskom Pravne. Tešíme sa na
stretnutie s Vami!

Radka Tarabčíková, OZ Hornonitrie

foto + video

majestát roľníkov a gazdov.
Azda najhonosnejší kroj pochádza
z Nitrianskeho Pravna. Zachytáva
meštianske pomery a bohatstvo
mestečka, v ktorom sa ťažili vzácne
kovy. Ženy sa odievali do drahých
brokátov, mnohokrát z dovozu,
a vyšitú necovanú sieť na zásterách
a opleckách neskôr nahradila výšivka
na tyle. Korunu meštianskej ženskej
k r á s y t v o r i l č e p i e c z l a t o h l a v,
domácimi nazývaný koke s dlhou
saténovou stuhou. V tej dobe sa jeho
hodnota rovnala dvom kravám. Muži
nosili nohavice, kabátik a halenu z
tmavšieho modrého súkna, ľanovú
košeľu s manžetami a golierom,
kožené čižmy a plstený klobúk.
Meštiansky odev bohato dopĺňali
strieborné filigránové gombíky,
spony a ozdoby.
K pôvodnému ľudovému odevu
výstavy patrí aj sviatočný kroj z obce
Tužina a „moderné“ medzivojnové
polokroje z modrotlače a vlneného

štofu. Na základe výskumu
a zachovaných historických
fotografií vznikli aj rekonštrukcie
krojov – sviatočný mužský odev
z obce Kľačno a svadobný kroj z obce
Poluvsie, ktorý dopĺňa dievocká parta
i čepiec s vyšívanou šatou určený pre
mladú ženu.
Výstava dovedna prezentuje 11
krojových celkov a 33 fragmentov
ľudového odievania od konca 19. do
polovice 20. storočia z obcí
Nedožery-Brezany, Poruba,
Pravenec, Poluvsie, Lazany,
Nitrianske Pravno, Tužina, Kľačno,
M a l i n o v á a C h v o j n i c a . D e t a i ly
ženského ľudového odevu
dokumentujú aj fotografické
z vä č š e n i n y. V ý s t a va „ K ro j e n a
radnici“ trvala do utorka 9. októbra
2018. Bola určená širokej verejnosti,
školám i predškolským zariadeniam.
Radka Tarabčíková
OZ Hornonitrie
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8.ročník stretnutia umeleckých kováčov „Jurčove dni“
V sobotu 11. augusta sa už po ôsmykrát rozozvučalo
n á m e s t i e v N it r i a n s ko m P rav n e z v u k m i k l a d í v
udierajúcich o nákovy. Všade bolo cítiť vôňu ohňa
a rozpáleného železa. Na akcii „Jurčove dni“ sa stretlo
približne 60 umeleckých kováčov z celého Slovenska a
návštevníci mohli vidieť naživo ukážky ich zručnosti.
Obyvatelia, ale aj návštevníci Nitrianskeho Pravna, si
určite všimli množstvo kovaných plastík v okolí obecného
úradu. Býva každoročným dobr ým zvykom, že
organizátori tohto podujatia a autori venujú obci jednu
kovanú plastiku. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Pri OcÚ
pribudla nová plastika pod názvom „Monštrancia“, ktorej
autorom je Andrej Michalik a zhotovil ju spolu so svojím
kolektívom.
Organizátori mi prezradili, že plastika, ktorá bude
venovaná na budúci rok, má tajuplný názov „JARLO“
v staro-slovienčine toto slovo znamená niečo ako stred
duchovna. Necháme sa teda prekvapiť, čo nám autori tejto
plastiky Matej Siget a Ján Ostratický pripravia.
Súčasťou tohto podujatia bolo
aj vystúpenie Hudobnej skupiny Jindro
Band Bluesnotes z Nitry. Účastníci teda
mali nielen zrakový, ale aj sluchový
zážitok.
Magdaléna Vaňová

ALOJZ DIERA

Učiteľ, hudobník, organista, organizátor hudobného života

1879 - 1967

foto + video

XXVII. FESTIVAL HAUERLANDU 2O18
Naposledy bola naša obec Nitrianske
Pravno dejiskom slávností Hauerlandu 15.
augusta 2009, kedy sa konal XVIII. ročník
Sviatku piesní a tancov nemeckej
národnostnej menšiny. Tretia augustová
sobota už tradične patrí tomuto podujatiu.
Tento rok to pripadlo na 18. august.
Miestna skupina KNS spolu s OÚ v
Nitrianskom Pravne a s KNS na Slovensku
zorganizovali XXVII. ročník festivalu po
deviatich rokoch opäť na našej pôde. Zavítali k
nám spevácke a tanečné skupiny pôsobiace pri
KNS v obciach regiónu Hauerland z Kľačna,
Tužiny, spevokol Grünwald z Handlovej,
zo
Skleného, Kunešova, Turčeka, Hornej Štubne,
Janovej Lehoty, no najmä hostí z regiónu
Dolný Spiš z Mníška nad Hnilcom, tanečná
skupina Hummel a spevokol Hummelchor z
Vyšného Medzeva z košického regiónu a
spevácka skupina Nachtigall z Košíc.
Program začal slávnostnou sv. omšou v
Rímskokatolíckom kostole Mučeníckej smrti
sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval rodák z
N i t r i a n s k e h o P r a v n a P f r. G R J o h a n n
Kotschner. Ústrednou myšlienkou omše,
ktorú sprevádzal spevokol Neutrathaler z
Kľačna, boli obmenené slová modlitby
Otče náš : „...a úsmev každodenný daj nám
dnes“. Po skončení omše dotvárala sviatočnú
atmosféru pred kostolom dychová hudba
Pravňanka. V Hoteli Vyšehrad bol spoločný
obed. Po ňom sa účastníci v sprievode
presunuli námestím plným sviežich kvetov k
amfiteátru.
Kultúrny program otvorila sólová hra na
akordeóne v podaní študentky konzervatória
Veroniky Bridovej. Jej precítený hudobný
p r e j av n á m p r e d s t av i l s k l a d b y d v o c h
najvýznamnejších nemeckých hudobných
skladateľov Johanna Sebastiana Bacha a
Ludwiga van Beethovena a súčasného
najúspešnejšieho českého skladateľa strednej
generácie Jana Meisla. K privítaciemu
programu patril prednes poézie úspešných
recitátoriek v nemeckom jazyku z miestnej ZŠ
- Lenky Krpelanovej
a Stely Krajči. Kvalitný

výber doplnil tanec dievčat podľa piesne „Déjà
vu“ od osemnásťročného a už úspešného
nemeckého popového speváka Mikeho
Singera. Najmladší žiaci sa predstavili krátkou
javiskovou formou. Deti ZŠ pripravovali pani
učiteľky Juliana Páleschová, Ivonka
Haneschová a Andrea Srnová.
Po detských vystúpeniach zaspievali
predsedovia miestnych skupín spoločne
pieseň
„Hlboko v baníckom kraji je moje
rodisko“. Potom starosta obce Ing. Jozef
Balčirák privítal všetkých hostí, osobitne hostí
zo zahraničia Pfr.GR Johanna Kotschnera –
predsedu Pomocného spolku
Karpatskonemeckých katolíkov v Nemecku;
pani Brunhildu Reitmeier Zwick –
predsedkyňu Karpatskonemeckého
kraj anského združenia v Nemecku zo
Stuttgartu; pána Dr. Ondreja Pössa – predsedu
KNS na Slovensku; pani Hildegardu
Steinhüblovú – predsedkyňu KNS Hauerlandu;
pána starostu z Tužiny Miroslava Dzinu s
manželkou a všetkých prítomných. Následne
sa prihovorili účastníkom krátkymi prejavmi aj
čestní hostia.
Hlavný kultúrny program začala domáca
spevácka skupina Probener Echo a po nej
postupne všetky ďalšie. Spestrením programu
spevákov bolo tanečné vystúpenie dievčat
Hummel z Vyšného Medzeva. Hoci je ich teleso
na svete len dva roky, hovoria o sebe, že sa iste
narodili pod šťastnou hviezdou, lebo každé ich

