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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som
Vám do roku 2019
zaželal všetko dobré,
pevné zdravie, mnoho
osobných a pracovných
úspechov.
Verím, že v tomto roku,
ako aj v ďalšej budúcnosti budeme
spolu tvoriť spoločenstvo, v ktorom
sa nám bude dobre žiť. Som
presvedčený, že spoločnými silami
môžeme posunúť Pravno ďalej
dopredu, a preto si zachovajme
optimizmus a napriek každodenným
problémom nemyslime negatívne.
Len tak môžeme pracovať, kreatívne
rozvíjať obec, ktorú budeme mať radi
a na ktorú budeme môcť byť hrdí.
Ja osobne som otvorený každému
dialógu a vhodnému návrhu pre
zlepšenie života v obci, ktorý môžete
predostrieť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, ale aj
prostredníctvom spoluobčanov, ktorí
sa aktívne podieľajú na samospráve.
Nebránim sa ale ani náhodným
stretnutiam na ulici, pri ktorých
dostanem konštruktívnu spätnú
väzbu priamo od Vás, občanov.
Teším sa ale aj na to, že sa budeme
stretávať na mnohých obecných
kultúrnych a spoločenských
podujatiach, na stretnutiach v
kluboch, na športových a školských
akciách a pri iných, nielen
slávnostných príležitostiach.
Nedajme si zobrať optimizmus,
úsmev z tváre a radosť zo života, lebo
život sám je najvzácnejší.
Všetko dobré prajem, všetkým!
Andrej Richter
starosta obce

Projekt opatrovateľskej služby v obci
Obec Nitrianske Pravno bola úspešná v
získavaní dotácií okrem iných aj na
podporu opatrovateľskej služby.
Nenávratný finančný príspevok v sume
59 280 eur poskytlo obci Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky prostredníctvom
Implementačnej agentúry v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
Projekt s názvom Podpora
opatrovateľskej služby v obci
Nitrianske Pravno budeme realizovať v
priebehu rokov 2019 a 2020.

Slovenska, aj v našom okrese
obyvateľstvo starne a o
opatrovateľskú službu bude postupne
veľký záujem. Obec Nitrianske Pravno
sa bude snažiť pomáhať obyvateľom aj
V tejto súvislosti budú z projektu v oblasti ďalších sociálnych služieb. V
č i a s t o č n e h r a d e n é m z d y budúcnosti budeme realizovať
opatrovateliek, čo prispeje k zníženiu projekty, ktoré sú uvedené v
výdavkov obce. Pri tejto príležitosti by Komunitnom pláne sociálnych služieb
s m e ra d i o s l o v i l i p r í p a d nýc h obce 2016 – 2020 so zreteľom na
z á u j e m c o v o a b s o l v o v a n i e vyhlásené dotačné programy a
akreditovaného kurzu opatrovania, rozpočet obce.
ktorý organizuje aj Slovenský Červený
kríž v Prievidzi. Opatrovateliek je v
Dagmar Matiašková Ferencová,
súčasnosti nedostatok. V rámci celého
prednostka OcÚ

Rekonštrukcia telocvične
V mesiacoch október – december
2018 sa uskutočnil projekt
Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia,
zdravotechniky a inžinierskych
sietí telocvične v Spojenej škole
Nitrianske Pravno. Tento projekt
b o l fin an covaný z d o tácie
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky.

Spoločenská rubrika
Novonarodení občania:
Dominika Štálniková
Miroslav Prvý
Rozlúčili sme sa:
František Mendel
Alojz Šujan
Alena Švejdová
Jozef Kulich
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POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (2018-2022)
Ing. Pavel Áč

Pavel Biely

POSLANEC OZ
Predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a
športu.
Člen komisií:
4Komisia finančná a verejných súťaží
4Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce

POSLANEC OZ , Člen obecnej rady
Predseda Komisie výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
Člen komisií:
4- Komisia finančná a verejných súťaží
4- Komisia životného prostredia a lesného
hospodárstva
4- Komisia pre ochranu verejného záujmu
4- Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti
obce

Chcem sa poďakovať za dôveru, ktorú ste mi, milí
spoluobčania, svojimi hlasmi vložili do rúk pri vašom
zastupovaní v našom obecnom zastupiteľstve. Budem
sa snažiť prispievať k zveľaďovaniu našej obce.

