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Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky!

Praje starosta obce,
poslanci a zamestnanci OcÚ
Dňa 21. 12. 2018 končí vo funkcii starostu Obce Nitrianske Pravno
Ing. Jozef Balčirák, ktorý sa venoval rozvoju našej obce dlhých
16 rokov, 4 funkčné obdobia. Prajeme mu všetko dobré do
ďalšieho profesného aj súkromného života, veľa tvorivých síl,
zdravia a spokojnosti.
Zamestnanci Obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva

Pokračovanie na str.2
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ZO ZASADNUTIA OZ DŇA 25.10.2018
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
ko n a n i a z a s a d n u t i a s p ro g r a m o m a ko b o l
zverejnený. Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že bolo prítomných 8 poslancov, 3
poslanci sa ospravedlnili. Rokovanie zastupiteľstva
bolo uznášaniaschopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Starosta obce
navrhol doplniť do programu za bod č. 4 bod s
názvom Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v
Nitrianskom Pravne.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený
návrh programu a doplnok zasadnutia a toto sa
uberalo nasledovným programom
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v
Nitrianskom Pravne
6. Rozpočtové opatrenie č. 9/2018 a 10/2018
7. Vyhlásenie výsledkov referenda k výstavbe
Kultúrneho domu
8. Zmeny v hospodárení v obecných lesoch
9. Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
10. Rôzne – informácie
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. 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 - Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení
Ing. Anežka Košťálová, hlavná kontrolórka obce –
predložila na rokovanie OZ správu HK o plnení
uznesení. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 5 - Správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej
školy v Nitrianskom Pravne
Mgr. Jana Gebrlínová, riaditeľka Spojenej školy v NP –
predložila Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v
Nitrianskom Pravne. Správa je založená v archíve
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.
K bodu č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 9/2018 a
10/2018
Ing. Líšková, ekonómka obce – predložila návrh na
prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 9 a
schválenie rozpočtového opatrenia 10/2018. Návrh
rozpočtových opatrení tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 7 - Vyhlásenie výsledkov referenda k
výstavbe Kultúrneho domu
Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová, prednosta
OcÚ – informovala o výsledkoch referenda.
K bodu č. 8 - Zmeny v hospodárení v obecných lesoch
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval, že
OLH a lesník obce dal výpoveď a obec musela
urýchlene nájsť ďalšieho vhodného kandidáta na
zabezpečenie hospodárenia v lesoch. Uviedol, že
obec sa dohodla s p. Spevárom.
Jozef Spevár, OLH a lesník obce – informoval o svojej
činnosti v oblasti hospodárenia v lesoch. Uviedol, že
v súvislosti s dohodou obce bude pokračovať v
spôsobe práce tak, ako doteraz. Uviedol, že je
p o t re b n é s a z a m e r a ť n a o z n a če n i e l e s o v,
zabezpečenie vstupu do lesov včelárom, a pod. Je
potrebné urobiť poriadok v lesnej škôlke. Ak sa bude
hospodáriť v zmysle starostlivosti o les, potom
môže získať obec aj dotáciu na nevyužívané lesy.
K bodu č. 9 - Odpredaj, kúpa a prenájom pozemkov
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o
návrhoch na odpredaj, kúpu a prenájom obecných

pozemkov. K tomuto bodu boli prijaté uznesenia.
Peter Znášik, poslanec OZ – navrhol, aby sa
nepredával pozemok v blízkosti separačnej haly. V
prípade, ak by chcela obec tieto pozemky rozšíriť. V
prípade predaja by následne musela kúpiť pozemky
drahšie.
K bodu č. 10 - Rôzne – informácie
Katarína Ivaničová, obyvateľka obce – informovala
sa, ako často sa vyprázdňujú miesta na uloženie
plechovíc - odpadu. Uviedla, že je potrebné uviesť do
Pravnianskych zvestí prečo bol vybratý p. Spevár do
funkcie OLH.
Ing. Tomáš Šujan, riaditeľ s.r.o. - uviedol, že tento
priestor (na uloženie odpadu – plechovice) upratujú
1x mesačne a tiež priebežne.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že p.
Novický dal výpoveď, potom si to opäť rozmyslel.
Bolo to náhle.
Marek Oller, poslanec OZ – uviedol, že sa pokračuje v
začatom, zmenil sa len hospodár. P. Novický
všetkých prekvapil, keď odišiel a bolo potrebné do 15
dní nájsť nového OLH.
Otto Diera, obyvateľ obce – zaujímal sa, prečo majú
poslanci pracovné rokovania, ale nerokujú priamo
na zastupiteľstve pred obyvateľmi.
Jozef Steinhűbl, obyvateľ obce – uviedol, že po
rozkopaní ulice ju vyčistili ale pracovníci prišli opäť a
znovu bola ulica znečistená. Tiež uviedol, že obec má
schválený stavebný dozor a nie je ho vidno.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že p.
Husár, ktorý bol schválený ako stavebný dozor
pracuje v zahraničí, ale napriek tomu už upozornil na
množstvo chýb, ktoré boli vykonané. Tieto
nedostatky boli prednesené na kontrolných dňoch a
tiež vložené do stavebného denníka, aby sa zjednala
náprava.
Jozef Steinhűbl, obyvateľ obce – poďakoval sa Ing.
Šujanovi, riaditeľovi spoločnosti Obec Nitrianske
Pravno s.r.o. za úpravu orientačných tabúľ.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o
žiadostiach o dotácie, ktoré podala obec.
h obec získala dotáciu 22 000 eur na dostavbu
hasičskej zbrojnice II. etapa.
h kompostéry – prebieha už druhé verejné
obstarávanie z dôvodu, že vysúťažený záujemca
nemal reálne o dodanie kompostérov záujem.
h obec získala 107 000 eur na rekonštrukciu
telocvične. Z dotácie sa zaplatí rekonštrukcia
strechy, toalety, izolácia a ďalšie.
Júlia Hrabovská, obyvateľka obce – reagovala na
návrh rozpočtu pre spevácku skupinu Tenerezza.
Radi by navýšili rozpočet o zakúpenie blúzok na
vystúpenia.
Alica Matušiková, obyvateľka obce – vysvetľovala
potrebu zakúpenia týchto blúzok na spevácke
vystúpenia. Uviedla, že každá členka speváckeho
súboru Tenerezza sa skladá po 1 euro na činnosť
súboru.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
rozpočet sa len pripravuje a poslanci ešte môžu
zmeny zapracovať.
Peter Pekár, poslanec OZ – uviedol, že kanalizácia je
veľká stavebná činnosť. Občania musia byť
informovaní o jej priebehu. Informoval sa, že ak
nastane škoda komu sa má udalosť nahlásiť. Tiež
uviedol, že obyvatelia nevedia ako majú postupovať
v súvislosti s prílohou vloženou v Pravnianskych
zvestiach – ohlásenie drobnej stavby.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval, že už
takéto udalosti nastali. Každý mesiac sú kontrolné
dni a tieto podnety je možné uviesť na týchto
stretnutiach. Tiež uviedol, že sa obyvatelia môžu
obrátiť na obecný úrad, kde získajú kontakt na
realizátora stavby.
Roman Raučina, obyvateľ obce – informoval sa, či
budú k predaným pozemkom IBV Solka realizované
aj inžinierske siete.
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
financie za predané pozemky budú použité na účel
výstavby inžinierskych sietí, ale investícia bude
potrebovať viac financií.
MUDr. Viliam Elischer, obyvateľ obce – uviedol, že
futbalisti by mali pri zápase mať na dresoch nápis

obce NP.
Jozef Steinhűbl, obyvateľ obce – uviedol, aby
predsedovia komisií informovali o svojej činnosti v
jednotlivých komisiách na OZ.
K bodu č. 11 - Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu
samostatne.
K bodu č. 12 - Uznesenie
UZNESENIE č. 88 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie správu o
činnosti Obecnej rady. Hlasovanie: ZA - 8, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 89 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie prezentáciu
správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v
Nitrianskom Pravne prednesenú riaditeľkou
Spojenej školy. Hlasovanie: ZA- 8, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 90 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje Správu o výchovno
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Spojenej školy v Nitrianskom Pravne.
Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum
– nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 91 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra o plnení uznesení. Hlasovanie:
ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina
UZNESENIE č. 92 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 9/ 2018. Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 93 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 10/ 2018. Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 94 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie výsledky
obecného referenda vo veci prístavby kultúrneho
domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa
schváleného návrhu. Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 95 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje zastavenie
akýchkoľvek aktivít v súvislosti s prístavbou
kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne
podľa schváleného návrhu. Hlasovanie: ZA - 8,
PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina
UZNESENIE č. 96 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie informácie o
zmene v hospodárení v obecných lesoch.
Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum
– nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 97 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne III. Zrušuje uznesenie č. 80 z
obecného zastupiteľstva zo dňa 06. 09. 2018.
II. S ch v a ľ u j e 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 Mgr. Petre Obertovej, Soľná
759/9, 972 13 Nitrianske Pravno a Mgr. Ľubošovi
Obertovi, trvale bytom Sládkovičova 712/16, 972 13
Nitrianske Pravno za cenu 20,- €/m2 , na základe
najvyššej ceny, ktorá bola ponúknutá vo verejnej
súťaži. T: 30. 06. 2019 Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 98 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne III. Zrušuje uznesenie č. 78 z
obecného zastupiteľstva zo dňa 06. 09. 2018.
II. S ch v a ľ u j e odpredať pozemky za školou KN – C
p.č. 1184/1 – záhrada o výmere 1471 m2, KN-C p.č.
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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. T: 30. 06. 2019 Hlasovanie: ZA - 8,
PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina
UZNESENIE č. 99 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne III. Zrušuje uznesenie č. 12 z
obecného zastupiteľstva zo dňa 22. 02. 2018.
II. S ch v a ľ u j e odkúpiť pozemok C-KN p. č. 1143/9 –
zastavaná plocha o výmere 111 m2 v k.ú. Nitr. Pravno
od Miroslava Vrábla a manželky za cenu 3,50
Eur/m2. T: do 30. 06. 2019 Hlasovanie: ZA - 8, PROTI0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 100 - II. Schvaľuje odpredať pozemok
KN-C p.č. 930/2 – záhrada o výmere 139 m2 za cenu
7.-€/m2 pánu Ing. Antonovi Prostinákovi a manželke
Mgr. Dane Prostinákovej bytom Žltá 661/31, 972 13
Nitrianske Pravno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko predmetný pozemok tvorí prístup k
nehnuteľnosti žiadateľa. T: 30. 06. 2019 Hlasovanie:
ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina

UZNESENIE č. 101 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje odpredať pánu Ing.
Martinovi Ličkovi, bytom Jasenovo 59, 038 22
Slovenské Pravno, pozemky KN-C k.ú. Nitrianske
Pravno p.č. 1686/2 – záhrada o výmere 276 m2, p.č.
1686/3- zastavaná plocha o výmere 166m2, p.č.
1688/2 - TTP o výmere 167 m2, p.č. 1686/4 - záhrada
o výmere 42m2, ktoré sú vo vlastníctve obce za cenu
14.-€/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sú to pozemky priľahlé k pozemkom
žiadateľa. T: 30. 06. 2019 Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0,
ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0.
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 102 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne II. Schvaľuje zriadenie vecného
bremena v prospech Juraja Čičmanca, bytom
Budovateľská 1154/30, 972 13 Nitrianske Pravno, na
pozemok KN-C p.č. 596/1 – zastavané plochy a
nádvoria z dôvodu zriadenia kanalizačnej prípojky
ku hlavnej vetve kanalizácie na miestnej komunikácií
ul. Budovateľská v obci Nitrianske Pravno. T: 31. 12.
2019 Hlasovanie: ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 3, NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum
– nadpolovičná väčšina
UZNESENIE č. 103 - II. Schvaľuje odpredať pozemok
KN-C p.č. 225/98 TTP o výmere 48 m2, p.č. 225/34
TTP o výmere 815 m2 a p.č. 225/105 TTP o výmere 5
m2 pánovi Romanovi Raučinovi, bytom Prievidzská
61/64, 972 13 Nitrianske Pravno za cenu 21,- €/m2,
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na základe najvyššej ceny, ktorá bola ponúknutá vo
verejnej súťaži. T: 30. 06. 2019 Hlasovanie: ZA - 8,
PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina
UZNESENIE č. 103 - Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne I. Berie na vedomie informáciu o
zmene odborného lesného hospodára. Hlasovanie:
ZA - 8, PROTI-0, ZDRŽAL SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 3,
NEHLASOVALI-0. Potrebné kvórum – nadpolovičná
väčšina
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.
V Nitrianskom Pravne dňa 26. 10. 2018
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, Ospravedlnení:
Ing. Pavel Áč, Ľudevít Matušík, Mgr. Juraj Daňo,
Neprítomní: 0, Do návrhovej komisie boli zvolení:
Peter Kubíček, Mgr. Beáta Heldiová, Ing. Peter Pekár
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 8 prítomných poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Marek Oller, Peter
Znášik
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Fénix priletel do Vyšehradného!
Drevená zvonica vo Vyšehradnom získala cenu Ministerstva kultúry SR Fénix - Pamiatka roka 2017

Stalo sa to, o čom nesnívali a ani netušili aktivisti
občianskeho združenia Vyšehrad keď sa podujali obnoviť
majzlanskú zvonicu. Ich cieľ bol prostý. Zachrániť a
zachovať národnú kultúrnu pamiatku pre ďalšie generácie.
Pre tých, čo iba sledovali pamiatkovú obnovu
a priamo sa na nej nepodieľali sa zdal ich
zámer nereálny, zbytočný a nepodstatný.
Napriek nedôvere a spochybňovaniu
projektu záchrany sa predsa len podarilo
uskutočniť predsavzatie. A tak vynovená
zvonica opäť stojí na svahu nad dedinou,
zvoní a nadchýna domácich i náhodných
prišelcov svojou prostou vznešenosťou a
odvahou tých, čo ju obnovili.
S podobným dobrovoľníckym počinom
aktivistov sa na hornej Nitre nestretávame. A
ak ide o obnovu pamiatkového objektu, tak sa

bez väčšieho osobného pričinenia zverí do rúk odborníkov
a profesionálnych remeselníkov. V prípade Majzlanskej
zvonice dokázali aktivisti ich prácu odborne a kvalifikovane
zastať, splniť všetky požiadavky a metodické pokyny
pamiatkového úradu k ich spokojnosti. Na takej
profesionálnej úrovni, že zvonička mohla byť
prihlásená do súťaže Pamiatka roka - Fénix
2017. Jej obnova zaujala a členovia odbornej
komisie osobne posudzujúci kvalitu a
úroveň nominovaných projektov prácu OZ
Vyšehrad poctili najvyšším ocenením,
národnou cenou, ktorú každoročne
udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej
re p u b l i k y a p a r t n e r c e n y N a d á c i a
Slovenského plynárenského priemyslu.
29.novembra 2018 si v Bratislave v napätej
atmosfére v slávnostne vyzdobenej Dvorane
Ministerstva kultúry SR prevzali reprezentanti
obnovy Majzlanskej zvonice vo Vyšehradnom z
rúk ministersky kultúry Ľudmily Laššákovej
bronzovú plastiku bájneho Fénixa, dielo akad.soch
Stanislava Mikuša, diplomy a finančný dar Nadácie
SPP. Po filmovom predstavení obnovy jedenástich
nominovaných objektov došlo k vyhláseniu
štyroch najlepšie obnovených kultúrnych
pamiatok za rok 2017. Za obnovu Majzlanskej
zvonice si ocenenie prevzali starosta obce
Nitrianske Pravno Ing. Jozef Balčirák za
mimoriadnu ústretovosť a podporu
projektu, riaditeľka Hornonitrianskeho
múzea v Prievidzi PhDr. Iveta Géczyová za
odbornú spoluprácu, Mgr. Andrej Richter
za príkladnú angažovanosť pri obnove, Peter
Lovas za odbornú spoluprácu a Mgr. Art. Jozef
Lenhart za metodickú a odbornú pomoc.
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V silnej konkurencii obstála pamiatková obnova
zrubovej zvonice vo Vyšehradnom viac ako dôstojne.
Od členov odbornej poroty získala absolútny počet
hlasov, čo sa za trinásť rokov trvania súťaže ešte
nestalo. Ďalšími ocenenými boli projektmi bola obnova
synagógy v Žiline, obnova ruinálnej architektúry kostola
sv. Kataríny v Dechticiach a obnova kúrie a okrasnej
záhrady v Koniarovciach.
V príhovore k súťažiacim ministerka kultúry SR Ľ.
Laššáková pripomenula, že hlavným cieľom súťaže je
podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných
kultúrnych pamiatok, ako aj zástupcov miest a obci k
ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Robiť všetko
pre ich zachovanie a ochranu s víziou budúcnosti.
„Ministerstvo kultúry dlhodobo podporuje obnovu
objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky cez
grantový program Obnovme si svoj dom. Len v roku 2018
rezort schválil na projekty obnovy sumu 8,5 milióna eur, a
tak bude i v roku 2019.“
Priestory Dvorany počas slávnostného popoludnia
niekoľkokrát rozozvučal potlesk prítomných. Patril
oceneným i nominovaným. Všetkým, čo pochopili potrebu
záchrany kultúrneho dedičstva, ktorí sú ochotní chrániť
pamiatky a obnoviť ich úžasnú minulosť, preniesť ich do
prítomnosti. Kultúrna pamiatka nie je iba majetok jej

vlastníka. Je súčasne i dedičstvom národa a obrazom nášho
svedomia.
Nitrianske Pravno – OZ Vyšehrad dokázalo, že s
pochopením vlastníkov môže postupne obnovovať svoje
úžasné kultúrne dedičstvo. Cena Fénix a šek SPP so sumou
8 300 eur je prvým vkladom na účet obnovy hodnôt, ktoré si
nesie Nitrianske Pravno zo svojej úžasnej minulosti do
budúcnosti.
Mgr.art. Jozef Lenhart

Aj v roku 2018 sa naša obec umiestnila v prvej päťke najlepších
stránok obcí na Slovensku. Získala ocenenie Zlatý Erb.
V stredu 14.11.2018 sa v rámci
Medzinárodného kongresu ITAPA 2018 v
priestoroch hotela Crowne Plaza v
Bratislave uskutočnilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov súťaže
„ZlatýErb.sk 2018“ za účasti významných
osobností politického, spoločenského a
kultúrneho života.
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje
Únia miest Slovenska a eSlovensko
spoločne so Združením informatikov
samospráv Slovenska a Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a
je spolufinancovaná Európskou Úniou v
rámci programu Connecting Europe
F a c i l i t y. H l av ný m c i e ľ o m s ú ť a ž e
ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu
s l o v e n s k ý c h s a m o s p r á v, o c e n i ť
výnimočné projekty a ohodnotiť snahu
zástupcov samospráv efektívne a
transparentne využívať informačno-

ko m u n i k a č n é t ec h n o l ó g i e a t ý m
zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.
Obec Nitrianske Pravno so svojou
webovou stránkou bola nominovaná aj
tento rok a umiestnila sa na 4. mieste v
kategórii "Najlepšia stránka obcí".
Ocenenie prevzal správca webstránky
obce Peter Černák.

ZIMNÁ ÚDRŽBA

Upozornenie pre občanov
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov, aby v zimnom
období neparkovali motorové vozidlá na miestnych
komunikáciách. Svojím konaním obmedzujú možnosti zimnej
údržby miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme občanov, že
je v platnosti zákaz parkovania na chodníkoch v celej obci.

OZNAM
Obec Nitrianske Pravno
oznamuje, že obecný
úrad bude dňa 27., 28.
a 31. decembra 2018
zatvorený z technických
dôvodov.
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PRIVÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
V piatok 23. novembra 2018 sme
v Obradnej miestnosti
Obecného úradu Nitrianske
Pravno privítali malých
občanov našej obce.
Po príhovore starosta obce
Ing. Jozef Balčirák poprial
novonarodeným dievčatkám a
chlapčekom okrem šťastia a
zdravia aj nádherné detstvo,
rodičom poprial veľa
trpezlivosti a lásky, ktorej pri
výchove detí nikdy nie je dosť a
zaželal im, aby ich deti boli pre
nich v budúcnosti vždy len
oporou. Po príhovore sa rodičia
detí podpísali do pamätnej
knihy obce a prevzali si finančný
príspevok , kvetinku a prvú
detskú knižku.
Každé prichádzajúce dieťa je
novým ohnivkom na reťazi

života. Ním prekonávame svoju
konečnosť, v ňom nachádzame
zmysel a pokračovanie našej
vlastnej cesty.
Predovšetkým prvé dieťa
dramaticky mení život oboch
rodičov. Odteraz žijete dva
životy. Život vášho dieťaťa a až
potom svoj vlastný.
Uvítania sa zúčastnili:
Lukáš Babitz, Tomáš Baláž,
Liliana Anna Balážová, Martin
Balog, Dajana Danišová, Richard
Fábry, Karin Habšudová, Nela
K a m a n o vá , A m é l i a M l a d á ,
Michal Jamrich, Hana
Kotianová, Paulína Krebesová,
Tomáš Ličko, Elena
Majerčíková, Andreas
Papoutsidis, Alex Pupák, Marek
Rajčo, Michal Toman.