vystúpenie bolo odmenené potleskom. Niečo
na tom bude, lebo aj u nás ukázali zaujímavé
tanečné variácie a pohyb v priestore zvládli
veľmi dobre. Roztancovali aj spevokol
dospelých pod javiskom. Pani Dr. Helga
Niklesová predstavila najznámejšiu baladu
J.W.Goetheho – „Kráľ tmy“ a jej spoločníčka si
spomenula na svoje školské roky prednesom
básne „Ranená breza“ od Márie RázusovejMartákovej.
Ani Handlovčania sa nenechali zahanbiť a
pekne to na javisku rozkrútili. Každá skupina
priniesla do vienka svoje špecifikum výberom
pekných piesní, ktoré sú ich srdcovou
záležitosťou. Zlatým klincom programu bolo
vystúpenie speváka – sólistu Jána Königa.
Škoda len, že zlyhala technika, ale nakoniec sa
všetko vyriešilo.
Sprievodnými aktivitami bol jarmok
r e m e s i e l a v ý s t av a „ D e j i n y a k u l t ú r a
karpatských Nemcov v Hauerlande“, ako aj
výstava výšiviek v Dome stretávania na
námestí NP. Pred sálajúcimi lúčmi slnka sa
prítomní mohli skryť pod prístreškom a
stromami a občerstviť sa nápojmi, kávou,
chutnými koláčmi a gulášom.
Isteže to nie je ľahké pre nikoho vydať zo
seba všetko, čo je v jeho silách, najmä pre
starších.
Aj napriek pribúdajúcim rokom
prišli pozdraviť, odkrojili si kus svojho voľného
času na nácvik a na ďalekú cestu. Všetkým
vystupujúcim a organizátorom patrí za
vydarené podujatie veľké poďakovanie.
Najkrajšou odmenou je spoločná radosť.
Zostáva len veriť, že všetci účastníci festivalu aj
napriek menším ťažkostiam prežili deň plný
radosti, spokojnosti a umeleckých zážitkov.
V závere chceme v mene KNS v
Nitrianskom Pravne popriať všetkým už len
každodenný úsmev, nezhasínajúci
entuziazmus a mladým radosť zo
sebazdokonaľovania.
Štafeta poputovala ďalej do Turčeka a
tešíme sa na stretnutie opäť o rok. Do videnia !
Mgr. E. Antolová
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Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov
Domov speváckeho zboru
slovenských učiteľov má dlhoročnú
históriu. Vznikol v roku 1933 po prvej
svetovej vojne, keď sa zrealizovala
myšlienka založiť celonárodné
spevácke teleso. A pretože jeho
členovia sa v tom čase nemali možnosť
stretávať, rozmýšľali nad stavbou
zariadenia, ktoré by umožnilo schádzať
sa na sústredeniach a nácvikoch zboru.
Realizáciou nápadu vybudovať
toto zariadenie bol poverený Ján
Geryk, ktorý vymohol od vtedajšej obce
Trenčianske Teplice pozemok a
architekt Milan Michal Harminc
vypracoval plány danej stavby v čistom
duchu architektúry moderny.
Vtedajší členovia zboru prispievali na
výstavbu zo súkromných zárobkov
sumou 1 000 Kč ročne. Slávnosť
otvorenia budovy sa uskutočnila 16.júla
1933.
Stavba je obkolesená Strážovskými
vrchmi a nachádza sa na úpätí vrchu
Klepáč. Zaujímavou súčasťou objektu je
aj areál špor tovísk a záhrada v
stúpajúcom už menovanom vrchu
Klepáč.
V tomto objekte sa schádzali nielen
speváci, ale neskôr i hudobníci, a
pôsobili tu aj známe osobnosti z
Nitrianskeho Pravna. V speváckom

zbore dlhoročne pôsobil riaditeľ školy z
našej obce pán Alexander Chudík a
učiteľ vtedajšej ĽŠU pán František
Koma. Sólistkou Komorného orchestra
slovenských učiteľov a neskôr jeho
dirigentkou bola pani Alica
Matušíková DiS. art.
Svoje brány každoročne otvára
toto zariadenie aj speváckemu zboru
TENEREZZA, kde členky rady
načerpajú nové sily do ďalšieho
speváckeho roku.
V tomto roku sa uskutočnili v
Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov mnohé zmeny. Vynovila
sa koncertná sála, pripravuje sa
výstavba letnej terasy. Preto vznikla
myšlienka organizovať počas leta pre
obyvateľov Trenčianskych Teplíc a
kúpeľných hostí v uvedenom
zariadení koncerty zborov.
Prezentovať sa tu budú domáce i
zahraničné zbory. Jedným zo zborov,
ktoré boli oslovené vedením
zariadenia, bol aj spevácky zbor
TENEREZZA, ktorý svojím
interpretačným umením reprezentuje
obec Nitrianske Pravno nielen na
domácej pôde, ale i v rôznych mestách
na Slovensku a v zahraničí.

Reštaurujú sochu
z centra Nitrianskeho Pravna
Takmer tri mesiace je centrum
Nitrianskeho Pravna bez sochy Panny Márie
s dieťaťom. Tú totiž dočasne demontovali a
presunuli do Bratislavy.
Časť národnej kultúrnej pamiatky, sochy
Panny Márie s dieťaťom na stĺpe v
Nitrianskom Pravne, dočasne premiestnili.
Dôvodom je jej renovácia.
O reštaurátorských prácach na celom
Mariánskom stĺpe, na soche Panny Márie a
t iež na pod stavci rozhod ol Kra jský
pamiatkový úrad v Trenčíne.
Náročná demontáž
S demontovaním sochy Panny Márie začali
odborníci v júli. Urobili to prostredníctvom
zdvíhacieho zariadenia a lán. Sochu uložili
na drevenej palete a jednotlivé časti stĺpa
rozobrali. Podstavec budú opravovať
samostatne. „Úlomky kameňa z poškodenia
pravého líca na tvári Panny Márie boli
odobraté a separované, aby ich bolo možné
použiť pri reštaurovaní. Hlavica stĺpa bola
zabalená do fólií, umiestnená na palete a
všetky časti boli odvezené do ateliéru
Vysokej školy výt varných umení v
Bratislave. Socha i hlavica boli naložené do
auta vysokozdvižným vozíkom, v aute boli
jednotlivé časti fixované proti pohybu,“
opísala postup demontáže Dagmar
Matiašková Ferencová, prednostka
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.
Opravujú ju v Bratislave
Po tomto úkone ju za účasti odborníka

Júlia Hrabovská Gabriela Strassnera previezli do Ateliéru

Letný tábor KNS
Na začiatku júla 2018 sa
v priestoroch Domu stretávania
v Nitrianskom Pravne uskutočnil
denný detský tábor, ktorý s finančnou
podporou Ministerstva vnútra
Spolkovej republiky Nemecko
zorganizoval Karpatskonemecký
spolok na Slovensku, miestna skupina
v Nitrianskom Pravne.
Tábora sa zúčastnilo 25 detí vo veku
7 až 13 rokov, žiakov miestnej základnej
školy, na ktoré dozeralo 5 vedúcich
a pani zdravotníčka.
Pre deti bol pripravený pestrý program
– venovali sa ručným prácam aj
portovým aktivitám. Prázdniny sú síce
obdobím oddychu, ale účastníci tábora
nelenili – okrem súťaží a hier
nacvičovali piesne v nemeckom jazyku.
Zážitkovým spôsobom spoznávali
rodnú obec: zavítali do pobočky Múzea
kultúry karpatských Nemcov v Dome
stretávania v Nitrianskom Pravne a
boli na komentovanej prehliadke
námestia a kostola. Pohľad na obec z
veže kostola bol výnimočným
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zážitkom.
Deti sa veľmi tešili na výlety:
autobusom sa vybrali na Oravskú
priehradu – plavili sa loďou a navštívili
Slanický ostrov. V obci sa prešli na
rybníky v časti Bôrik, kde si tí
odvážnejší mohli vyskúšať chytanie
rýb.
Účastníci tábora boli veľmi spokojní.
Veríme, že vznikla pekná tradícia, ktorá
bude pokračovať aj v budúcnosti.
Alfréd Šverčík
Miestna skupina KNS

reštaurovania kamennej sochy Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave, kde ju
zreštaurujú. Samotnej reštaurácii prevozu a
demontáži diela predchádzali
reštaurátorské prieskumy, počas ktorých
zistili stav, v akom sa kultúrna pamiatka
momentálne nachádza. Na základe toho
kompetentní definovali rozsah prác.