Ďakujem spoluobčanom za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách. Moje úsilie podieľať sa na raste a prosperovaní
Nitrianskeho Pravna chcem sústrediť na presadzovanie
prospešných projektov a riešenia pre všetkých občanov (občanov
všetkých generácií) v našej obci v spolupráci so starostom a s
ostatnými členmi miestnej samosprávy.

Lenka Hiščárová

Mgr. Stanislav Holec

Ing. Imrich Gaplovský

POSLANEC OZ, Člen obecnej rady
Predseda Komisie pre kultúru, pamiatky a
pamätihodnosti obce
Člen komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží

Mgr. Beata Heldiová

POSLANKYŇA OZ, Poslankyňa poverená sobášením
Členka komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
- Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti
obce

Ďakujem touto cestou všetkým spoluobčanom
za dôveru, ktorú mi preukázali svojím hlasom
vo voľbách do OcZ. Moju prácu na poste poslanca
Vám budem prezentovať na FB na adrese:
https://www.facebook.com/vas.poslanec, kde mi
môžete zasielať aj vaše návrhy, pripomienky a
požiadavky smerujúce k zlepšeniu kvality života v
našej obci.

Podľa môjho názoru a názoru voličov, ktorých hlasy som dostala,
sa v obci treba zamerať na niekoľko aktivít: rekonštrukcia
námestia a budovy radnice a najmä vyriešenie otázky kultúrneho
domu. V obci citeľne chýba, čím trpia nielen občania, ale vedie to
aj k nižšej úrovni podujatí. Ďalším cieľom, ktorý prekračuje rámec
jedného volebného obdobia, je pokles záujmu o veci verejné.
Týmto témam sa chcem venovať prioritne, ale nezabúdam ani na
iné témy, ktoré som prezentovala aj v predvolebnej kampani.
Verím, že v poslaneckom zbore nájdeme konsenzus.

Zita Jakubjaková

Peter Klimant

POSLANKYŇA OZ, Poslankyňa poverená sobášením
Členka komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
- Komisia verejného poriadku, prešetrovania a
vybavovania sťažností
- Sociálna komisia

POSLANEC OZ
Člen Rady školy pri Spojenej škole v Nitrianskom
Pravne
Predseda Komisia verejného poriadku,
prešetrovania a vybavovania sťažností
Člen komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia školstva, telesnej výchovy a športu
- Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti

POSLANKYŇA OZ
Poslankyňa poverená sobášením
Predsedkyňa Komisie finančnej a verejných súťaží
Členka komisií:
- Komisia školstva, telesnej výchovy a športu
- Komisia sociálna

POSLANEC OZ , Člen Rady školy pri Spojenej škole v
Nitrianskom Pravne
Člen komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
- Komisia životného prostredia a lesného
hospodárstva
- Komisia pre kultúru, pamiatky a pam. obce

Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za prejavenú
dôveru a Vaše hlasy vo voľbách do miestnej
samosprávy. Verím, že spoločne opäť posunieme našu
obec o kus dopredu.

Ďakujem za hlasy, ktoré som dostal aj napriek môjmu
dôchodkovému veku. Budem sa snažiť nesklamať vašu
dôveru najmä v oblasti školstva, v ktorej som pracoval v
našej obci 38 rokov. Taktiež ako predseda komisie verejného
poriadku urobím všetko pre spravodlivosť a verejné blaho.

Ďakujem Vám, občania, za prejavenú dôveru a
spravím všetko pre to, aby naša obec dobre fungovala
a aby sme na ňu mohli byť všetci pyšní. K tomu však
budeme potrebovať podporu a účasť všetkých
občanov.

Vážení spoluobčania. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi v
komunálnych voľbách dali. Zo všetkých mojich síl sa budem
usilovať o to, aby Nitrianske Pravno, Solka a Vyšehradné
boli lepšou, krajšou obcou so spokojnejšími obyvateľmi. S
úctou váš Peter Klimant.