RK
A
20 NIÁ
18 DA

Daša Dobrovičová

ŠA

Nedeľa–4. november 2018,
krásne slnečné počasie,
poveternostné podmienky
výborné, 37 súťažiacich
detí, rodičia, starí rodičia,
dobrá nálada–to je
predpoklad krásneho
podujatia.
A presne taká bola
tohtoročná Šarkaniáda. Od 13-tej
hodiny prichádzali na futbalové ihrisko deti
v sprievode svojich rodičov a starých rodičov, a v
rukách si niesli svoje diela–šarkanov. Musím
konštatovať, že tento rok bolo oveľa viac ručne
vyrobených šarkanov ako minulý rok–čo nás ako
organizátorov nesmierne teší. Porota v zložení–pani
Mária Blahová, Jana Kováčová a Magdaléna Vaňová veru
nemala jednoduchú úlohu. Preto okrem klasických
ocenení udelila aj špeciálne ocenenia. Diplomy, vecné
ceny a sladkosti všetkým deťom odovzdal pán starosta
Jozef Balčirák.

A tu sú výsledky:
8Najväčší šarkan – Oliver Znášik
8Najmenší šarkan – Terezka Kováčová
8Najvyššie lietajúci šarkan – Lukáš Žubor
8Najsympatickejší nelietajúci šarkan – Rebeka

Protschková
8Najoriginálnejší šarkan – Emka Oboňová
8Najmladší šarkanovodič – Patrik Šujan /10mesiacov/
8Najstarší šarkanovodič – Majka Bullová /14 rokov/

Špeciálne ocenenie – Emka a Miško Fitzeloví, Dominika
a Sofia Ivinové, Ninka Grossová a Filip Hiščár.
Ďakujeme, že ste prišli, a tešíme sa o rok–dovidenia !
Magdaléna Vaňová

Jubilanti v CSS Bôrik
V utorok 20. novembra 2018 sa starosta
obce Ing. Jozef Balčirák zúčastnil slávnostného
obradu, konaného v Centre sociálnych služieb,
pri príležitosti životných jubileí obyvateľov tohto
zariadenia, ktorého sa dožili v tomto roku.

Po príhovore a krátkom kultúrnom programe
odovzdal oslávencom malý darček a poprial im
ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších dní.
Daša Dobrovičová
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Koncert Fakultného miešaného zboru OMNIA zo Žiliny

Dňa 11. novembra o 16-tej hodine sa v obradnej sále
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne konal koncert z
cyklu Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch.
Verejnosti sa predstavil Fakultný miešaný zbor OMNIA zo
Žiliny. Koncert organizovalo Regionálne kultúrne
centrum Prievidza a obec Nitrianske Pravno.
Fakultný miešaný zbor OMNIA vznikol na Žilinskej
univerzite v roku 2003. Počas svojho pôsobenia sa zbor
zúčastnil mnohých medzinárodných súťaží a festivalov,
a získal množstvo najvyšších ocenení. Spomeniem

Martinský lampiónový
sprievod
Martinský lampiónový sprievod sa stal v našej obci už
tradíciou. Aj tohto roku sa zišlo veľa detí so svojimi
rodičmi a starými rodičmi, aby pestrofarebnými
lampiónmi rozžiarili námestie.
V Dome stretávania KNS sme si vypočuli nielen príbeh o
šľachetnom čine sv. Martina, ale mohli sme si spolu s
deťmi zo Spojenej školy zaspievať aj krásne martinské
piesne. Slávnostnú atmosféru umocnili milé básne o
Martinovi, ktoré predniesli žiaci a žiačky Spojenej školy.
Po slávnostnom programe rozvešali deti v záhrade
svetielka na stromy a na námestí sa pripojili k sprievodu
, ktorý začal pekným programom detí zo ZUŠ.
Po sprievode sa všetci zhromaždili v parku za OÚ, kde si
pochutnávali na chutných medovníkoch, teplom čaji a
netrpezlivo vyčkávali Martina na koni. Keď konečne
pricválal, boli všetci spokojní.
Aby sa naplnil odkaz sv. Martina, konala sa zbierka.
Výťažok poputuje aj tohto roku občianskemu združeniu
Dobrý pastier.
Mgr. Katarína Ivinová

aspoň jedno z posledných: 1. miesto v kategórii „Miešané
zbory“, cena za najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby,
cena za najlepšiu interpretáciu skladby poľského
autora, cena za najlepší zahraničný zbor a absolútne
víťazstvo „Grand Prix“ na súťaži Gaude Cantem“ v
Bielsko-Białej (Poľsko 2018). Zbor diriguje Monika
B a ž i ko v á – a b s o lv e n t k a Ko n z e r v a t ó r i a v Ž i l i n e
(dirigovanie a klavír) a študijného programu Hudobná
výchova – Hra na klavíri na Žilinskej univerzite v Žiline. Je
tiež absolventkou zborového dirigovania na Akadémii
umenia v Banskej Bystrici a doktorandského štúdia
zborového dirigovania na Akademii muzycznej v
Krakove, Poľsko. Koncert sa podarilo uskutočniť aj vďaka
finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Veľmi ma teší, že na koncert tohto kvalitného telesa
prišlo množstvo poslucháčov a naša obradná sála
pukala vo švíkoch a verím, že ste si odniesli príjemný
kultúrny zážitok.
Magdaléna Vaňová

TENEREZZA spievala jubilantom
18.októbra 2018 sa uskutočnila v Požiarnej zbrojnici
akadémia seniorov. Podujatie sa konalo pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Prítomných privítala prednostka
OcÚ pani Ing. Matiašková Ferencová.
Jubilantov čakalo malé pohostenie, perníkové
srdiečko a bohatý kultúrny program. V úvode vystúpili s
pásmom hier, piesní a básní deti z MŠ. Žiaci ĽŠU mali
pripravený zaujímavý repertoár skladieb.
V závere podujatia vystúpil spevácky zbor TENEREZZA,
ktorý obohatil svoj repertoár o dve nové ľudové piesne:
Orie Janík a Povedz že mi povedz, ktoré odzneli na úvod.
S p ev á c k y z b o r t i ež z a s p i ev a l a j s k l a d by z u ž
naštudovaného repertoáru.
O tom, že sa program oslávencom páčil, svedčil aj
potlesk ku koncu vystúpenia.
Sme radi, že sme mohli spríjemniť popoludnie našim
seniorom.
Hrabovská Júlia

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Novonarodení občania:
Lukáš BABITZ
Hana KOTIANOVÁ
Anna Liliana BALÁŽOVÁ
Amélia MLADÁ
Rozlúčili sme sa:
Emil GOMBARČEK
Ivan LAUŠ
Milan JAVORKA
Ján ŠILLER
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Beseda so psychologičkou – školská zrelosť
Dňa 21.11.2018 sa pre rodičov detí predškolského veku
uskutočnila beseda s pani psychologičkou Mgr. Štrbovou z
CPPPaP. Hlavným zámerom besedy bolo rodičov oboznámiť
s kritériami školskej spôsobilosti. Informovala ich o tom, čo
je potrebné u detí rozvíjať, aby boli zrelé po telesnej,
mentálnej, citovej a sociálnej stránke. Názorne im ukázala
správny úchop pastelky a tiež požiadala rodičov o
spoluprácu pri logopedických cvičeniach. Do diskusie sa
zapojili aj rodičia. Testy školskej zrelosti sa budú realizovať
skupinovou formou v priestoroch našej MŠ v mesiaci marec.
Pani psychologičke Štrbovej ďakujeme za ochotu prísť do
našej MŠ a informovanie rodičov o dôležitých kritériách
školskej spôsobilosti.
Mgr. Veronika Figurová
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Stretnutie s lesným pedagógom
V dňoch 24.10. a 25.10.2018 navštívila našu MŠ lesná
pedagogička Ing. Marianna Čavojová. Deti s nadšením
sledovali všetky predmety, ktoré mala pani lesná
pedagogička pripravené. Spoločne opísali rôzne listy , šišky,
konáriky a veľa ďalšieho. Detičky prepojili aktivitu so
zážitkami a porozprávali, kde všade dané predmety videli, či
už na turistike s maminou a ockom, alebo na vychádzkach s
pani učiteľkami. Pomocou pohybovej hry sa veľmi rýchlo
naučili časti stromu, čo sa deťom veľmi páčilo.
Pani Ing. Čavojovej ďakujeme a tešíme sa nabudúce.
Mária Kondičová

STRETNUTIE DETÍ S DENTÁLNOU HYGIENIČKOU
PRI PRÍLEŽITOSTI ,,SVETOVÉHO DŇA ÚSTNEHO ZDRAVIA“ (12.9.)

Šuch-šuch-sem a šuch-šuch-tam
kefku jemne držím
šuch-šuch-sem a šuch-šuch-tam
sladkosti sa zdržím.
Dňa 22.10.2018 prišla do Materskej školy dentálna
hygienička pani Ľubica Hnáthová pri príležitosti ,,Svetového
dňa ústneho zdravia“. Deti zo 4. a 5.triedy sa potešili.
Ukázala im ako, s čím, akú dobu a koľkokrát si majú čistiť
zúbky, aby im ich zúbkožrút nepokazil. Niektoré deti sa
presvedčili, či si zúbky umyli čisto, alebo nedostatočne.
Fialová tekutina im to prezradila. Rozlišovali zdravé a
nezdravé jedlá, aké sladkosti môžu jesť a prečo. Spolu si
zaspievali pieseň ,,V ústach máme kamienky“.
Ďakujeme za tieto služby v rámci prevencie a liečby chorôb
tvrdých a mäkkých tkanív v ústnej dutine, lebo pomôžu
deťom k starostlivosti o svoje zúbky.
Marta Vráblová

DAJME SPOLU GÓL!