„Reštaurátori pri vykonávaní prieskumu
odkryli pod súčasným podstavcom pôvodný
barokový podstavec s nápisom, ktorý bude
predmetom ďalšieho skúmania. Pôvodne
boli na mariánskom stĺpe dve sošky anjelov,
ktoré časom odpadli, ale v rámci opravy
stĺpu budú znovu osadené na svoje pôvodné
miesto,“ podotkla prednostka.
Cena za rekonštrukciu Mariánskeho stĺpa
(reštaurovanie sochy a oprava
architektonickej časti) obec vyčíslila na 24
055 eur.
„Požiadali sme Ministerstvo kultúry SR, v
programe Obnovme si svoj dom, o
poskytnutie dotácie na podporu projektu
rekonštrukcie Mariánskeho stĺpu. Boli sme
úspešní a získali sme dotáciu vo výške 15
0 0 0 e u r. P rá ce b u d ú re a l i zova n é s
finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky,“ dodala Matiašková
Ferencová.
Reštaurátorské práce by mali byť
ukončené do 31. decembra 2019.
ZDROJ: Igor Roško,
MY Hornonitrianske noviny
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Nominácia na cenu FÉNIX
O tom, že Nitrianske Pravno patrí k
historicky najhodnotnejším
mestečkám Horného Ponitria je
všeobecne známe, no už nie každý vie,
že niektoré z jeho historicky cenných
objektov boli vyhlásené za národné
kultúrne pamiatky a sú evidované v
Ústrednom zozname pamiatkového
fondu Slovenskej republiky. Je to
najvyššia kategória ohodnotenia, aké
môže stavba alebo umelecké dielo
dostať.
Vo Vyšehradnom, ktoré je už niekoľko
desaťročí súčasťou Nitrianskeho
Pravna, sa nachádzajú až tri stavby,
ktoré spĺňajú náročné kritériá
národnej kultúrnej pamiatky. Sú to
Mendelov dom, Richterov dom „zum
Joškala“ a zvonica.
Táto nenápadná zrubová stavba, ktorá
je dnes už najstaršou zachovanou
zvonicou na Hornonitrí, a od roku 1996
národnou kultúrnou pamiatkou, prešla
za ostatné dva roky generálnou
pamiatkovou obnovou. Iniciovalo ju
miestne občianske združenie
Vyšehrad, ktoré už niekoľko rokov
aktívne prispieva k revitalizácii
Vyšehradného a jej hmotného
kultúrneho dedičstva. Jeho zásluhou, a
predovšetkým mimoriadnou
angažovanosťou pána keramikára
Rastislava Haronika, sa podarilo
z vo n i c u z a c h rá n i ť , z a p í s a ť d o
ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR, obnoviť a stabilizovať jej
havarijný stav. Nebyť tejto
predvídavosti a iniciatívy – dnes by
sme už sotva mohli hovoriť o zvonici
ako reálnom, konkrétnom objekte.
Keď sa v roku 2017 začalo s obnovou
zvonice a v rámci reškonštrukčných
prác bola rozobraná, málokto veril, že

sa objekt ešte podarí
postaviť. Viera, vôľa,
pracovitosť, remeselná
zručnosť a láska k
zvonici podporená
obcou dokázali to, čo si
zaslúži náš obdiv. Na to,
čo nebolo možné urobiť
dobrovoľnícky,
vykompenzovala
veľkorysosť obce, ktorá
podporila obnovu
zvonice sumou 10 000 €
a peniaze získané z
Nadácie Slovenskej
sporiteľne – Obce
bližšie k sebe, vo výške
5 000 €.
P r á c a , k t o r ú
d o b r o v o ľ n í c i
občianskeho združenia
Vyšehrad odviedli na
zvonici, napriek tomu,
že nie sú kvalifikovanými odborníkmi
na obnovu zrubových
objektov, znesie tie najprísnejšie
pamiatkarské kritériá. Keďže ide o
výnimočný čin s mimoriadnym
kultúrno-spoločenským dosahom,
bola obnova zvonice vo VyšehradnomNitrianske Pravno realizovaná
občianskym združením Vyšehrad,
prihlásená do súťaže vyhlásenej
Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky – Pamiatka roka 2017.
Tento rok ide už o trinásty ročník
súťaže, v rámci ktorej Ministerstvo
kultúry SR oceňuje najlepšie obnovy
pamiatkových objektov dokončené v
príslušnom roku. Podľa štatútu sa
ocenenie týka vlastníka objektu a môže
ju získať za komplexnú obnovu (kostol,

kaštieľ, palác, ľudový dom,
industriálny objekt), reštaurovanie
nástennej maľby alebo plastiky.
Posúdenie a hodnotenie vykonaných
prác vykonáva skupina odborníkov
návštevou objektu bodovým
systémom, ktorých súčet určuje
poradie a víťazov. Udelené sú štyri
ocenenia systémom ex aequo
(rovnakým dielom). Popri finančnej
odmene získava víťaz plastiku Fénixa –
bájneho vtáka, ktorý ožil, vstal a
vzlietol z popola ako symbol
znovuoživenia.
Aj zvonica z Vyšehradného, ktorú
postavili v roku 1803, „vstala z popola“ .
Opäť stojí nad obcou, je aktívna,
zachránená pre budúce generácie a s
pokojným svedomím môžeme tento
rok osláviť jej 215. výročie vzniku.
Dnes už vieme, že za svoju obnovu sa
dostala do užšieho výberu a je medzi
nominovanými projektmi na cenu
Fénix 2017. Na finálny verdikt poroty si
ale ešte musíme počkať. Ten budeme
vedieť až začiatkom novembra 2018,
kedy dôjde k vyhláseniu víťazov v
Dvorane Ministerstva kultúry SR. Už
dnes je ale zvonica z Vyšehradného, a
ľudia čo sa pričinili o jej obnovu,
polovičným víťazom. Veď zvíťazili nad
časom a nezáujmom ľudí. Stačilo na to
iba srdce a dobrá vôľa. Nám ostatným
už iba zostáva držať palce, aby Fénix
priletel aj do Nitrianskeho Pravna!
Jozef Lenhart
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch august - september 2018
Prístavba budovy Hasičskej zbrojnice:
Po vybudovaní základových konštrukcií
pokračovali stavebné práce na
hasičskej zbrojnici izolovaním
podkladu nosných múrov, budovaním
zvislých nosných konštrukcií z pálenej
tehly, budovaním nosných betónových
stĺpov, debnením prekladov, prievlakov
a stužujúcich vencov. Nasledovali práce
na viazaní železnej výstuže do betónu a
nakoniec bol celý stužujúci veniec
s p o l u s p r i e v l a k m i a p re k l a d m i
zabetónovaný. Práce budú v mesiaci
september pokračovať uložením
keramického stropu, betónovaním
stropu, zateplením a izoláciou strechy.

oprave podkladu prostredníctvom
betónovej zmesi C25/30 spevnenej
kari sieťou. Rovnaký podklad bol
vybudovaný nad výkopom nad
poruchou vodovodného potrubia.
Okrem prípravy časti komunikácie pri
opornom múre bol pripravený podklad
pod asfaltovú vrstvu v mieste
rekonštrukcie odvodňovacieho kanála,
ktorá bola uskutočnená už v
predchádzajúcom období. Podklad bol
vytvorený prostredníctvom suchej
betónovej zmesi.

V mesiaci september bola uskutočnená
II. časť rekonštrukcie chodníka na
c i n t o r í n e v o V y š e h r a d n o m . Vo
svahovitom teréne sme uskutočnili
výkopové práce, osadenie obrubníkov a
zámkovej dlažby. Pôvodný
zrekonštruovaný chodník v roku 2017
sa tým predĺžil o vyše 5m.
Výmena bariérových obrubníkov na
Námestí SNP :
Uplynutím požadovanej doby
udržateľnosti projektu po
rekonštrukcii námestia z Európskych
fondov, mohlo dôjsť k odstráneniu
bariérových obrubníkov na dláždenej
ploche (dlažobných pologúľ) vedľa
budovy Radnice.

Oprava dopravného značenia :
Boli vymenené a opravené prvky
dopravného značenia v časti Solka,
dopravná značka pri spomaľovacom
prahu pri miestnom pohostinstve,
dopravné
zrkadlo pri výjazde z Kalvárie.
Oprava kaplnky na cintoríne v
Na
podnet
obyvateľov boli opravené
Nitrianskom Pravne: oprava omietky v
nápisy
na
informatívnych
smerových
interiéri aj v exteriéri, vymaľovanie a
značkách,
ktoré
vyobrazujú
Kalváriu.
vyčistenie priestoru.
Na pôvodné značky boli umiestnené
Oprava ovládania fontány na námestí : opravené informácie.
Po tom, ako externá spoločnosť
ukončila rekonštrukciu telesa fontány a
izolácie, potrebovali sme uviesť
fontánu do skúšobnej prevádzky.
Viaceré elektronické súčiastky
ovládania boli poškodené. Po
diagnostike problému sme niektoré
súčasti zakúpili, pri niektorých sme
zvolili opravu a fontána bola úspešne
uvedená do prevádzky.