Bc. Ivana Krebesová

Marek Oller

POSLANKYŇA OZ
Predsedkyňa Sociálnej komisie
Členka komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
- Komisia verejného poriadku, prešetrovania a
vybavovania sťažností
V prvom rade by som sa Vám chcela poďakovať za
prejavenú dôveru a podporu v komunálnych voľbách.
Vážim si každý Váš hlas a za každý úprimne ďakujem. Počet
získaných hlasov, prejav Vašej dôvery ma zaväzuje a
vnímam ju s pokorou a zodpovednosťou. Verím, že sa nám
podarí zrealizovať vytýčené úlohy a tak prispieť k
skvalitneniu života v našej obci.

Mgr. Martin Unterfranc Obecné zastupiteľstvo je jedným

POSLANEC OZ
Predseda Komisie životného prostredia a lesného
hospodárstva
Člen komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
- Komisia verejného poriadku, prešetrovania a
vybavovania sťažností
- Komisia školstva, telesnej výchovy a športu
- Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti

ZÁSTUPCA STAROSTU, POSLANEC OZ
Člen obecnej rady, Poslanec poverený sobášením
Člen komisií:
- Komisia finančná a verejných súťaží
- Komisia výstavby, bytových a nebytových
priestorov a kataster obce
- Komisia životného prostredia a lesného
hospodárstva
- Komisia školstva, telesnej výchovy a športu
- Komisia sociálna
- Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti

So svojimi skúsenosťami z pozície lesníka mám záujem
podieľať sa na odbornom a efektívnom hospodárení v
obecných lesoch. Venovať sa chcem tiež rozvoju športu a
kultúry v obci podporovaním aktivít rôznych organizácií a
dobrovoľníkov s podobnými záujmami.

Milí spoluobčania, úprimne ďakujem za každý Váš hlas.
Vážim si Vašu dôveru a budem sa ju snažiť v spolupráci s p.
starostom a s ostatnými poslancami OZ pretaviť do zmien a
rozhodnutí smerujúcich k Vašej spokojnosti a skvalitneniu
života vo všetkých častiach našej obce.

zo samosprávnych orgánov obce,
ktorý je u nás vymedzený priamo
Ústavou SR. Rozhoduje o
základných otázkach života obce,
a to najmä:
h určuje zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce
h schvaľuje rozpočet obce a jeho
zmeny
h schvaľuje územný plán obce
h rozhoduje o zavedení a zrušení
miestnej dane
h určuje náležitosti miestnej dane
h vyhlasuje hlasovanie obyvateľov
obce
h uznáša sa na nariadeniach
h schvaľuje dohody o
medzinárodnej spolupráci
h a iné