V tomto školskom roku sme sa s našimi predškolákmi
zapojili do celoročného projektu „Dajme spolu gól“,
ktorého hlavnou náplňou je u deti vzbudiť záujem o
futbal. Navštevujeme telocvičňu základnej školy, kde sa
im každý piatok venuje pán učiteľ telesnej výchovy M.
Blaháč. Primeraným prístupom deti oboznamuje so
základnými pravidlami futbalu, vedením lopty či
orientovaním sa v priestore. Deti sa veľmi rady zapájajú
do všetkých aktivít a prejavujú radosť z pohybu.
Pravidelnými stretnutiami chceme u detí rozvíjať
pohybové zručnosti a záujem o športové aktivity.
Mgr. Veronika Figurová
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Výstava darov jesene
Už aj do nášho areálu školy zavítala
jeseň. V mesiaci október školský dvor
skrášlila výstava darov jesene. Jesenné
plody z našich záhrad nám umožňujú
vytvárať nielen postavičky, zvieratká, ale aj
všelijaké „čudá“. Výstavu a rôzne kreatívne
nápady pripravili a zhotovili žiaci. Spoločne
s pani učiteľkami vytvorili výstavu, čo
záhrada tohto roku dala. Nechýbali
strašiaci z tekvice, strašidlá , jablká, hrušky,
zelenina, lesné plody – orechy, gaštany,
žalude, bukvice, šípky. Výstavu strážia
zvieratká, ktoré vyrobili pani
vychovávateľky s deťmi v školskom klube
detí. Môžeme stretnúť sovu –Klementínu,
ježka Dežka , jeleňa Daniela, slimáka Fera a
veveričku Rišku.
Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom,
starým rodičom , učiteľom ktorí sa
postarali o krásnu jesennú výzdobu našej

školy. 1.A Tomáš Barnák, 1.B Farkas Marco,
Jankula Martin, Šimková Lenka, Jakubjak
Milan 2.A Teplan Maroš , Ivinová Dominika,
Škvarenina Jakub 2.B Stražovan Matej,
Kotríková Veronika, Poliaková Dominika,
Dírerová Nela, Kmeť Marco, Paverová
Barbora 3.A Kováčová Terézia, Orthová
Bibiana, Ťažiarová Ela 3.B Melo Filip,
Ulriková Karolína 4.A Teplan Tadeáš, 4.B
Bišofová Natália , Kavec Jakub 4.C Sobota
Patrik, Kláseková Sára, 5.A Drábik Dominik
5.B Hanzelová Natália, Melo Adrián , Mello
Branislav, Strečanský Martin, Žillová
Rebeka 6.A Orthová Laura 6.C Kelebercová
Emília, 7.B Čeryová Stella, Baťko Peter,
Kmeťová Chiara, Ličko Andrej, Pažoutová
Lucie, 8.B Piešová Katarína , Vríčanová
Nikola, 8.C Ťažiarová Ema
Mgr.Veronika Schusterová

„Koľko farieb má jazyk?“
Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku

Od 21. do 26. októbra 2018 mali ôsmi
žiaci z 5. A triedy možnosť stráviť týždeň
kreatívnych aktivít v nemeckom jazyku
na tvorivej dielni vo Veľkej Lomnici, ktorú
organizuje KNS na Slovensku. Má už
dlhoročnú tradíciu a je určená pre žiakov
5. ročníka škôl so štatútom nemeckej
národnostnej menšiny.
Našu školu reprezentovali Nina
Gašparová, Lenka Lajstríková, Lenka
K r p e l a n ová , Ne l a A ra d i ová , S of i a
Solčányová, Bianka Richterová, Dominik
Drábik a Filip Ďurica.
Lektorom projektu bol výtvarník a
umelec pán Helmut Bistika z Medzeva,
pre ktorého je nemčina materinským
jazykom.
Téma
„Koľko farieb má jazyk?“
zahŕňala nekonečné množstvo nápadov a
inšpirácií na tvorivé a efektívne
zdokonaľovanie sa
detí v nemeckom
jazyku.
Ubytovanie bolo zabezpečené v útulnom
hoteli AGRO, kam v nedeľu podvečer
pricestovali v sprievode svojich p.
učiteliek žiaci z Bratislavy, Kežmarku,
Medzeva a Nitrianskeho Pravna.
Počas celého týždňa boli pripravené
workshopy s pohybovými aktivitami.
Každý deň bol zabezpečený pobyt detí
na čerstvom vzduchu a výlety vlakom do
okolia Tatier.
Po n d e l o k b o l z a m e ra ný n a h r y s
nemeckými slovíčkami a písanie. Deti sa
naučili množst vo nových pojmov,
slovných spojení, viet a súvetí bez toho,
aby si vôbec uvedomovali, že sa pri hrách
zároveň aj učia. Na tieto aktivity
nadviazala poobedňajšia návšteva
najstaršej lyceálnej knižnice v strednej
Európe v Kežmarku. Tu sa naši malí
návštevníci mohli oboznámiť s
historickými rukopismi, výtlačkami a tiež
vzácnymi originálmi kníh z dávnych čias.
Mali možnosť vidieť jednotlivé typy
písma a tlače zachované vo veľmi vysokej
kvalite. V múzeu a tiež v drevenom
artikulárnom kostole sa deťom veľmi
páčilo a na pani sprievodkyňu mali

množstvo otázok.
V utorok si tak všetci mohli jednotlivé
typy písma precvičiť a vyskúšať na
jednom slovíčku, ktoré bolo potrebné
napísať ozdobným písmom. Následné
písanie pozdravov pre blízku osobu s
poďakovaním bola tiež veľmi zaujímavá
činnosť. Pri tejto aktivite vznikli
nádherné pohľadnice vyzdobené
ozdôbkami od výmyslu sveta.
V stredu sa žiaci navzájom obkresľovali
na veľký kartón v životnej veľkosti.
Makety svojich postáv si potom vystrihli,
dokresľovali a niekoľkými slovami mali na
ne heslovite napísať, čo ich najviac
charakterizuje.
Vo štvrtok nasledovala výroba bábok a
hračiek z rôznych materiálov. Každá
hračka bola ručne, s láskou vyrobená, a
o to hodnotnejšia a vzácnejšia.
Každý večer prebiehal nácvik programu
na štvrtkovú premiéru „Galavečera“
plného scénok, tancov, piesní a básní,
ktorá zožala veľké uznanie a obrovský
potlesk.
Zážitky, ktoré si deti odniesli spolu so
svojimi výtvarnými dielami a výrobkami
domov, im budú ešte dlho pripomínať
chvíle plné dobrodružstiev, nových
kamarátov, netradičného vyučovania
nemeckého jazyka v celkom inom
p ro s t red í , a k ý m j e š ko l a . Vzo r n é
správanie detí, ochota pomáhať si
navzájom, aktivita prejaviť sa, záujem o
jednotlivé činnosti a prezentácia seba
samých pred publikom viedla k
nezabudnuteľnej atmosfére celého
pobytu.
Mgr. Ivona Haneschová

Hovorme o jedle
Od 15. do 19. októbra sme sa zapojili do 6. ročníka
súťaže Hovorme o jedle:
h do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie
h do literárnej súťaže Kúzlo dobrého jedla
h do fotografickej súťaže Očami gurmána
Najaktívnejší a najkreatívnejší z výtvarnej oblasti boli
títo žiaci:
h Sofia Ertelová zo 4. C
h Kristína Poljaková zo 4. C
h Alex Fillo z 5. A
h Lenka Krpelanová z 5. A
h Veronika Janáčová z 5. A
h Monika Pastorková z 9. B
V literárnej časti sa najtvorivejšie prejavili:
h Stela Krajči zo 7. A
h Nina Zbiňovcová z 8. A
h Laura Ďuricová z 8. B
Vo fotografickej časti našu školu reprezentovala
h Adela Biela z 8. A.
Arleta Čavojská
Žiaci 8. ročníka nafotili do súťaže Hovorme o jedle 2018
- časť fotosúťaž „Očami gurmána“ množstvo krásnych
fotiek. Žiaci si vybrali konkrétne tému: Zelenina, ovocie,
orechy z našich sadov.
Do súťaže sme ale mohli zaslať len jednu fotku,
rozhodovanie bolo ťažké.
Nakoniec to bola fotka Adelky Bielej z 8. A triedy s
názvom „Pani jeseň“.
Mgr. Alena Miková
zodpovedná za fotosúťaž na škole
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MALÝ ATLAS NAŠICH LIEČIVÝCH RASTLÍN V OBECNEJ KNIŽNICI !
Spojená škola v Nitrianskom Pravne je
pomerne veľká škola. Spoločnými silami sme v
priebehu niekoľkých rokov vybudovali príjemný
a estetický areál, ktorý je zdobený záhonmi s
okrasnými stromčekmi či kríkmi.
V posledných rokoch sa naša škola zapojila do
projektu Zelená škola. Postupne sme si
uvedomili, že náš areál je síce pekný, ale nie
veľmi funkčný. Prečo by sme mali sedieť v triede,
keď môžeme využiť bohatstvo v okolí školy? A
tak sa u nás začali diať veľké divy.
Zasadili sme ovocné stromy, vytvorili sme
vyvýšené zeleninové záhony, Hmyzí hotel,
vybudovali sme bylinkovú špirálu. Tá naša je
plná zdravia a vône.
Poznatky o spôsobe pestovania, spracovania,
o liečivých účinkoch, o využití v kuchyni či v
kozmetike sme zhrnuli v „Malom atlase našich
liečivých rastlín“. Celý atlas je doplnený
kresbami a fotografiami byliniek, ktoré vytvorili
žiaci.
Dňa 24. 10. 2018 sme atlas spoločne so žiakmi
Kolégia Zelenej školy slávnostne odovzdali
Obecnej knižnici v Nitrianskom Pravne.
Veľmi by nás potešilo, keby si k nášmu

spoločnému dielu našlo cestu čo najviac obyvateľov Nitrianskeho
Pravna i okolitých obcí.
Veríme, že sa náš atlas stane prvým krôčikom k využívaniu liečivej
sily prírody, ktorú máme doslova pod nosom.
Kolégium Zelenej školy