Rozšírenie komunikácie v časti
Vyšehradné a príprava podkladu pod Rekonštrukcia chodníka na cintoríne
Z iných činností spoločnosti za
novú asfaltovú komunikáciu :
vo Vyšehradnom :
Po vybudovaní oporného múru na
uplynulé mesiace :
miestnej komunikácii externou
Čistenie vpustí dažďovej kanalizácie a
spoločnosťou bolo potrebné rozšíriť
kanalizačných košov; príprava a
komunikáciu v smere ku hlavnej ceste.
zabezpečenie podujatia Deň obcí
Nakoľko súkromný vlastník pozemku
Pravnianskej doliny; pomocné práce pri
vyšiel obci v ústrety, mohli sme začať s
oprave kultúrnej pamiatky Sochy
demontážou pôvodného oplotenia.
Panny Márie s dieťaťom na stĺpe pred
Pokračovali zemné práce a príprava
budovou Obecného úradu; inštalácia a
podkladu pre osadenie cestných
demontáž informačného panelu k
o b r u b n í k o v, o s a d e n i e c e s t n ý c h
miestnemu referendu na Námestí SNP;
obrubníkov a spevnenie podkladu pre
výroba drevnej štiepky pre potreby
nový asfaltový povrch. Podklad pre
vykurovania v základnej škole.
asfaltovú vrstvu bol spočiatku
vybudovaný zo zhutneného suchého
Ing. Tomáš Šujan, riaditeľ
betónu, ktorú požadovala spoločnosť
S T R A B A G , s . r. o . P o d l o ž i e v š a k Obec Nitrianske Pravno oznamuje, že koncom septembra 2018 ukončila spoluprácu
n e u n i e s l o z á ť a ž s t a v e b n ý c h s lesníkom a odborným lesným hospodárom Ing. Jozefom Novickým na jeho vlastnú
mechanizmov pri navážaní asfaltu a žiadosť. Od októbra 2018 zabezpečuje výkon funkcie odborného lesného hospodára a
poruchu vodovodného potrubia pod výkon lesníckych činností v obecných lesoch spoločnosť SPEVÁR s.r.o. Tešíme sa na
telesom vozovky. Preto sme pristúpili k spoluprácu s novým dodávateľom služieb v lesníctve a pánovi Ing. Novickému ďakujeme
Peter Znášik
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Postrehy občanov
Dobrý deň, vážení spoluobčania,
dovoľte mi zo srdca a úprimne poďakovať všetkým tým
občanom našej obce, ktorí sa zúčastnili hlasovania v
referende,či už hlasovali za alebo proti výstavbe
kultúrneho domu v obci na vopred vybratom mieste. V
hlasovaní sa občania zhodne, a tak ako obecným
zastupiteľstvom v predtým zamietnutej petícii, jasne
vyjadrili počtom hlasov celkom 723, že kultúrny dom na
námestí nechcú. O platnosti alebo neplatnosti referenda
však rozhodli tí občania, ktorí záujem o dianie v obci
nemajú, alebo z rôznych iných príčin na hlasovanie v
referende neprišli, alebo aj chceli a nemohli prísť.
To však neznamená, že obecné zastupiteľstvo bude pri
svojom ďalšom rozhodovaní brať do úvahy názor väčšiny
obyvateľov, ktorí záujem o dianie v obci nemajú, ale tých,
čo záujem majú, a aj v referende rozhodli "NIE"–
nechceme kultúrny dom za secesnou historickou

budovou obecného úradu. My všetci, čo sme hlasovali
"NIE", súhlasíme však úprimne s myšlienkou výstavby
kultúrneho domu niekde v blízkosti stredu obce. Je však
potrebné počkať na výsledok prerokovania referenda v
obecnom zastupiteľstve, ktoré bude o tomto rokovať, ale
otvorene treba povedať, že ak OZ nebude rešpektovať
želanie svojich občanov a tvrdohlavo bude pokračovať v
presadzovaní len a len svojho postoja k výstavbe
kultúrneho domu, a tak sa vlastne otvorene postaví proti
želaniu svojich občanov, tak také obecné zastupiteľstvo
my – občania nepotrebujeme a nechceme.
Je však nanajvýš pravdepodobné, že tento problém už
bude riešiť novozvolený starosta obce a nové obecné
zastupiteľstvo, ktoré si zvolíme „vo voľbách starostu a
poslancov obce“ dňa 10.11.2018.
Otto Diera, Školská 366/11, Nitrianske Pravno

Informácia a výzva občanom
Vážení spoluobčania,
v súvislosti s výstavbou nového kultúrneho domu v strede
obce za obecným úradom som pri prerokovávaní petície
občanov proti umiestneniu KD za obecným úradom
predložil obecnému úradu a poslancom niekoľko návrhov na
možné umiestnenie nového KD v strede obce, ale nie za OÚ.
O mojich návrhoch sa pani poslankyňa Heldiová verejne na
zasadnutí OZ dňa 3.7.2018 vyjadrila, že sú nevyhovujúce (viď
prvá strana Pravnianske Zvesti č. 4/2018 ), aj napriek tomu,
že nikto v obci – dokonca ani stavebná komisia OÚ, ich po
vecnej a odbornej stránke neposudzovala, ale pani Heldiová
už dopredu vedela, že sú nevyhovujúce.
Dovoľte Vám ich predložiť na verejné posúdenie občanmi
a výber toho najvhodnejšieho riešenia výstavby nového
kultúrneho domu pre obyvateľov obce. Stručne ich
uvediem:
1. Umiestniť priestory KD do dvoch voľných podlaží v OD
Jednota. Samozrejme po posúdení architektmi a po
prerokovaní s COOP Jednota. Zmeniť architektúru
objektu tak, aby ladil so vzhľadom námestia.
2. Umiestniť KD do priestorov budov firmy Vjarspol, a tým
rekonštruovať objekt, ktorý sa na naše námestie nehodí,
tak aby ladil so vzhľadom nášho námestia. Samozrejme
po prerokovaní s vlastníkmi objektu.
3. Prestavať Dom služieb na námestí spolu so zadnou
nízkou časťou, kde sídli teraz Obec Nitrianske Pravno
s.r.o. Možno by sa dal do tohto priestoru začleniť aj objekt
bývalej Jednoty, ktorý nám kazí vzhľad celého námestia
už dlhé roky.
4. Prestavať objekt požiarnej zbrojnice na multifunkčný

objekt. Prízemie – hasiči, na poschodí priestory KD.
Objekt primerane podľa potrieb zväčšiť. Trebárs’ aj na
susedné pozemky – sú voľné.
5. Postaviť úplne nový KD za kostolom, vedľa terajšej
materskej škôlky. Voľné pozemky sú v držbe Slovenského
pôdohospodárskeho fondu.
6. Včleniť nový KD do priestoru námestia pri kostole , medzi
súčasnou Drogeriou a Casablancou. Sú tam také
nevzhľadné malé objekty. Prospelo by to námestiu.
Priestoru je tam dosť.
Prosím občanov o názory a prípadné ďalšie návrhy na
umiestnenie KD pre obec tak, aby sa proces prípravy
výstavby KD v obci nezastavil. Lebo v obci by mohol KD
chýbať ešte niekoľko rokov.
Vážení spoluobčania, Vaše názory, návrhy, postrehy v
stručnosti posielajte na moju email adresu:
ottodiera@gmail.com – tí občania, ktorí email nemajú,
môžu vhodiť svoj názor do mojej poštovej schránky na
adrese: Otto Diera, Školská 366/11, Nitrianske Pravno
Vaše návrhy komplexne spracujem a v poradí podľa
Vašich návrhov a podnetov predložím na nové obecné
zastupiteľstvo. Tak to bude náš spoločný návrh NÁS –
občanov obce, na výber miesta výstavby nového kultúrneho
domu v našej obci. Každému, kto sa vyjadrí, už teraz
úprimne ďakujem za názor...
Takto spolu pre našu obec urobíme veľa, keď obec to
urobiť nevie, alebo nechce.
Otto Diera – Nitrianske Pravno