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne tvorí 11 poslancov.
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BUDOVANIE KANALIZÁCIE V OBCI
Vážení spoluobčania, v súvislosti
s budovaním kanalizácie prebiehala
v roku 2018 živá diskusia občanov
o postupe a správnosti budovania
jednotlivých častí kanalizácie. Na
obecnom úrade sú od začiatku realizácie
stanovené presné termíny kontrolných
dní, kde sa kontroluje postup stavby
a uvádzajú sa pripomienky zo strany
investora – Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, dodávateľov – firma Hornex,
subdodávateľov – f irma Ekosvip
a pripomienky občanov. Na kontrolných
dňoch sme vyjadrili nespokojnosť
so stavom miestnych komunikácii, kde
sa hlavné siete kanalizácie už budovali,
nespokojnosť s dopravným značením,
nespokojnosť so zásypmi a s dohľadom
nad ich aktuálnym stavom.
Realizátor priznal drobné pochybenia
a prisľúbil nápravu v roku 2019. Práce
na výstavbe začnú už na prelome
mesiacov február – marec. Na konkrétne
otázky ohľadom technologického
postupu prác sme dostali stanovisko
stavbyvedúceho Ing. Beniaka z firmy
Hornex.
Sú v ňom presne
charakterizované 1/ hlavné stoky, 2/
vedľajšie stoky, 3/ výtlaky z čerpacích
staníc, 4/ prehľad dĺžok navrhovaných
kanalizačných stôk, 5/ uloženie
potrubia, 6/ stoková sieť v cestnej
komunikácii, 7/ kanalizačné odbočenia,
8/ revízne šachty na konci odbočenia,
9/ objekty na stokovej sieti, 10/ skúšky,
11/ križovanie s inžinierskymi sieťami.
Na základe záujmu občanov vyberáme
nasledovné:
Uloženie potrubia
Uloženie rúr a ich zásyp sa musí riadiť
podľa požiadaviek výrobcu a na základe
podmienok na stavbe po odsúhlasení
stavebným dozorom.
Stoková sieť v cestnej komunikácii
Gravitačné potrubie:
V cestnej komunikácii sa najskôr vykoná
narezanie a odfrézovanie obrusnej
vrstvy asfaltu, následné odstránenie
podkladnej vrstvy vozovky. Všetky
potrubia budú ukladané v zapaženej
ryhe šírky 1,20m s kolmými stenami
na pieskové lôžko zrnitosti 0-8 mm
hr.150mm. Steny ryhy budú pažené
oceľovými pažiacimi súpravami-boxmi.
Pri výkopoch pod hladinou podzemnej
vody bude na základovú škáru zhotovená
vrstva hutného makadamu hrúbky 150
mm s drenážnou rúrkou DN 100 mm,
obalenou v geotextílii a vyvedenou
do prečerpávacích šácht, príp. vodného
toku. Obsyp potrubia sa navrhuje
štrkopieskom zrnitosti fr.0-16 mm, hr.
300 mm nad vrchol potrubia, hutnený po
vrstvách max.150mm. Nad potrubím sa

obsyp
nezhutňuje! Zásyp r yhy
sa navrhuje vhodným zhutniteľným
materiálom po vrstvách 200-300 mm v
súlade s platnými STN 73 3050. Pláň pod
potrubím má mať modul pretvárnosti
min. 45Mpa.
Výkopy ryhy budú vedené v osi jazdného
pruhu tak, aby poklopy neboli v trase
kolies áut. V úsekoch, kde je výkop
vedený v jednom jazdnom pruhu štátnej
cesty II. a III. triedy, bude urobená
definitívna úprava obrusnej časti
vozovky len na šírku jazdného pruhu
z asfaltobetónu hr. 50 mm. V úsekoch,
kde je výkop vedený stredom jazdného
pruhu štátnej cesty I. triedy, treba urobiť
definitívnu úpravu krytu vozovky na celú
jej šírku cesty z asfaltobetónu hr. 40 mm.
V miestach nad ryhou a jej rozšírením pri
cestách I. triedy bude zrealizovaná
definitívna úprava krytu vozovky
z asfaltobetónu hr.100 mm.
Spätná úprava povrchu štátnych
komunikácií sa musí realizovať v zmysle
výkresovej dokumentácie „ Vzorový
priečny rez úpravy r yhy“. Pred
pokládkou živičných vrstiev v mieste
zásahu je nutné predložiť protokol
o zmeraní zhutnení spätných zásypov,
kde merná hodnota nesmie dosiahnuť
nižšie hodnoty ako sú požiadavky
objednávateľa a správcu komunikácie.
Úpravu r yhy je potrebné riešiť
preplátovaním podkladových
vrstiev
konštrukcie vozovky a to 25 cm
pri komunikáciách I. II. a III. triedy. Pri
miestnych komunikáciach sa nebude
realizovať preplátovanie podkladových
vrstiev. V miestach, kde kanalizačné
odbočenia križujú nedotknutý jazdný
pruh ( výstavbou kanalizačnej stoky )
štátnych ciest I., II., a III. triedy budú
realizované bezvýkopovou
technológiou. Poklopy kanalizačných
šácht musia byť výškovo upravené
do nivelity vozovky.
Z dôvodu rozsahu nie je možné
technologický postup zverejniť v plnom
znení, ale občania majú možnosť si ho
prezrieť na internetovej stránke obce
alebo na obecnom úrade.
Andrej Richter, starosta obce