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí.
Každý človek je v núdzi odkázaný na
pomoc iných ľudí. Dnešná moderná doba
zabúda na to, že človek je tvor spoločenský
a skôr ho núti izolovať sa. V práci má toho
veľa, tak aspoň doma chce mať pokoj a
ticho. Potom sa neraz stáva, že človeku
príde zle a v jeho blízkosti sa nenachádza
nik, kto by mu pomohol. Preto je často
odkázaný na vlastnú pomoc, ktorú si ale v
kritickom zdravotnom stave len obtiažne
sám poskytne. Je samozrejmé, že ak niekto
očakáva poskytnutie pomoci od druhého,
mal by si byť vedomý vlastných možností a
schopností podať prvú pomoc.
Prvá pomoc je neoddeliteľnou súčasťou
záchrany života. Jej správnym
poskytnutím môžeme postihnutému
skrátiť dobu liečenia. Dokonca
poskytnutie prvej pomoci pomôže vrátiť
zdravie do jeho predošlého stavu.
Žiaci z 3. oddelenia školského klubu
pod vedením Mgr. Veroniky Schusterovej
sa zapojili do súťaže „Záchrana som ja“ na
tému prvej pomoci a bezpečnosti na
cestách. Spoločne s p. vychovávateľkou
vytvorili kolektívnu prácu Príbeh z
kufríka. Práca školského klubu deti s
najlepšou publikáciou sa dostala medzi
50 najlepších škôl na Slovensku. Pre svoju
školu vyhrali kurz prvej pomoci pre
učiteľov, zážitkový kurz prvej pomoci so
sanitkou pre celý 1.stupeň ZŠ a
automatický externý defibrilátor (AED).
Partnermi projektu Záchrana som ja sú
nezisková organizácia FALCK a nadácia

Allianz.
Automatický externý defibrilátor (AED) je
zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní
prvej pomoci tým, že pomocou
elektrického výboja je schopný obnoviť
správny srdcový rytmus.
Dňa 16.11.2018 nám prišla firma Falck so
štyrmi záchranármi odovzdať cenu. Tím
záchranárov – Andrej Mažgút, Adam
Kónya, Daniela Chrenková, Peter Kelemen)
. Najskôr odovzdali diplom pre celú školu,
AED a diplomy pre víťaznú triedu. Po
odovzdaní cien deti so svojimi p.
učiteľkami prechádzali jednotlivými
stanoviskami: Resuscitácia, ako pomôcka
im slúžil macko a vták (maskot) Falko, ktorý
náhle odpadol a potreboval prvú pomoc,
prvá pomoc pri autonehode a záchrana pri
dusení.
Keď všetky deti prešli stanoviskami,
nasledovala spoločná ukážka
simulovaného výjazdu, kde si deti mohli
pozrieť aj sanitku.
V poobedňajších hodinách bol kurz prvej
p o m o c i p r e u č i t e ľ o v, s o b s a h o m
rozšíreným o úrazy a náhle stavy u detí, s
ktorými sa učitelia počas pedagogickej
praxe môžu stretnúť najčastejšie. Kurz
obohatili rôznymi figurínami, kde si to
mohli aj vyskúšať. Resuscitáciu,
stabilizovanú polohu, Heimlichov
manéver.
Na záver chceme poďakovať celému
tímu Falck, štyrom záchranárom,
Andrejovi Mažgútovi. Adamovi Kónya,

Daniele Chrenkovej a Petrovi Kelemenovi,
ktorí strávili s deťmi i učiteľmi celý deň, za
profesionalitu, milé srdečné správanie k
deťom, vysokú odbornosť, ľudskosť.
Ďakujeme firme Falck, za to, že vytvorila
projekt Záchrana som ja a šíri vzdelávanie
žiakov prvej pomoci, záchrany života a
prevencie pred úrazmi. Už aj naše deti
vedia, ako poskytnúť pr vú pomoc.
ĎAKUJEME
Mgr. Veronika Schusterová
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PATRÍ VÁM AJ NAŠA VĎAKA
Blíži sa záver roka, ale aj
záver volebného obdobia pre
zastupiteľstvo obce ako aj pre
starostu obce. Niektorí poslanci
končia, spolu s pánom starostom,
niektorí zostávajú a iní začínajú.
Práve preto, by som sa chcela v
tomto prechodnom období v mene
členov Klubu dôchodcov v
N i t r i a n s ko m P r a v n e s rd e č n e
poďakovať za dobrú spoluprácu,
porozumenie a ústretovosť voči
členom klubu. Pokiaľ boli z našej
strany predložené nejaké
p o ž i a d a v k y, a ko a j n á v r h n a
finančný rozpočet, vždy sme sa
stretli s kladným prístupom k

riešeniu témy.
Poďakovanie patrí aj za
poskytovanie príspevku na obedy
starobných aj invalidných
dôchodcov. Takúto pomoc vítajú
najmä chorí a ťažko mobilní, ale
pomôže to všetkým dôchodcom,
lebo tie naše dôchodky sú v
mnohých prípadoch veľmi nízke.
C h c e m p o ď a ko v a ť v š e t k ý m
končiacim poslancom OcÚ , aj pánu
starostovi Ing. J. Balčirákovi, aj tým
čo pokračujú vo svojich funkciách,
lebo vám všetkým patrí naša
srdečná vďaka za dobú
spoluprácu.
Ku novým poslancom OcÚ, ako aj

ku pánu starostovi sa obraciam s
dôverou aj s nádejou na dobrú
spoluprácu ako je rozbehnutá v
predchádzajúcich rokoch.
Vianočné sviatky máme už
pred dverami, a preto chcem
všetkým už spomenutým, ako aj
všetkým dôchodcom v obci zaželať
p o ko j n é p r e ž i t i e v i a n o č n ý c h
sviatkov, radosť a lásku do vašich
domovov a do Nového roka 2019 len
to najlepšie, veľa zdravia, veľa
dobrých nápadov, veľa správnych
rozhodnutí aby boli na prospech
nám všetkým.
Za klub dôchodcov J. Mokrá

Tradičná tvorivá dielňa
v Dome stretávania
V novembri 2018 sa opäť stretli ženy v Dome stretávania v
Nitrianskom Pravne, v dielni tradičných remesiel, ktorá bola
súčasťou projektu " Nemecké remeslo a umenie na Slovensku v
minulosti a súčasnosti". Projekt vypracoval Karpatskonemecký
spolok na Slovensku a finančne ho podporilo nemecké
veľvyslanectvo v Bratislave. Súčasťou stretnutia bola aj výstava
výšiviek Helenky Kračmerovej. Zaujímavá bola aj výstava starých
výšiviek zo zbierok nášho lektora Rasťa Haronika s jeho
odborným výkladom.
Naše členky sa stretávajú každú zimu, aby si odovzdali svoje
skúsenosti, či už v oblasti vyšívania, tkania kobercov, rôznych
maliarskych techník a výroby domácich textílií a šperkov, ako aj
úžitkových predmetov z drôtu. Sme radi, že rastie záujem hlavne o
vyšívanie, a rok čo rok sa dielňa rozširuje o nové členky . V tomto
roku medzi nás pribudli aj niektoré členky folklórnej skupiny
Lubená z Poluvsia. Je zaujímavé, že väčšina žien si kroje vyšíva
sama. Členka folklórnej skupiny Radka Tarabčiková si vyšila sama
aj časti svojho svadobného kroja. Naše výstavy a podujatia
obohacujú dievčatá z tejto skupiny aj peknou slovenskou
pesničkou. Ich vystúpenie bolo aj súčasťou sprievodného
programu Noci múzeí 2018.
Teší nás, že naša snaha o znovuzrodenie starých remeselných
tradícií nevychádza nazmar a to aj zásluhou našich členiek/H.
Kračmerovej, Jožky Kurišovej/, ktoré učia deti, aby si samé vyrábali
rôzne výrobky, koberčeky, keramiku /Rasťo Haronik/. Sú to
napríklad Prázdniny vo Vyšehradnom, veľkonočné a vianočné
dielne a iné.
Veríme, že túto zimu sa k nám pridajú aj ďalšie záujemkyne.
Budeme sa aj naďalej stretávať v Dome stretávania v Nitrianskom
Pravne každý piatok od 17:00 do 19:00 hod.
V mesiacoch január
až máj.
Anna Husárová

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy,
ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín.
Každoročne si ho pripomíname 26. septembra. Je dňom
osláv jazykovej rôznorodosti Európy, kde sa hovorí viac ako
200 európskymi jazykmi. V Európskej únii sa používa 24
úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo
menšinových jazykov. Po prvý raz sa tento deň slávil v roku
2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho
pripomíname dodnes. Do podujatí súvisiacich s
Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a
kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy.
Výnimkou nie je ani naša škola, ktorá sa už dlhé roky zapája
do osláv. V našej škole sa vyučujú dva cudzie jazyky:
anglický a nemecký.
Spoločne sme sa vydali 26. septembra 2018 osláviť už
tradične Európsky deň jazykov do nášho hlavného mesta
Bratislavy do Goethe inštitútu, kde pre našich žiakov
pripravili program s nemeckou lektorkou. Pre žiakov boli
pripravené rôzne jazykové hry a súťaže v nemčine. Žiaci
mali možnosť pozrieť si nemeckú knižnicu a priestory
Goethe inštitútu, oboznámiť sa s históriou a pôsobením
jazykových inštitúcií na Slovensku. V poobedných
hodinách sme sa prešli po Hviezdoslavovom námestí a
žiakom ukázali, kde sa nachádza Americká ambasáda a
Nemecké veľvyslanectvo. Žiaci mali úsmev na tvárach a
radosť z tzv. „zážitkového vyučovania“. Poďakovanie patrí
Goethe inštitútu a vyučujúcim cudzích jazykov za ich
aktívnu účasť a organizáciu.
Mgr. Juliana Pálešová
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Z činnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. v mesiacoch október a november

Prístavba budovy Hasičskej
zbrojnice :
Práce na prístavbe Hasičskej
zbrojnice pokračovali v mesiacoch
október a november tak, aby boli v
zmysle Zmluvy o dielo ukončené do
konca kalendárneho roka. Postupne
bol uložený keramický strop, bolo
vytvorené debnenie a spevnenie
keramického stropu, položená
oceľová výstuha a uskutočnená
nadbetonávka keramického stropu.
N a s l e d o va l o m u r o va n i e a t i k y,
zateplenie stropu, uloženie
hydroizolácie spolu s klampiarskymi
konštrukciami. Poslednou fázou v
p r v e j č a s t i v ý s t av b y, b o l o
betónovanie podlahy a aplikácia
náteru na impregnáciu betónových
povrchov.
Ukončili sme tým plánované práce
na prístavbe Hasičskej zbrojnice v
roku 2018. V súčasnosti vykonávame
administratívne práce potrebné pre
realizáciu druhej časti a dokončenie
stavby podľa požiadaviek a predstáv
investora, ktorým je Obec Nitrianske
Pravno.