POĎAKOVANIE
Obec Nitrianske Pravno ďakuje Ing. Mariánovi Ličkovi zo Slovenského Pravna za ústretovosť
pri odpredaní časti svojej záhrady vo Vyšehradnom z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie
pri jej rekonštrukcii, ktorá bola vykonaná v mesiaci august 2018.
starosta
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Prehľad činnosti hasičskej jednotky obce Nitrianske Pravno
za mesiace jún, júl, august a september 2018
JÚN 2018
Dňa 1.6.2018 naša jednotka previedla ukážku
zásahovej činnosti a zásahovej techniky pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí v
Nitrianskom Pravne.
Dňa 1.6.2018 technický zásah - dovoz vody na
Fačkovské sedlo pre chatu firmy Vjarspol.
Dňa 2.6.2018 naša jednotka previedla ukážku
zásahovej činnosti a zásahovej techniky pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí v obci
Tužina.
Dňa 10.6.2018 o 18:05 vyslaná do obce Malinová
, časť Háj. Po silnej búrke prívalový dážď
spôsobil lokálnu záplavu rodinných domov.
Naša jednotka spolu s DHZO Malinová
vykonávala záchranné práce, odčerpávanie
z á p l av o v e j v o d y a č i s t e n i e m i e s t nyc h
komunikácií.
Dňa 11.6.2018 technický zásah - čistenie
miestnych komunikácií po prívalových
dažďoch, Mlynská ulica v Nitrianskom Pravne,
nádvorie firmy Kelly Trans - p. Kučera, od
nánosov blata.
Dňa 13.6.2018 od 11:10 technický zásah - dovoz
vody do obce Chvojnica, p. Dobrotka
Dňa 13.6.2018 do 15:50 technický zásah odčerpávanie záplavovej vody po silnej búrke v
obci Malinová, časť Háj

Dňa 15.6.2018 technický zásah , čistenie
nádvoria firmy Kelly Trans v Nitrianskom
Pravne po silnej búrke od blata.
Dňa 21.6.2018 od 11:10 technický zásah - dovoz
vody do obce Tužina
Dňa 23.6.2018 naša jednotka vykonávala
asistenčnú protipožiarnu hliadku na
Tradičnom pravnianskom jarmoku v
Nitrianskom Pravne od 4:00 do 02:00
nasledujúceho dňa.
Dňa 23.6.2018 sme zaznamenali udalosť, ktorá
by sa nemala stávať. Išlo o neoprávnené
parkovanie vozidiel pred bránami garáží
hasičskej zbrojnice. Spoluobčania si
neuvedomujú, že napriek viditeľne
umiestnenému dopravnému značeniu bránili
svojimi vozidlami rýchlemu a bezpečnému
výjazdu našej jednotky. Týmto apelujeme na
všetkých občanov: prosím, NEPARKUJTE pred
garážovými bránami a na nástupnej a
výjazdovej ploche pred hasičskou zbrojnicou v
Nitrianskom Pravne, bránite nám vo výjazde a
znemožňujete nám vykonať v zmysle zákona v
časovom limite výjazd ! V prípade
nerešpektovania zákazu státia či zastavenia v
uvedenej lokalite sme nútení ihneď privolať
hliadku policajného zboru, pričom vozidlá
budú odtiahnuté a vinníkovi budú uložené v
zmysle zákona príslušné sankcie.
Dňa 28.6.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Malinová
JÚL 2018
Dňa 9.7.2018 o 16:15 vykonala naša jednotka s
vozidlom CAS 32 Tatra 815 výjazd k požiaru
nákladného automobilu na ceste II/519 v časti

Vyšehradné.
Dňa 13.7.2018 ukážka zásahovej činnosti a
zásahovej techniky pre detský tábor z
Nitrianskeho Pravna v obci Tužina.
Dňa 18.7.2018 technický zásah - odstránenie
spadnutých stromov po búrke v obci Chvojnica.
Dňa 25.7.2018 ukážka zásahovej činnosti a
zásahovej techniky pre detský tábor z
Nitrianskeho Pravna na štadióne MTJ v
Nitrianskom Pravne.
Dňa 26.7.2018 technický zásah - dovoz vody na
Fačkovské sedlo pre chatu firmy Vjarspol.
Dňa 31.7.2018 o 4:08 bola naša jednotka vyslaná
na požiar osobného automobilu do obce
Tužina. Na výjazd boli vyslané vozidlá CAS K 25
Liaz s osádkou 1+3 a CAS 32 Tatra 815 s osádkou
1+0.
AUGUST 2018
Dňa 3.8.2018 technický zásah - polievanie
miestnych komunikácií a znižovanie teploty v
obci Malinová.
Dňa 4.8.2018 technický zásah - polievanie
miestnych komunikácií a znižovanie teploty v
obci Nitrianske Pravno.
Dňa 4.8.2018 technický zásah - polievanie
miestnych komunikácií a znižovanie teploty v
obci Malinová.
Dňa 7.8.2018 technický zásah - polievanie
miestnych komunikácií a znižovanie teploty v
obci Nitrianske Pravno.
Dňa 10.8.2018 technický zásah - dovoz vody na
Fačkovské sedlo pre chatu firmy Vjarspol.
Dňa 14.8.2018 o 11:20 bola naša jednotka vyslaná
na požiar do obce Malinová. Na výjazd bolo
vyslané vozidlo CAS 32 Tatra 815 s osádkou 1+3.
Po príjazde bolo zistené , že sa jedná o požiar
maringotky - včelína nad obcou Malinová.
Požiar si zrejme spôsobil sám majiteľ
neopatrnou manipuláciou s horľavinami. Na
mieste spolu s našou jednotkou zasahoval aj
DHZO Malinová.
Dňa 15.8.2018 technický zásah - polievanie
miestnych komunikácií a znižovanie teploty v
obci Malinová
Dňa 16.8.2018 o 18:20 bola naša jednotka
vyslaná na požiar do obce Pravenec. Na výjazd
boli vyslané vozidlá CAS K 25 Liaz s osádkou 1+3
a CAS 32 Tatra 815 s osádkou 1+0. Po príjazde
bolo zistené , že sa jedná o požiar kuchyne
rodinného domu . Naša jednotka likvidovala
požiar spolu s jednotkou HaZZ z Prievidze.

Dňa 17.8.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Nitrianske Pravno.
Dňa 20.8.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Kľačno.
Dňa 21.8.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Kľačno a Nitrianske
Pravno.
Dňa 22.8.2018 nám do vybavenia pribudlo
kompaktné prenosné zariadenie na výrobu
strednej a ťažkej peny PRO/PAK od firmy TFT,
ktoré sa úspešne používa na likvidáciu požiarov
automobilov , lesných požiarov a podobne.

Okrem spomínaného zariadenia sme doplnili
zdravotnícke vybavenie o bezdotykové
teplomery a tlakomery. Po dlhej dobe sme
vymenili vysokotlakovú prúdnicu na vozidle
CAS K25 Liaz, Servo NePiro od f. ROSENBAUER
doslúžila a nahradila ju vysokotlaková prúdnica
QUADRAFOG 150 od firmy TFT. Už počas
prvých testov sa ukázalo, že nová prúdnica
zrýchli a zefektívni hasiace práce. Všetky
uvedené veci nám pomáhajú pri plnení nášho
poslania, pomáhať a chrániť životy, zdravie a
majetok našich spoluobčanov.
Dňa 23.8.2018 technický zásah - dovoz vody na
Fačkovské sedlo pre Salaš Kľak.
Dňa 25.8.2018 ukážka zásahovej techniky a
zásahovej činnosti pre Regionálne kultúrne
centrum v Prievidzi.
Dňa 28.8.2018 naša jednotka zabezpečila
postavenie vatry na Oslavy výročia SNP v
Nitrianskom Pravne.
Dňa 28.8.2018 asistenčná protipožiarna hliadka
pri pálení vatry SNP v obci Pravenec.
Dňa 29.8.2018 asistenčná protipožiarna hliadka
pri pálení vatry SNP v obci Nitrianske Pravno.
Dňa 30.8.2018 technický zásah - čistenie
kalovej nádrže skládky TKO vo Vyšehradnom.
SEPTEMBER 2018
Dňa 5.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Malinová.
Dňa 11.9.2018 bola hasičská jednotka obce
Nitrianske Pravno vyslaná na zásah, likvidáciu
bodavého hmyzu. Hniezdo sršňov sa
nachádzalo v dutine stromu pri detskom
ihrisku na námestí v Nitrianskom Pravne.
Pomocou chémie boli sršne zlikvidované a
konár s dutinou bol spílený a odstránený.