Aktuálny stav kanalizácie
V roku 2018 boli zrealizované hlavné
stoky
na uliciach Štúrova, Žltá,
Komenského, Školská, Pionierska,
Kukučínova, Turcelova, Budovateľská,
M . R . Š t e f á n i k a , T.G . M a s a r y k a ,
Gagarinova, Bernolákova, Nádražná,
Sládkovičova, Kollárova, Hviezdoslavova.
N a n i e k t o r ýc h s t o k á c h u ž b o l i
zrealizované aj odbočenia na hranicu
pozemkov.
Objekty na uvedených
uliciach sa ako prvé budú môcť pripojiť

do skúšobnej prevádzky kanalizácie
koncom roka 2019. Vlastníci
nehnuteľností si prípojky môžu
v priebehu roku predpripraviť a následne
– po upresnení termínu - sa budú môcť
napojiť.
Subdodávateľ pracuje v našej obci v 3
pracovných skupinách súčasne. V roku
2019 bude stavba začínať /februármarec/ na ulici Prievidzskej – časť ulice,
Námestie, Školská ulica + areál školy,
Záhradnícka ul., pokračovať sa bude na
Hviezdoslavovej, Štúrovej,
Sládkovičovej, Športovej + športový
areál.
Od apríla sa začne s rozkopávkami
a kladením potrubí na štátnych cestách –
Mlynská, Dlhá, Turčianska, Prievidzská,
pokračovať sa bude v máji – podľa
aktuálneho stavu napredovania.
Boli sme upozornení, že časový
harmonogram postupu prác je
i n f o r m a t í v n y, v s ú v i s l o s t i s
nepredvídateľnými okolnosťami môže
dôjsť k časovým posunom. Výkopové
práce by mali byť ukončené v lete 2019.
Súčasne prebieha budovanie čističky
odpadových vôd a prečerpávacích
staníc, ktoré sú súčasťou stavby.
O ďalších postupoch budeme
informovať.
Zdenka Žilová, referent výstavby