Oprava „Majzľanskej kaplnky“ :
Na základe odporučenia stavebnej
komisie boli ešte začiatkom roka
2018 vyčlenené finančné prostriedky
z rozpočtu obce na opravu
„Majzľanskej kaplnky“. Aj keď sme
práce na kaplnke dlhodobejšie
o d k l a d a l i p re p o t re by č a s ovo
náročnejšej výstavby Hasičskej
zbrojnice, v súčasnosti sú všetky
poškodenia fasády, ochranný náter
strechy a vonkajších stien opravené.
Práce boli realizované s ohľadom na
zachovanie všetkých typických
architektonických prvkov a
pôvodného vzhľadu budovy.

blízkosti Kultúrneho domu vo
Vyšehradnom sa zmenili odtokové
pomery zrážkovej vody na miestnej
komunikácii. Podľa požiadaviek obce
Nitrianske Pravno sme doplnili
dažďovú kanalizáciu o odtokovú
šachtu s napojením na pôvodnú
kanalizačnú sieť.
Koncom novembra sme
realizovali opravu prepojenia dvoch
šácht určených na dažďovú
kanalizáciu pri Hasičskej zbrojnici.
Bolo vymenené kanalizačné potrubie
a do opravenej šachty bol pripojený
odvod dažďových vôd z prístavby.

Rekonštrukcia schodov v areáli
školy :
Na základe objednávky
Základnej školy v Nitrianskom
Pravne sme opravili betónové schody
na chodníku medzi pavilónom A a
budovou Základnej umeleckej školy v
areáli.

Zlepšenie odtokových pomerov a
oprava dažďovej kanalizácie :
Nahlásené prepadnutie
chodníka na Nádražnej ulici,
signalizovalo poškodenie
odtokových pomerov dažďovej vody.
Po výkopových prácach sme zistili
poškodenú kanalizačnú rúru v časti
pod chodníkom. Uvedený úsek bol
nahradený novou PVC rúrou.
Vytvorenie servisného
otvoru a poklopu dažďovej
kanalizácie na pozemku p. Pekára,
cez ktorý vedie obecná dažďová
kanalizácia, bolo druhou podobnou
stavebnou úpravou. Ot vor bol
prostredníctvom debniacich
betónových tvárnic domurovaný do
úrovne terénu, bol vyrobený a
inštalovaný servisný poklop.
Po rekonštrukcii vozovky v

Z iných činností spoločnosti za
uplynulé mesiace :
Dovoz čečiny pre obyvateľov
pred Sviatkom všetkých svätých,
demontáž (zbúranie) poškodeného
dreveného prístrešku v areáli
Kultúrneho domu vo Vyšehradnom,
oprava poškodeného ventilu v
sociálnych zariadeniach v pavilóne A,
aplikácia ochranných chemických
prostriedkov proti poškodeniu
vysadených stromkov v obecných
lesoch proti zveri, odstránenie
k v e t i n o v e j v ý z d o b y, o p r a v a
dažďových zvodov na dvoch
bytových domoch na Hviezdoslavovej ulici.
Ing. Tomáš Šujan
riaditeľ
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Správa o činnosti futbalového klubu
Vážení športoví priatelia, prihováram sa k Vám
prostredníctvom tohto článku, aby som Vás
poinformoval o dianí v našom futbalovom klube za
posledné polročné obdobie.
S potešením môžem konštatovať, že sme rozšírili
naše súťažné mládežnícke družstvá o družstvo
starších žiakov, ktorí v našom klube absentovali od
súťažného ročníka 2013/2014.
V tomto súťažnom ročníku pripravujeme našich
„mládežníkov“ v týchto družstvách :
predprípravka, prípravka, starší žiaci a dorast.
Štvoricu „mládežníkov“ doplňuje mužstvo
dospelých. Klubové farby háji takmer 90-ka
hráčov, hoci predprípravka, v ktorej sú prváci a
druháci našej ZŠ nehrá súťažné zápasy. Jednotlivé
družstvá Vám predstavíme prostredníctvom
komentárov ich trénerov.
Začnem od tých najmladších – predškolákov našej
MŠ, ktorých sme zapojili do projektu SFZ „Dajme
spolu gól“ a našej MŠ. 23 predškolákov vedie 1x v
týždni náš pán učiteľ TV Mgr. Marek Blaháč a
tréner Jozef Dlhopolček. SFZ zabezpečil vykrytie
nákladov na tréningové pomôcky a trénera. Chcel
by som sa poďakovať všetkým zainteresovaným a
vedeniu MŠ za podporu tohto projektu.
Družstvo predprípravky pripravuje tréner PaedDr.
Gerhard Dzian už druhým rokom. Tvoria ho 18
žiaci prvého a druhého ročníka miestnej ZŠ.
Cieľom prípravy je vzbudiť záujem o pravidelnú
športovú činnosť. Zameriavame sa na všestrannú
pohybovú prípravu, rozvoj „citu“ pre loptu so
zameraním nielen na futbal, ale aj ostatné loptové
hry.
Neoddeliteľnou súčasťou prípravy je naučiť
hráčov spolupracovať navzájom, akceptovať
druhých, trénera, pravidlá hier a určité zásady
disciplíny. Družstvo je základňou pre družstvo
prípravky. I keď nie všetci predprípravkári nájdu
uplatnenie vo futbale, dostanú všestranný
pohybový základ, na ktorom sa dá stavať aj v
ostatných športoch. Predprípravka sa pripravuje
2x v týždni počas celého školského roka.
Tréner Mgr. Milan Kiripolský trénuje žiakov U11
prípravku mix skupinu B.
Jesennú časť sezóny môžeme hodnotiť ako veľmi
dobrú. Naši chlapci, ktorí reprezentujú obec
Nitrianske Pravno, veľmi dobre zvládli prvú časť
súťaže. Zodpovedajú tomu výsledky. V tabuľke im
patrí 2. miesto, to znamená, že nadviazali na
predchádzajúcu futbalovú sezónu pod vedením p.
Ladislava Pročku.
Na post trénera do novej sezóny ma oslovil p.
PaedDr. Gerhard Dzian. Po konzultácii o
smerovaní družstva som ponuku prijal.
Mal som veľké ambície, pripraviť takmer nové
družstvo, a preto som začal s tréningovým
procesom hneď prvý prázdninový piatok a
pokračoval počas celých letných prázdnin. Bolo
pre mňa sklamaním, že chlapci, ktorí bývajú v
obci, v blízkosti ihriska, veľmi málo dochádzali na
tréningy. Pochopil som, že majú prázdniny, sú s
rodičmi na dovolenke, na výlete u starých
rodičov, atď. Stalo sa, že niektoré zápasy, ktoré
boli na rozpise v auguste, sme museli preložiť. V
tomto období bolo potrebné nových chlapcov
zaregistrovať, lebo sme zistili, že ich je málo. Tento
problém som riešil s p. PaedDr. Dzianom,
manažérom klubu, ktorý mi vychádzal v ústrety a
často konzultoval so mnou aj iné problémy, ktoré
sa vyskytli.
V septembri, s prvým školským zvonením, prišlo
na tréning vyše 20 chlapcov. Využil som túto
príležitosť a trénovali sme takmer každý deň. Bolo
potrebné zamerať sa na tréningovú disciplínu,
precvičiť si futbalovú abecedu, zistiť úroveň
pohybových schopností každého hráča, určiť
posty v hre, organizáciu hry, pripomenúť si
pravidlá netradičného futbalu na jednej polovici a
samozrejme pripraviť ich na zápasy. Toto všetko
sme museli zvládnuť v krátkom čase pre slabú

účasť chlapcov v období prázdnin. Zápasy, ktoré
sme hrali v rýchlom slede, nám ukázali veľkú
zanietenosť nášho družstva. Chlapci oproti
ostatným družstvám preukázali veľkú bojovnosť a
srdiečko, ktoré bilo v náš prospech. To sa prejavilo
aj v konečnom postavení v tabuľke. Patrí nám 2.
miesto, po ôsmich víťazstvách a jednej prehre.
Obec Nitrianske Pravno reprezentovali: Leo
Dírer, Michal Cicko, Martin Krpelan, Patrik Šujan,
Oliver Gombarček, Adam Ďurík, Peter Ličko, Erik
Kobza, Jakub Krpelan, Michal Šturcel, Oliver
Znášik, Alex Zuberský, Jakub Štálnik, Dávid
Bánovčan.
V súčasnom období prebieha príprava na ďalšiu
časť sezóny. Toto obdobie je pomerne dlhé a je len
na chlapcoch ako s ním naložia, či sa budú
p ra v i d e l n e z ú č a s t ň o v a ť p r í p ra v y , a b y v
nasledujúcom období ešte lepšie zvládli futbalovú
abecedu a zlepšili svoje pohybové schopnosti. Klub
aj škola nám vytvárajú veľmi dobré podmienky a je
len na nás, ako ich využijeme.
Nebolo dôležité, o koľko sme zápasy vyhrali alebo
prehrali, dôležitejšie je to, aby sme vytvorili dobrý
kolektív chlapcov, pripravili ich pre činnosť, ktorú
robia radi, činnosť, kde využijú svoj voľný čas, čas
plný pohybu a rozvoja schopností a morálnovôľových vlastností.
Záverom chcem poďakovať za spoluprácu a
pomoc pri vedení družstva najmä p. PaedDr.
Gerhardovi Dzianovi, Lucii Dírerovej, vedúcej
družstva, Ladislavovi Pročkovi, Lukášovi Poljakovi,
Jánovi Bolfíkovi a všetkým rodičom, ktorí
podporujú svoje deti vo futbalovom raste.
Družstvo starších žiakov pod vedením trénerov
Lukáša Poliaka a Patrika Adamčeka reprezentuje
19 hráčov / niektorí so striedavým štartom v
prípravke/ sú vo väčšine vekom v kategórii
mladších žiakov. Nastupujú v súťaži IV. liga U15III.trieda PD sever. Sme veľmi radi, že sme túto
kategóriu žiakov prihlásili do súťaže, hoci niektorí
domáci hráči sa rozhodli prestúpiť do družstiev, v
ktorých hosťovali. Súťažné výsledky a postavenie v
tabuľke v tomto súťažnom ročníku berieme ako
druhoradé. Prvotné je konsolidovať káder,
vytvoriť dobrý kolektív, zlepšiť herný prejav a
veríme, že sa výsledky dostavia.
Jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019 U19
Majstrovstvá oblasti dorastu vyhodnotí tréner
Jozef Dlhopolček.
Družstvo som prebral po predchádzajúcom
trénerovi J. Klajberovi. Do prípravy sa nezapojili z
rôznych dôvodov títo hráči: Daniš, Baniar, Krébes,
Kmeť, Šnirc, Štefan, S.Gross. Bolo ich treba
nahradiť, aby sme sa vôbec mohli prihlásiť do
súťaže.
Postupne sme do mužstva získali navrátilcov M.
Líšku, bratov Elischerovcov, M. Cicku z Pravenca,
bratov Drškovcov z Malinovej a R. Oravca z Kľačna.
Vytvorila sa dobrá partia, ktorá chcela hrať
tímovo, čo sa prejavilo nielen na hernom prejave,
ale aj na umiestnení v tabuľke po jesennej časti,
keď zimujeme na 3. mieste so skóre 71:30 so
ziskom 32 bodov z 13.MZ. 71 strelených gólov je
prvenstvo v súťaži.
V niektorých zápasoch nám vypomohol hráč A
mužstva Patrik Sekerka, ktorý bol svojimi
futbalovými schopnosťami lídrom mužstva.
Nakoľko v okolitých obciach nemajú dorastenecké
družst vá /až na Pravenec/, vyzývame k
spolupráci okolité obce pri výchove hráčov tejto
vekovej kategórie, aby nekončili s aktívnou
činnosťou po žiackej kategórii.
Hráčom chcem poďakovať za dobrú
reprezentáciu našej obce, futbalovému výboru a
bývalému starostovi za podporu a priazeň.
Trénerom „A“ mužstva sa od začiatku roka stal
tréner Ján Adamček: „v jarnej časti súťaže sme sa
trápili hlavne so zložením mužstva, nakoľko bol