Dňa 9.9.2018 technický zásah - dovoz vody na
Fačkovské sedlo pre Salaš Kľak.
Dňa 12.9.2018 technický zásah - čistenie
miestnych komunikácií v obci Nitrianske
Pravno.
Dňa 14.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Nitrianske Pravno.
Dňa 14.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Kľačno.
Dňa 14.9.2018 technický zásah - čistenie
kanalizácie v obci Nitrianske Pravno.
Dňa 18.9.2018 technický zásah - čistenie
miestnej komunikácie v obci Kľačno.
Dňa 25.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu v obci Kľačno.
Dňa 28.9.2018 technický zásah v obci
Nitrianske Pravno - likvidácia bodavého hmyzu
v Základnej škole v Nitrianskom Pravne.
Dňa 28.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu u občanov v obci Nitrianske
Pravno.
Dňa 29.9.2018 technický zásah - likvidácia
bodavého hmyzu u občanov v obci Kľačno.
Drahomír Klúčovský,
Zástupca veliteľa hasičskej jednotky
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Jedz chlieb a pi vodu, neprídeš na chudobu !
(pitie vody, piva, vína a liehovín v minulosti)

Pitie čistej vody sa ešte v
novoveku považovalo za
nezdravé, čo bolo v dôsledku
častých epidémií pochopiteľné.
Vo d a v š a k o s t a l a d o d n e s
najbežnejším a najrozšírenejším
nápojom od ranného veku detí.
Varili sa z nej bylinné čaje a
podľa sezóny sa miešala s
ovocným sirupom.
Sieť studní bola pomerne hustá a
ak aj niekto nemal vodu vo
dvore, jej žriedlo bolo od domu
vzdialené maximálne niekoľko
desiatok metrov. V bohatých
domoch na námestí a na
hlavných uliciach mal takmer
každý studňu s vodou. Vlastnú
studňu mala fara, kláštor, ľudová
škola. Niekedy sa studne kopali
aj na hranici pozemkov a slúžili dvom rodinám,
napríklad v Breštenského kúrii „Eremo–Kuče-Haus“
na námestí. Studne sa murovali často z malinovských
kameňov a mali priemer aj 150 cm. Otvorené studne,
z ktorých sa voda čerpala vedrami, sa na úrovni
terénu postupne zakrývali betónovými príklopmi, z
ktorých vyúsťovala železná pumpa. Na Malinovskej
ulici sú niektoré tieto pumpy zachované dodnes a
slúžia svojmu účelu. Používajú sa na čerpanie
úžitkovej vody pre dvor a záhradu. Na Prievidzskej
ulici bývalo hanbou, ak si niekto bral vodu od iných a
nemal vlastnú studňu. Pred zavedením vodovodu to
bola voda, z ktorej sa varilo. Pitná voda sa prinášala aj
z rôznych prameňov vo vedrách a kanvách, v
niektorých domoch mali prameň vo vlastnej pivnici,
ako napríklad v Mlynskej ulici „pom Miche“, odkiaľ
bola mimoriadne chutná voda vyvedená na ulicu pre
širší okruh ľudí.
Ovce, kozy a kravy sa nechovali len na mäso,
ale aj na mlieko. Mlieko sa pilo sladké, najčastejšie už
v malom veku surové, alebo prevarené s medom. V
oveľa väčšej miere ako dnes sa konzumovalo i kyslé
mlieko. Malo výhodu, že bolo trvácnejšie a dalo sa
naozaj mnohostranne pripraviť. Aj po odvarení
tvarohu alebo syra sa srvátka konzumovala ako
osviežujúci nápoj a dokonca ako liek.
Pravno popri jarmočnom práve malo aj právo
na čapovanie piva a vína. Pivo sa varilo v pivovare
vedľa Tužinky. V objekte bývalého pivovaru bolo
neskôr zriadené mestské múzeum, potom kino a
dnes tam sídli f irma Vekaterm. Aj gotickorenesančný dom na námestí vedľa kostola s nápisom
BIER LAGER * ANTON ROTTER potvrdzuje, že pivo
bolo oddávna v kurze. V preklade znamená SKLAD

Sklad piva Antona Richtera na námestí

PIVA * ANTON ROTTER. Dnes však už tento objekt
nestojí, na jeho základoch postavili meštiansku
školu.
Na hornú Nitru sa víno dovážalo, hoci v regióne, ba
dokonca v samotnom Pravne sa opakovane pokúšali
dopestovať víno. Dôkazom toho sú chotárne názvy i
lokalita severne od hradskej do Vyšehradného, ktorá
sa volá Vinohrady –Bájgjat´n. Vinohrad, ktorý sa
neskôr zmenil na čerešňový sad, patril strýkovi
sestier Augustíny Richterovej a Štefánie Brídovej,
ovocinárovi Johannovi Dierovi, Dierahanzala. Klíma
však pestovanie vína nedovoľovala. Niekoľko rokov
sa viniču darilo, ale po tuhšej zime predsa len
vymrzol. Dobré domáce víno sa však robilo z rôznych
druhov ovocia, napríklad jabĺk, ríbezlí, malín.
Zvlášť cenená bola pálenka z ovocia, ktorá bola
produktom domácich ovocinárov. Domácej
produkcii pálenky konkurovali aj krčmári, ktorí mali
svoje pohostinstvá po celom meste a ktorým sa
darilo. Medzi najznámejších patrili: Anton Zeisel
(Maneheje-Tonč), Eleonora Zeisel (Zafo-Norka),
Július Damko (Ače), Stefan Greschner (Bógne-Števe),
Georg Kotschner (Gručn-Jége), Josefine Richter
(d´Pepa), Anton Steinhübl (s´ Tonče) a iní.
Ľudia však poznali a verili v liečivé účinky
alkoholických nápojov. Víno a pálenka, pivo menej,
boli často súčasťou zaručených receptov na
odstránenie rôznych chorôb a komplikácií. Spolu s
inými rastlinnými surovinami sa používali na
prípravu výluhov, nápojov, tinktúr, mastí či obkladov.
Liečili sa nimi choroby dýchacie, pohybové, kožné,
pomáhali v tehotenstve a verilo sa v ich účinnosť
proti otehotneniu.
Spracoval Mgr. Andrej Richter
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DAROVANIE KRVI
Dňa 1. októbra sa v Klube dôchodcov
v Nitr. Pravne opäť stretli dobrí ľudia,
ktorí svojou „kvapkou krvi“ pomáhajú
zachraňovať ľudské životy. Chcem
poďakovať všetkým tridsiatim trom
darcom a zároveň srdečne pozývam
aj nováčikov. Príďte aj vy darovať túto
vzácnu tekutinu na Valentínsku
kvapku krvi dňa 11. februára 2019,
kedy sa uskutoční nasledovný odber
krvi.
Marcela Kúdelová

Miestna akčná skupina Žiar
žila v septembri rôznorodými aktivitami
Jednou z nich bolo získanie finančných
prostriedkov vo výške 35 331 € na
podporu oživenia územia v rámci
Programu rozvoja vidieka SR pre
programové obdobie 2014-2020. Tieto
finančné prostriedky sú určené na
informovanosť o činnosti, práci a
aktivitách miestnej akčnej skupiny. Aby
bol proces implementácie úspešný,
jednou z nevyhnutných činností je
práve propagácia, informovanosť,
výmena skúseností, ako aj vzdelávanie
potenciálnych žiadateľov a následne aj
prijímateľov nenávratného finančného
príspevku. MAS Žiar sa zameriava na
aktívnu prácu s rôznymi cieľovými
skupinami v území, aby sa tak dostala
do povedomia verejnosti. Výsledkom
propagačných aktivít bolo
zorganizovanie Dňa otvorených dverí,
ktorým sa MAS Žiar predstavila
verejnosti, príprava propagačného
materiálu „Top 17“ a naň nadväzujúca
mapa územia, ktorá návštevníkom a
turistom poskytuje tipy a informácie o
zaujímavých miestach v našom území.
Aktívna prezentácia prebieha aj na
výstavách, či prostredníctvom
novinových článkov a webovej stránky.
Dôležitou súčasťou je organizovanie
informačných akcií pre členov MAS Žiar
a verejnosť. Ide o školenia a semináre
zamerané na rozvíjanie spolupráce,
výmenu skúseností, či poskytovanie
odborných a užitočných informácií,
aby sa potenciálnym žiadateľom
uľahčila práca pri príprave žiadostí.
Školení sa zúčastňuje aj manažment
kancelárie MAS Žiar: „Zúčastnili sme sa
konferencie v Starej Turej, venovanej
spolupráci a príkladom dobrej praxe
pre účely rozširovania vedomostí a
zručností pri implementácií stratégie.
Konkrétne príklady a prezentácia