Výzva pre občanov
V súvislosti s budovaním
kanalizácie prichádza mnoho otázok
a podnetov zo strany občanov. Nie
všetky individuálne postrehy sa dostanú
k obecnému zastupiteľstvu,
do stavebnej komisie alebo
k vykonávateľom diela. Preto Vás
prosíme o pomoc pri kontrole výkonu
a postupu prác na budovaní kanalizácie.
V podateľni obecného úradu bude každá
Vaša žiadosť, podnet, postreh a kritika
písomne zaznamenaná: dátum a miesto,
kde ste zaznamenali problém, čo
konkrétne sa tam nachádza, kritický
priestor, prípadne foto z uvedeného
miesta – všetky takéto podnety sú
pre nás potrebné.
Nám všetkým – občanom – by malo
záležať na tom, ako naše bezprostredné
okolie vyzerá, vidíme, čo sa deje na ulici
a verejnom priestranstve, aké
nedostatky sa počas výstavby vyskytli.
Tým, že o nich dáme vedieť, pomôžeme
samospráve v konštruktívnom riešení
situácie.
Všetky podnety od občanov budú
prerokované s kompetentnými osobami
na kontrolných dňoch, ktoré sa konajú
na obecnom úrade každý mesiac.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Pavel Biely
predseda stavebnej komisie pri OcÚ NP
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MÁME PROBLÉM S ODPADOM
Téma odpadu je aj v našej obci čoraz viac
aktuálna, naliehavá. Je to problém celej spoločnosti,
pretože produkujeme čoraz viac komunálneho odpadu.
Musíme urobiť všetko pre to, aby sa stav nárastu - keď
nie zastavil – aspoň spomalil.
V roku 2018 vyprodukovala naša obec 720 ton
zmesového komunálneho odpadu. Toto číslo je
alarmujúce. Zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
vykonáva záujmové združenie obcí Skládka TKO, ktoré od
apríla 2018 už neskládkuje odpad na skládke vo
Vyšehradnom, ale ho vozí do Prievidze na separačný dvor
spoločnosti T+T, odkiaľ sa ďalej vyváža. Toto zvážanie sa
tak stalo veľmi nákladným, pretože auto musí
absolvovať cestu Pravno – Prievidza niekoľko krát denne.
Zmesový komunálny tvoria z veľkej časti biologicky
rozložiteľné komponenty. Je len na nás, či ich budeme
dávať do odpadu, za ktorý musíme platiť, alebo nakladať
s nimi efektívnejšie. Sme na dedine, máme priestor na to,
aby sme dali do prírody to, čo sme z nej zobrali a veľký
význam pre zlepšenie situácie má domáce
kompostovanie. Obec sa zapojila do projektu na
obstaranie kompostérov, na ktoré boli chválené dotácie
prostredníctvom Slovenskej agentúry životného
prostredia. Žiaľ, verejné obstarávanie sa 2x nepodarilo
zrealizovať a v tejto dobe sme už mali plniť hlavné
aktivity projektu. O tom, či sa nám nakoniec kompostéry
podarí získať, Vás budeme informovať, ale nie je to isté.
Ďalších 309 ton veľko-objemového odpadu sme
zhromaždili na separačnom dvore a odviezli do
Handlovej a Prievidze. Vyzbieralo sa ďalších 184 ton
triedených surovín. Z uvedených čísel vyplýva, že
vytriedený odpad je len malým zlomkom celkového
odpadu.
Zber triedených zložiek odpadu vykonáva pre nás a pre
okolité obce spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Keďže Zákon o odpadoch postupne sprísňuje povinnosti
obcí a podmienky zberových spoločností pri nakladaní,
manipulácii a evidencii odpadov, dostávame sa do
situácie, kedy naša obecná s.r.o. nie je kapacitne ani
technologicky prispôsobená na túto špecializovanú
činnosť a teda nie je schopná tieto podmienky plniť. Patrí
k tomu zvoz, dotrieďovanie a lisovanie odpadu.
Problémom je aj odovzdanie vytriedených zložiek,
obchodovanie s nimi za účelom ďalšieho spracovania.
Trh s plastovým odpadom nie je prispôsobený novým
legislatívnym požiadavkám.
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania predstaviteľov
obcí s Organizáciami zodpovednosti výrobcov / OZV /,
ktoré majú podľa zákona financovať triedený zber
komunálnych odpadov a v celom procese zastupujú
výrobcov obalov. Ďalšie rokovania prebiehajú so
zástupcami zberových spoločností, ktoré po dohode
môžu celý systém zberu zastrešiť. Ak sa podarí uzavrieť
dohodu, bude triedené zložky odpadu zberať od jari aj v
našej obci autorizovaná zberová spoločnosť. O ďalšom
postupe Vás budeme včas informovať.
Našou snahou je, aby sa v zaužívanom systéme zberu
separovaného odpadu udiali čo najmenšie zmeny, aby
sme pokračovali v logicky organizovanom spôsobe

separovania, ktorý občanom vyhovuje. Musíme triediť čo
najviac, lebo uvedené množstvá majú nielen
environmentálny ale aj ekonomický a právny dopad na
obec. Poplatky obyvateľov Pravna za „smeti“ činia v
súčasnej dobe cca 20,- eur na občana a rok, ale náklady
spojené s likvidáciou odpadu sa pohybujú na úrovni 33,eur. Rozdiel v týchto sumách platí obec zo svojho
rozpočtu.
Je otázne, či je pre Vás občanov výhodou, držať úroveň
poplatkov na uvedenej úrovni. Možno by bolo
motivujúce, prehodnotiť výšku platieb vzhľadom k
množstvu vytvoreného zmesového odpadu. Kto
vyprodukuje menej, mal by aj platiť menej. Pretože
možnosť separovať máme všetci rovnakú a je na pomery
našej obce dostačujúca. Je len na našej pohodlnosti, či a
ako to robíme.
Na záver mi dovoľte veľmi výstižný citát jedného
spoluobčana: „Keby sme v domácnostiach všetci
poctivo triedili, tak do toho smetiaku takmer niet čo
dať.“
Andrej Richter,
starosta obce