káder veľmi úzky. Základná zostava bola preto
nemenná. Niekedy sa vyskytli i problémy v zložení
tímu, pretože viazla komunikácia a spolupráca s
vtedajším trénerom dorastu. Súťaž sme však
zachránili.
Letná príprava začala 14. 7. 2018 a odvíjala sa v
možnostiach klubu. Odohrali sme 3 PZ –
Chrenovec – N. Pravno 3:2, N. Pravno – Bojnice 0:1,
Oslany – N. Pravno 3:0. Káder mužstva sme
doplnili mladými hráčmi z Baníka Prievidza
/Kolečáni, Chalmovský, Sládkay, Sekerka/, z MTJ
Pravenec sme získali R. Rendeka a z Nitrianskeho
Rudna J. Šlabiara, no z vlastného dorastu nás
neposilnil žiaden odchovanec!
Okrem nich mužstvo tvorili hráči Perička,
Jamrich, P.Adamček, Valentín, Šimurda, Chupek,
Pavlíček, Luščák, Vetrák, Ľ. Áč, Valko, Cachovan a
Haluš. Kapitán Anton Čičmanec sa po zranení
v MZ v Kamenci už v zostave neobjavil, no veríme,
že mu futbal ešte „chutí“ a bude sa objavovať v
zostave aj na jar. T.Sládkay sa v októbri vrátil do
Baníka Prievidza.
Z 15 súťažných zápasov sme 4 vyhrali, 3 remizovali
a 8 prehrali. Nakoľko bola letná príprava krátka,
osvojenie herného systému 4-3-3 sme sa snažili aj
v MZ. Prezentovať sa útočnou kombinačnou hrou
so snahou o získanie lopty hneď po jej strate čo
najbližšie k súperovej bráne.
Chlapci postupne nadobúdali hernú istotu a
každým zápasom bolo cítiť že sa výkonnostne
zlepšujú.
Samozrejme, že sa občas nevyhli herným
výkyvom, nakoľko tréningová účasť niektorých
hráčov bola slabá.
Poďakovanie chlapcom patrí hlavne za to, že sme
celú jeseň odohrali v kompletnej zostave, hoci
väčšina hráčov pracuje na smeny a cez víkendy.
Bilancia jesene je 12. miesto s 15 bodmi a so skóre
15:34 a −6 bodov v tabuľke pravdy.
Ako funkcionár klubu by som sa zmienil aj o
mimošportovom živote klubu. Absolvoval som
posezónne posedenia starších žiakov, dorastu aj
mužov. S potešením môžem konštatovať, že hráči
mali o posedenia záujem a v útulnom prostredí
novej „zasadačky“ si pri občerstvení podebatovali
o problematike družstva.
Nedarí sa nám zapojiť do riadenia klubu mladších
perspektívnych funkcionárov. Preto veľmi dobrú
spoluprácu s hospodárom Lukášom Poliakom,
jeho manželkou Adrianou ako zdravotníčkou a
vedúcim mužstva dospelých Dušanom Habšudom
si veľmi cením a ďakujem za ňu.
Podarila sa nám spolupráca so zástupcami ZŠ,
pani riaditeľkou Mgr. Gebrlínovou, ktorá nám
všemožne vychádza v ústrety, s učiteľmi TV Mgr.
Marekom Blaháčom a predovšetkým s Mgr.
Milanom Kiripolským.
Považujem si ochotu v spolupráci riaditeľa
spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Ing.
Tomáša Šujana. V rámci možnosti a dohody nám
zabezpečuje prevádzku a údržbu areálu a budovy
klubu.
Chcem sa poďakovať v mene svojom, v mene
hráčov a trénerov obecnému zastupiteľstvu,
bývalému starostovi Ing. Jozefovi Balčirákovi za
vytvorené podmienky pre športovú činnosť
takmer stovky mladých ľudí.
Futbal je silný fenomén športu spoločnosti a
podieľa sa na kultúre v obci. Súčasný pravniansky
futbal je dlžníkom obci a svojim fanúšikom
vzhľadom na svoju tradíciu. Jeho úpadok od IV. ligy
po VI. ligu je dôsledkom nezáujmu o mládež a
nekoncepčné riadenie. Preto vyzývam
zainteresovaných a ochotných pomôcť k
spolupráci v záujme napredovania a zlepšenia
kultúry futbalu v našej obci.
PaedDr. Gerhard Dzian
člen výboru
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Z OKIENKA TURISTIKY
Jeseň nám tentokrát
priala. Bola krásna, dlhá a
navyše aj suchá. Teda niektoré
plánované turistické podujatia,
čo sme v lete nestihli, sme
dobehli v jeseni. Vystúpili sme
na vrchol Suchý, ktorý leží v
pohorí Malej Fatry, 1468 m n. m.
Záver bol náročný, ale zdolali
sme ho všetci. Ďalším
turistickým podujatím bol
výstup na vrchol Šiprúň v pohorí
Veľkej Fatry, 1461,3 m n.m. Na
tento vrchol sme sa už chystali
viackrát, no tento rok nám to
konečne vyšlo. Hore na vrchole
už bolo zimné počasie, na
stromoch už bola námraza.
Vystúpili sme aj na vrchol Veľký
Grič, 971 m n. m. z Handlovej. Na
tomto vrchole sme už dávno
neboli a máme ho tak blízko.
Zdolali sme aj náš Kľak.
Te n t o k r á t s m e v y s t ú p i l i

z Fačkova, zo Suchej doliny.
Niektorí z tejto strany ešte
nevystupovali, videli, že pohľad
na Kľak je úplne iný.
Teraz v jeseni sme sa rozlúčili s
naším dlhoročným členom
turistiky p. Jozefom Mašírom.
Prešli sme spolu mnoho
turistických trás. Nechýbal nikdy
pri čistení turistických
chodníkov. Budeme naňho dlho
spomínať. Doposiaľ sme
zakončili turistickým podujatím
Remata – Bralova skala – Vysoká.
Ešte máme v pláne Vrícko – Dutá
skala.
Posledným turistickým
podujatím bude Silvestrovský
výstup na Vyšehrad, na ktorý Vás
pozývam.
Horám zdar!
Teo Haneš

Ocenenie darcov krvi

ECAV

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môžeme zmeniť, respektíve zvrátiť
osud iného človeka a zachrániť mu život. Tejto vzácnej tekutiny nikdy nie je dosť. Preto si
musíme vážiť ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať iným. V našej obci takýto ľudia sú. MsŠČK
Nitrianske Pravno v spolupráci s obecným úradom usporiadal posedenie pre držiteľov
Jánskeho plakety.

Rozpis služieb Božích
v modlitebni
v Klube dôchodcov
v Nitrianskom Pravne
Služby Božie v Nitrianskom Pravne:

Držitelia:
Bronzová - Mariana Gáplovská, Zlatica Kriváková, Jana Ležovičová.
Strieborná - Katarína Záhorská, Marcela Kúdelová, Jozef Sloboda, Milan Khúla
Kňazovického medajla - Miroslav Klajber
Všetkým držiteľom plakiet srdečne ďakujeme, blahoželáme a prajeme veľa zdravia, sily
a ochoty ďalej pomáhať. Chcem poďakovať výboru za pomoc pri organizovaní
posedenia a všetkým, ktorí prispeli cenami do tomboly. Ďakujeme.
Marcela Kúdelová

8 26.12.2018 (2. slávnosť vianočná) –

14:30 (spoveď a Večera Pánova)
8 30.12.2018 – 14:30
8 6.1.2019 (Zvestovanie Krista Pána) –

14:30 (spoveď a Večera Pánova)

Služby Božie v Prievidzi:
8 24.12.2018 (Štedrý večer) – 16:00
8 25.12.2018 (1. slávnosť vianočná) –

9:30
8 26.12.2018 (2. slávnosť vianočná) –
8
8
8
8

9:30
30.12.2018 (nedeľa)– 9:30
31.12.2018 (Starý rok) – 16:00
1.1.2019 (Nový rok) – 9:30
6.1.2019 (Zvestovanie Krista Pána) –
9:30
Prípadné bližšie informácie na

www.ecavprievidza.sk.
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oddiel - Rozlúčka so sezónou 2018
Tenisová sezóna 2018 Tenisový
D r u h á o k t ó b r o v á s o b o t a b o l a varení fazuľovice a opekačke si deti a