projektov spolupráce, príklady
čerpania nenávratného finančného
príspevku súkromným sektorov z
Programu rozvoja vidieka 2007-2013
prostredníctvom MAS, predstavenie
regionálnych značiek a produktov sú
najlepšími prostriedkami získavania
skúseností a zručností,“ zhodnotila
projektová manažérka MAS Žiar Erika
Jonasová. Na konci septembra sa
manažment kancelárie zúčastnil
d v o j d ň o v é h o š ko l e n i a , k t o ré s a
zaoberalo problematikou týkajúcou sa
procesom vyhlasovania výziev zo
strany MAS a prácou v informačnom
systéme, prostredníctvom ktorého
budú žiadatelia svoje žiadosti
predkladať. Okrem toho kanceláriu
MAS navštevujú potenciálni žiadatelia,
ktorým sú poskytované informácie a
odborné konzultácie. Kancelária MAS
pripravuje informačný seminár o
možnostiach čerpania NFP pre
súkromný sektor. Ak máte dobrý nápad,
neváhajte nás kontaktovať.
Michaela Šovčíková,
administratívna pracovníčka MAS Žiar
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Stretli sme sa
na Farskom dni
Stalo sa už tradíciou, že sa farníci
Nitrianskeho Pravna i blízkeho okolia
s t ret áva j ú ko n co m au g u s t a č i
z a č i a t k o m s e p t e m b r a n a t z v.
Farskom dni. Podujatie už niekoľko
rokov organizuje farský úrad pri
príležitosti spomienky na mučenícku
smrť sv. Jána Krstiteľa, patróna
kostola v Nitrianskom Pravne, a na
vysvätenie tohto kostola.
Tento rok sme sa na farskom
dvore stretli v nedeľu 2. septembra o
16:00 hodine. Skupina obetavých
farníkov uvarila chutný guláš, ktorý
rozvoniaval široko – ďaleko. Tradične
nechýbali ani výborné zákusky a
koláčiky od našich šikovných
ženičiek. Na svoje si prišli i deti. Boli
pre ne pripravené rôzne hry, súťaže,
tvorivé dielničky. Dospelí zas mali
príležitosť na chvíľu odložiť svoje
starosti a v príjemnej atmosfére sa
navzájom porozprávať. Popoludnie
plné dobrej nálady spestrila i živá
hudba.
Vďaka organizátorom, ale hlavne
vďaka všetkým zúčastneným, sa
farský deň opäť vydaril a my sa
spoločne už teraz tešíme na ten
budúcoročný.
Mgr. Ingeborg Olšiaková
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Mgr. Beata Heldiová
Volebný program:
 Samospráva slúži a pomáha občanom.
 Bezplatná právna pomoc pre sociálne slabých

a znevýhodnených občanov, bezplatné administratívne
služby.
 Nové zdroje príjmov pre obec - obecné a rodinné ﬁrmy,

chovná obora na obecných pozemkoch, využívanie dotácií
na obecné pozemky, prevziať správu týchto pozemkov.
 Dlhodobý plán rozvoja sebestačnosti obce - ovocinárstvo,

obecné sady, obecná pálenica, včelárstvo, podpora malých
fariem, zdravé podnikateľské prostredie.
 Pokračovanie začatých prospešných projektov pre občanov.
 Výstavba kultúrneho domu – po dohode s občanmi, obnova budovy radnice

a bezbariérové námestie.
 Prepojenie Nitrianskeho Pravna, Solky, Kalvárie a Vyšehradného – stromové

aleje, cyklochodníky, bežecké a vychádzkové trasy.
 Rozvoj kultúry a športu, podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Katarína Ivaničová – 55 rokov, pôvodným povolaním
som agronómka. Som človek, ktorý má rád ľudí, vníma
realitu života a snaží sa pomôcť iným, ak o pomoc stoja.
Moje životné krédo je: "Čo v živote dáš, to dostaneš. Ale
dávaš dosť?"
Takmer desať rokov som opatrovala chorú mamičku vo
vážnom zdravotnom stave. Toto obdobie ma naučilo
skromnosti a pokore. Pochopila som, že blízkemu človeku
dá najviac lásky príbuzný a niet takého ústavu, kde by sa
láska dala kúpiť. Presadzujem preto, aby slabí, starí a chorí
ľudia ostali čo najdlhšie vo svojom rodinnom zázemí, alebo
ostali aspoň v obci, kde žili. Obec by mala byť pripravená
podať pomocnú ruku aj nevládnym, či starým ľuďom.
V roku 2013 som vstúpila do politického hnutia NOVA,
kde som okresný predseda za okres Prievidza a člen
republikovej rady. Do tohto hnutia som vstúpila, aby som
mohla pomáhať ľuďom. Bojujem za zvýšenie
opatrovateľských príspevkov, za zvýšenie hodinovej mzdy
pre asistentov ZŤP, za menej byrokracie v uznávaní
kompenzácií pri zdravotnom postihnutí. Snažím sa
pomáhať chorým deťom s autizmom a s iným postihnutím.
Už dvakrát som bola spoluorganizátorka Kina bez bariér v
Prievidzi pre postihnuté deti a deti zo sociálne slabších
rodín. Som presvedčená, že takmer každý problém sa dá
riešiť. Prišla som na to, aká je práca s ľudmi náročná, ale aj
na to, aký je to dobrý pocit ľuďom pomôcť. V živote
nemáme všetci rovnakú štartovaciu čiaru a nevieme, čo v
živote čaká na nás. Viem sa postaviť arogancii moci,
povýšenosti, manipulácii s ľuďmi a neznášam okolo seba
ľudí, ktorí sú falošní a vypočítaví.
Žijem tu na dedine veľmi rada, vychovávame tu dve 17-

Katarína Ivaničová
ročné deti. Som toho
názoru, že na dedine by
ľudia mali byť súdržní a mali
by sa stretávať nielen na
ulici, či pri nákupoch. Preto
by som chcela ľudí vylákať
von zo svojich domovov na
kultúrne akcie, na brigády,
na športové podujatia a iné
aktivity.
Naša obec Nitrianske
Pravno je mojím domovom,
je pre mňa krásna, plná
spomienok na krásne
detstvo. Pri rozvoji našej
obce nesmieme zabúdať na
jej históriu a tradície. Všetci
občania, teda aj zo Solky a z
Vyšehradného, si zaslúžia starostlivosť, otvorené dvere
starostu a záujem poslancov OZ. Na prvom mieste musí
byť občan, ktorý musí mať možnosť výberu.
Život ma
zrazil aj na kolená, ale som pripravená stáť s nohami na
zemi a venovať sa občanom a ich problémom. Okolo seba
chcem mať ľudí, ktorí majú rovnaké názory, a nie je im
cudzie pomôcť iným a pracovať pre všetkých. Veľa vecí je
potrebné v našej obci zmeniť, aby sa nám všetkým žilo
lepšie.
Nový život treba privítať, ľuďom pomáhať, a s ľuďmi, ktorí
odišli navždy, sa dôstojne rozlúčiť.
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Vážení čitatelia,
do najbližších komunálnych volieb som sa rozhodol
vstúpiť ako kandidát na funkciu starostu našej obce.
Nebolo to rozhodnutie jednoduché, ale nakoľko ho
vnímam ako výzvu, budem sa snažiť nesklamať dôveru,
s ktorou ma mnohí ľudia z Nitrianskeho Pravna,
Vyšehradného a Solky oslovili.
Dlhé roky sa venujem spoločenským aktivitám, som teda
dosť „na očiach“ a s mnohými obyvateľmi sa poznám
osobne. Poznajú moju prácu, aktivity, snaženia a výsledky.
Dovoľte mi však, aby som sa Vám v krátkosti predstavil
aj bližšie.
Pochádzam z Vyšehradného, ale takmer celý
doterajší život som strávil v Nitrianskom Pravne.
Po absolvovaní Hotelovej akadémie v Prievidzi som
študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
v odbore učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
- hudobná výchova. Vďaka výborným študijným
výsledkom som získal štipendium Viedenskej univerzity,
kde som pokračoval v štúdiu a písal diplomovú prácu
v odbore germanistická jazykoveda. Štúdium som ukončil
s vyznamenaním a moja záverečná práca bola ohodnotená
červeným diplomom. Po niekoľkých rokoch strávených v
zahraničí som sa zamestnal na Strednej odbornej škole
obchodu a služieb v Prievidzi, kde už 13. školský rok
vyučujem nemecký jazyk. Mám 38 rokov, som ženatý a
mám tri deti. Práve rodina je pre mňa tým zázemím, vďaka
ktorému sa môžem venovať aj svojim koníčkom.
Nitrianske Pravno mám rád. Poznám tu miesta, rodiny,
mnohých ľudí, ich osudy, životy, vzťahy a názory. V
ostatnom čase spoznávam aj potreby občanov a ich postoj
k vlastnej obci. Nie vždy sa s ním stotožňujem, ale snažím