Vyhlásenie volieb prezidenta SR
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky
a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vyhlasujem
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u je m
1. deň ich konania na sobotu 16.marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností do 30.januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií
a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019
a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
u r č u je m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej
republiky na sobotu 30.marca 2019.
Andrej Danko
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Náš poklad VYŠEHRAD
Na prvý pohľad je to nenápadný
vrch na rozhraní regiónov Turca a
hornej Nitry. Keď naň však
pozorný turista alebo všímavý
návštevník vystúpi, zistí, že nie je
obyčajný. Plošina pod vrcholom
pôsobí neprirodzene, aj keď tu už
v súčasnosti nebadať stopy
ľudského pôsobenia.
Vôbec prvý sa o Vyšehrade
zmienil Tivadar Lehoczky v
roku 1893. Odvtedy sa oň –
ako o archeologickú lokalitu
- zaujímajú odborníci ale aj
laici. Jedným z nich je aj
laický historik Jozef Majzlan
z Pravenca, ktorý sa
Vyšehradom a jeho okolím
zaoberá dlhšie obdobie.
Nadviazal spoluprácu s doc.
Milanom Horňákom, ktorý sa
archeologickými prácami
zaoberá od roku 2015. Doc.
Horňák je hlavným garantom a
metodikom podujatia „Letná
škola archeológie pri výskume
románskeho kostola na lokalite
Vyšehrad - pod Hradiskom“,
ktorým sa naša obec uchádza o
pridelenie finančných
prostriedkov v rámci grantového

programu Ministerstva kultúry.
Obec Nitrianske Pravno, ako
vlastník pozemkov pod
Vyšehradom má záujem na tom,
aby sa aj v budúcnosti v aktivitách
spojených s Vyšehradom
pokračovalo, lebo je to pamiatka
nadregionálneho charakteru a

neustále budí záujem širokej
verejnosti z celého Slovenska.
Môže v podstatnej miere prispieť
k rozvoju regiónu, jeho ponúk a
možností cestovného ruchu. Len
zatiaľ tam niet čo ukázať... Znova
sme dali žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov a v
prácach sa aj tento rok bude

pokračovať. Prvou a dôležitou
vecou je vybaviť priestor
fotopascami, ktoré budú
monitorovať priestor
„Kláštoriska“. Samotná vrcholová
„plošina“ Vyšehradu je v
Katastrálnom území obce
Jasenovo a v súčasnosti
prebiehajú jednania s
predstaviteľmi tejto obce o
možnej spolupráci.
Obraciame sa aj Vás občanov
Pravna, Vyšehradného a
Solky. Nájde sa medzi nami
20-25 ľudí, ktorí majú záujem
venovať sa histórii, dozvedieť
sa niečo nové a tráviť voľný
čas v prírode?
Pozývame Vás na stretnutia brigády, s ktorými sa začne v
jarných mesiacoch. Budeme
pomáhať archeológom čistiť
okolie, stavať prístrešky, robiť
prípravné a podporné práce. Ak
máte čas a chuť byť fyzicky aktívni
vo voľnom čase, dobrovoľne, bez
nároku na odmenu, prihláste sa na
obecnom úrade, kde Vám podáme
ďalšie informácie.
A. Richter, starosta obce

Január v Miestnej akčnej skupine Žiar patril organizovaniu seminárov
Blíži sa každoročný termín
podania daňového priznania a s tým
súvisiaca možnosť poukázať 2% dane z
príjmu organizáciám s
rôznym
zameraním. Miestna akčná skupina Žiar
sa aj touto cestou obracia na všetkých,
ktorí by jej chceli darovať 2% dane z
príjmu a záleží im na rozvoji územia, v
ktorom žijú. Postup aj údaje potrebné na
poukázanie 2% nájdete na stránke
www.masziar.sk.
Získané finančné prostriedky využije MAS
Žiar na rôzne aktivity, do ktorých patrí aj
podpora vzdelávania. Tak, ako to bolo v
prípade januárových seminárov.
Mať dobrý nápad je len polovica úspechu.
Druhou a podstatnejšou časťou je jeho
realizácia. Jednou z mnohých aktivít MAS
Žiar je poskytnutie pomoci potenciálnym
žiadateľom, aby ich zaujímavý nápad
dostal konkrétnu podobu. Miestna akčná
skupina pripravila pre záujemcov
možnosť zúčastniť sa bezplatných
dvojdňových seminárov zameraných na
čerpanie nenávratného finančného