Zloženie družstiev MTJ Nitrianske
Pravno:
„A“ : Pavel Kubíček, Marek Oller,
Štefan Vnučko, Branislav Buocik
„B“ : Zdenko Spál, Miroslav Spál,
M a r t i n M e č i a r, J o z e f H a n z l í k ,
Vladimír Pastorek, Miroslav Vrábel
„C“ : Branislav Ličko, Martin Ličko,
Stanislav Kračmer, Marián Grom,
Marek Baráth, Marián Bielický
Pavel Kubíček

vyhradená na športovo-spoločenskú
akciu „Rozlúčka s tenisovou sezónou
2018“. Za krásneho počasia sme sa zišli,
členovia tenisového oddielu, v peknom
prostredí obecných rybníkov, kde nám
OZ Bôrik zapožičal priestory pre
uskutočnenie tejto akcie. Pre
zúčastnených bolo pripravené
občerstvenie v podobe koláčov a
rôznych maškŕt, ktoré priniesli domáce
gazdinky. Celý deň prebiehal v dobrej
nálade a športovom duchu. Popri

rodičia preverili svoje schopnosti v
rôznych súťažiach ako streľba zo
vzduchovky, streľba z luku a hod
tenisovou loptičkou na cieľ. Ako to už
býva každý rok, hlavným cieľom tohto
stretnutia je vytváranie rôznych aktivít
pre deti, pobyt v prírode a čas strávený
s priateľmi a členmi TO, počas ktorého
si viac upevňujeme vzťahy medzi
sebou.
Marek Oller
Tenisový oddiel

HATL - Hornonitrianska amatérska tenisová liga

Konečná tabuľka - sezóna 2018

PRIATEĽSKÉ FUTBALOVÉ STRETNUTIE

Hlavnou náplňou činnosti
Tenisového oddielu pri MTJ sú
organizácia turnajov, o ktorej Vás
počas sezóny pravidelne
informujeme, tenisový kurz pre deti a
účasť troch našich družstiev v
Hornonitrianskej amatérskej
tenisovej lige (HATL).
HATL je dlhodobá amatérska
súťaž družstiev z celého nášho
okresu, ktorej sa zúčastnilo tento
súťažný ročník 35 družstiev. Už keď sa
v roku 1990 táto liga rozbiehala, bola
na Slovensku unikátnym projektom. A
tak to zostalo dodnes. V tejto forme
nie je žiadna podobná súťaž na celom
Slovensku. Naše družstvá sa
pravidelne zúčastňujú od roku 2002.
Liga je rozdelená do troch
výkonnostných kategórií. Extraliga
má jedenásť účastníkov, 1. liga dvanásť
a 2. liga tiež dvanásť. Všetky naše
družstvá hrajú spolu v 1. lige. Pri
jednokolovom systéme odohral každý
tím jedenásť zápasov. To znamená, že
každý mesiac odohráme 2-3 zápasy.
Niektoré na domácich dvorcoch a
niekedy musíme za súpermi cestovať
do Handlovej, Prievidze, Novák, alebo
Lazian. V každom súťažnom zápase
sa odohrajú dve dvojhry a jedna
štvorhra.
Umiestnenie našich družstiev
si môžete pozrieť v tabuľke
priloženej k tomuto článku. S
umiestnením je v našom oddiele
spokojnosť, nakoľko všetky tri naše
tímy sa bezpečne zachránili a o rok si
budeme znovu môcť zopakovať
vzájomné derby súboje medzi sebou,
ktoré boli pre nás tento rok
vyvrcholením celej ligy.
Cieľom pre budúci ročník je
opäť udržanie sa v 1. lige, pretože ako
vidieť z dosiahnutých výsledkov, tak
táto nám sedí najviac.

Dňa 25. augusta sa na futbalovom ihrisku stretli futbalové tímy Obecného
úradu a Farského úradu, na každoročnom priateľskom stretnutí. Tento rok
sa viac darilo tímu, ktorý zostavil pán farár Pavol Michalovič. Výsledok
zápasu 3:2 v prospech Farského úradu určil, že putovný pohár bude zdobiť
kanceláriu pána farára.
Magdaléna Vaňová

december 2018 ::

15

PRAVNIANSKE ZVESTI

V. ročník cestného behu krajom hornej Nitry
Ani sme sa nenazdali a v sobotu 24. novembra 2018
sa na našom námestí začali schádzať bežci z celého
Slovenska na 5. jubilejnom ročníku nášho behu. Za
sychravého počasia a pri teplote iba 7 °C sa na štart
postavilo 64 mužov a 20 žien. Trať ako obvykle mala
dĺžku 10,3 km. Muži nad 70 rokov a ženy nad 50 rokov
bežali iba 6,3 km. Výzva k pretekárom, aby sa
napriek končiacej sa bežeckej sezóne zúčastnili na
behu, padla na úrodnú pôdu. V štartovnom poli sa
vyskytli aj začínajúci bežci a aj napriek tejto
skutočnosti všetci dobehli do cieľa, nikto to nevzdal.
Od Silvie Valovej z Pravenca sme sa v kategórii žien
dočkali prekonania traťového rekordu, ktorý sama
obdržala. Tento čas má v súčasnosti už hodnotu
39:40 minút (predchádzajúci čas bol 40:21 min.).
Zaujímavosťou je aj fakt, že Miro Ťapušík z
Handlovej sa stále zlepšoval a predchádzajúci čas si
zlepšil iba o 2 sekundy na súčasných 39:58 min.
Obdivuhodný je aj čas Miriam Benianovej z
Vyšehradného – 1 hod. 11:46 min, ktorá sa na štart vo
svojich 49 rokoch postavila prvýkrát a zvládla to. Je
to motivácia aj pre ďalších našich bežcov, že začínať
sa dá aj napriek pokročilejšiemu veku a prežívať tak
úžasné pocity pri prebehnutí cieľom.
Doteraz sa na štart za 5 rokov postavilo už 415
bežcov, z toho až 88 žien zo Slovenska a Českej
republiky.
Tento rok sa z našej obce zúčastnilo 5 bežcov, z
Poluvsia 4 a jedna bežkyňa z Pravenca.
Za uplynulých 5 ročníkov najlepší výsledok dosiahla
Eva Budinská z Poluvsia, keď všetky svoje štarty
premenila na víťazstvo. Najmladším účastníkom bol
iba 14-ročný Dominik Šiatinský z Handlovej, ktorý
trať zvládol za 56 minút a 16 sekúnd a najstarší už
83-ročný Dezider Ferenczy z Martina.
Poďakovanie si zaslúžia všetci organizátori, ktorí sa
na tejto vydarenej udalosti podieľali, k čomu prispel
aj moderátor Pavel Ziaťko z Vyšehradného.
Jozef Bašovský
K príťažlivosti podujatia prispelo
aj 25 týchto sponzorov:
Hlavný sponzor: Obecný úrad Nitrianske Pravno
Ďalší sponzori podujatia:
i obce Pravenec, Poluvsie,

Malinová
i Nespa s.r.o., p. Nesládková,
Malinová
i Kovotop s.r.o.
i OPEN p. Ošvát
i Vekaterm p. Vlnieška
i Medex Malinová
i Autoking Boris Valko
i Záhradníctvo RENA
i VJARSPOL, s.r.o.
i Obchod Edukačné hračky, Solka
i Drogéria TETA

i UNImarket p. Čavojská
i Kvetinárstvo DARINA
i Kvetinárstvo KVETINKA
i Výroba zákuskov p. Kiacová
i Potraviny Môj obchod, p.

Domaník
i Elektro p. Jašek
i Obuv p. Lubiková
i Jednota Nitrianske Pravno
i p. Brecko
i Pravenec
i Slovak Investment Services, Ing.

Ľuboš Áč

Víťazi jednotlivých kategórií:
M 18.-39.r. - Miroslav Ilavský 34.48
M 40.-49.r. - Peter Tichý 37:39
M 50.-59.r. - Ondrej Hanzlík 40:58
M 60.-69.r. - Róbert Berky 42:36
M 70.r. a viac – Viliam Novák 29:25 (6 km)
Ž 18.-34.r. Silvia Valová 39:40 (trať.rekord)
Ž 35.-49.r. - Katka Paulinyová 40:07
50 a viac r. - Eva Budinská 47:37 (6 km)
Celkové výsledky našich bežcov z Nitr.Pravna:
5. vo svojej kategórii Matúš Ličko 37:56
1. vo svojej kategórii Róbert Berky 42:36
4. vo svojej kategórii Jozef Balčirák 52:43
4. vo svojej kategórii Jozef Bašovský 38:05
9. vo svojej kategórii Miriam Benianová 1:11:46 (6 km)
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Bohoslužby

počas sviatkov vo Vianočnom období

vo farnosti Nitrianske Pravno
Sobota 22. decembra

11.00 - 12.00 Predvianočná svätá spoveď

Nedeľa 23. decembra

Sväté omše:
- 08.00 Solka
- 09.15 Malinová
- 09.30 Chvojnica
- 10.30 Nitrianske Pravno
Sväté omše:
- 22.00 Malinová
- 24.00 Nitrianske Pravno

Štvrtá adventná nedeľa

Pondelok 24. decembra
ŠTEDRÝ VEČER
Svätá noc NARODENIA PÁNA

Utorok 25. decembra
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Sväté omše:
- 08.00 Solka
- 09.15 Malinová
- 09.30 Chvojnica
- 10.30 Nitrianske Pravno
O 15.00 bude vo farskom kostole v Nitrianskom Pravne
jasličková pobožnosť s požehnaním detí.

Streda 26. decembra

Sväté omše ako na Narodenie Pána

SVIATOK SV. ŠTEFANA

Nedeľa 30. decembra

Sväté omše s obnovou manželských sľubov

SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Sväté omše ako na Narodenie Pána

Pondelok 31. decembra

Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou
– 16.00 Malinová - 17.00 Nitrianske Pravno

KONIEC OBČIANSKEHO ROKA

Utorok 1. januára
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY, NOVÝ ROK

Nedeľa 6. januára

Sväté omše so vzývaním Ducha Svätého
- ako na Narodenie Pána

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA, TRAJA KRÁLI

Sväté omše s požehnaním vody
- ako na Narodenie Pána

Nedeľa 13. januára

Sväté omše ako na Narodenie Pána

SVIATOK KRSTU PÁNA
Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov Narodenia Spasiteľa všetkým želá a vyprosuje

Pavel Michalovič, farár.
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