Vážení spoluobčania, Pravňanci
Mnohí ma poznáte, no pre tých, ktorí nie,
dovoľujem si v krátkosti sa predstaviť.
Volám sa Peter Znášik, som rodák z Pravna. Mám 36
rokov, som ženatý a mám dvoch synov. V roku 2000
som zmaturoval v odbore umelecko-remeselné
spracovanie dreva. Od tej doby podnikám v tomto
odbore. Pri výkone svojho povolania som spoznal
mnoho vážených ľudí, od ktorých som sa veľa naučil.
Skúsenosti a kontakty, ktoré som získal, by som rád
vniesol aj do nového povolania.
Pred štyrmi rokmi som sa stal Vaším poslancom
v zastupiteľstve obce. Spolu s ostatnými poslancami,
pánom starostom a Vami – občanmi, sme riešili
m n o h o s it u á c i í a p o d n et ov, k t o ré v i ed l i
k rozhodnutiam a pohli našu obec vpred.
Z pozitívnych výsledkov sa teším, určite ich chcem
naďalej využívať v prospech našej obce a negatívne
sa stali pre mňa výzvou.
Keďže opäť budeme mať možnosť pristúpiť
k volebným urnám, i teraz sa s pokorou uchádzam o
Vašu dôveru . Tentokrát na starostu našej obce.
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Mgr. Andrej Richter
sa byť empatický a aspoň
porozumieť, pomôcť,
prispieť vlastnou
iniciatívou. Nitrianske
Pravno má veľký potenciál,
ktorý je potrebné využiť
na to, aby bolo modernou,
prosperujúcou obcou, ktorá
zabezpečí občanom nielen
základnú infraštruktúru
a vybavenosť, ako sú
upravené cesty, chodníky,
o b c h o d y, s l u ž b y, a l e
ponúkne možnosti aktívne
využívať voľný čas –
podpora rôznych
športových aktivít. Myslím
si, že kvalitné kultúrne podujatia spolu a bohatá história
obce urobia Pravno zaujímavé aj pre ľudí z iných regiónov.
V deťoch a mladej generácii je nutné budovať pocit
patriotizmu a hrdosti na rodnú obec, aby neodchádzali
preč, ale žili a pracovali tu. Aj to sú dôvody, pre ktoré
chcem kandidovať na post starostu obce.
Ďakujem všetkým, ktorí veria, že svoje schopnosti,
vzdelanie a energiu využijem vo funkcii starostu
v prospech všetkých obyvateľov. Ďakujem za každý jeden
hlas, ktorý od vás dostanem vo voľbách 10. novembra
2018.
Mgr. Andrej Richter
kandidát na starostu obce Nitrianske Pravno

Peter Znášik
vobci (bezpečné
a bezbariérové chodníky, chodník pre peších
a pre cyklistov do Vyšehradného, zlepšenie
podmienok pre zdravotne znevýhodnených
spoluobčanov a mnoho
ďalších)
venovať sa viac voľnočasovým aktivitám detí
a mládeže a zapájať ich
do verejného diania
v y t v o r i ť c e n t r á l n e
a bezpečné detské
ihrisko
udržať a rozšíriť pomoc občanom v oblasti
sociálnych služieb
podporovať zachovávanie zvykov a tradícií obce,
obnoviť kultúrne pamiatky
byť
otvorený novým myšlienkam poslancov,

občanov, a spoločnými silami prispieť k rozvoju
obce.

Mojimi hlavnými prioritami a cieľmi vo vedení obce sú:
Budúcnosť sa týka nás všetkých, preto poďme voliť.
p o k r a č o v a ť v r o z b e h n u t ý c h p r o j e k t o c h
a podujatiach realizovaných v našej obci
S úctou Znášik Peter
vytvárať rovnaké podmienky pre spokojný život
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DETSKÝ TENISOVÝ KURZ

Z OKIENKA TURISTIKY

Po v yd a re n o m m i n u l o ro č n o m
pilotnom projekte pripravil Tenisový
oddiel v Nitrianskom Pravne pre
detských tenisových fanúšikov
Pravniansky tenisový kurz aj tento
rok.
Bolo pre nás veľkým
potešením a zadosťučinením, že sa
nám do kurzu prihlásilo 52 detí, čo
bolo o 16 chlapcov a dievčat viac ako
minulý rok. Po dennom letnom
tábore je to ďalší vydarený projekt,
do ktorého sa prihlásilo viac ako 50
detí. Pre rodičov to bola možnosť
vyskúšať svoje deti, či ich tenis
zaujme a v neposlednom rade aj
ponúknuť spôsob, ako stráviť časť
prázdnin „v pohybe“. Kurz sa konal
počas troch týždňov v auguste
na tenisových kurtoch v
Nitrianskom Pravne. Deťom sa
venovala profesionálna trénerka
Lucia Vršková, ktorá v Prievidzi
trénuje na tenisových dvorcoch v
Necpaloch. Na úvodnom
stretnutí si ich trénerka rozdelila
do skupín podľa úrovne a veku, a
potom dvakrát týždenne
trénovali v skupinách po 2-4 deti.
Nové deti trénerka viedla od
úplných začiatkov, tie
skúsenejšie sa už zdokonaľovali
a súperili medzi sebou... Ako
darček si odniesli tričko a kopec
zážitkov z tenisových dvorcov.
Vďaka pozitívnej spätnej väzbe
od rodičov sme veľmi radi, že

naše úsilie nebolo márne a približne
desať nových detí bude pokračovať
v tréningoch aj ďalej v septembri.

V AUGUSTE

2018

Tenisový oddiel

Na záver by som chcel poďakovať
všetkým zúčastneným a rodičom za
prejavený záujem, obecnému úradu
za finančnú podporu, trénerke Lucii
Vrškovej za skvelé vedenie počas
kurzu a celému organizačnému tímu
TO Nitrianske Pravno za
usporiadanie tejto akcie. Veríme, že i
naďalej budeme môcť prispievať k
športovému vyžitiu detí počas
prázdnin.
Tešíme sa s vetou: „Dajte deti na
tenis“.
Marek Oller

viac foto

Turistika pokračovala plánovanými turistickými podujatiami. Všetky
plánované turistické podujatia sa nám však nepodarilo zrealizovať. V
mesiacoch júl a august boli veľké horúčavy, búrky a daždivé počasie
väčšinou v nedeľu, kedy chodievame. Hovorí sa — v búrkových letných
obdobiach po 12. hodine ponáhľaj sa z vrcholov dolu. Búrky sú na vrcholoch
zvlášť nebezpečné. Prestali konečne horúčavy, začína jeseň. Ak bude
priaznivá, niečo dobehneme.

Na Lietavskom hrade
foto: T.Haneš

Ďalšie nasledujúce turistické podujatia:
30.9.2018 Lipovec – Suchý (1468 m n.m.) - Turčianske Kľačany (Malá Fatra)
7.10.2018 Výstup na Veľký Grič (971 m n.m.) z Handlovej
14.10.2018 Fačkov – Suchá dolina – Kľak
28.10.2018 Remata – Vysoká – Handlová

Ďalšie turistické podujatia budú zverejnené v budúcich Pravnianskych
zvestiach. Horám zdar!

Teo Haneš
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