príspevku. Boli určené pre zástupcov
samospráv, občanov a podnikateľov
pôsobiacich v našom území. Účastníci
seminára získali podrobné informácie,
a ko z a č a ť a l e b o r o z š í r i ť s v o j u
podnikateľskú činnosť s prihliadnutím na
rozvoj cestovného ruchu, služieb a
zlepšenie kvality života obyvateľov.
Prioritne bol zameraný na potenciálnych
žiadateľov, ktorí nemajú žiadne
skúsenosti s predkladaním projektov.
Termíny seminárov boli rozdelené do
dvoch dní. Prvý deň bol venovaný
základným informáciám, predstaveniu
činnosti a aktivít miestnej akčnej skupiny
a
zorientovanie sa v
zložitej
problematike, ktorá zahŕňa možnosti
financovania a predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok v
jednotlivých výzvach. „Všetci, ktorí
prejavili záujem a zúčastnili sa seminára,
získali komplexný prehľad o
p o d m i e n ka c h a
p o st u p o c h p r i
predkladaní projektov v rámci MAS Žiar.
Snažili sme sa podať zložité informácie čo

najjednoduchšou formou, aby bola
pochopená podstata, význam a postupné
kroky pri tvorbe projektu,“ zhodnotila
Erika Jonasová, projektová manažérka
MAS Žiar. V druhom dni účastníci
seminára všetky nadobudnuté teoretické
vedomosti pretavili do konkrétnej práce,
ktorej obsahom bola príprava vlastného
projektu a jeho následná prezentácia.
Účastníci hodnotili seminár veľmi
pozitívne a naďalej majú záujem
rozširovať si vedomosti a zručnosti v
oblasti prípravy vlastného projektu, na
ktorý môžu získať aj finančnú podporu od
MAS.
Michaela Šovčíková,
administratívna pracovníčka MAS Žiar
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Oslava regionálnych tradícií
- to je 16. ročník Zimných slávností Hornonitria.

ABSOLVENTSKÁ PRAX

Oslava našich regionálnych tradícií je každoročne
zhmotnená v
cykle podujatí Zimné slávnosti
Hornonitria, ktorých organizátormi sú občianske
združenie Hornonitrie
a
Regionálne kultúrne
centrum v Prievidzi. Folklór, fašiangové masky,
zábava, výstavy miestnych umelcov a remeselníkov –
to sú len čriepky zo zaujímavých podujatí, ktoré sa
konajú od 2. februára do 23. marca 2019 v obciach
Hornonitria. Projekt Zimné slávnosti Hornonitria z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Záštitu nad ním prevzali starostovia obcí
Hornonitria.
Sled siedmich podujatí odštartovala v sobotu 2.
februára obec Nitrianske Pravno vernisážou výstavy z
tvorby dvoch regionálnych umelecko-remeselných
majstrov Kamila Znamenáka z Poluvsia a Milana Bolfíka
z Pravenca. Výstava
v zasadacej miestnosti na
Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne potrvá do 28.
februára 2019. Sobotný podvečer pokračoval v
kultúrnom dome obce Pravenec 28. ročníkom
podujatia Zimné slávnosti folklóru programom
folklórnych skupín z regiónu, súťažou fašiangovych
masiek a ľudovou veselicou. Masky boli tradičné i
netradičné – prvenstvo získala maska Slameník, ktorú
predstavil Lukáš Šujan z Poluvsia. Ľudová hudba FSk
Lubená hrala odušu a všetci účastníci mali tú pravú
fašiangovú náladu.
O týždeň neskôr - 9. februára
svoje zručnosti
predstavia Majstri pravnianskej doliny. Jarmok
tradičnej ľudovej tvorby sa bude konať v kultúrnom
dome v Tužine. Spomienkovému podujatiu Pamätnica
Jozefa Strečanského v Poluvsí už neodmysliteľne patrí
tretia februárová sobota (16.2.). V prehliadke
neprofesionálnych interpretov ľudových piesní sa v
tomto roku predstavia inštrumentalisti z rôznych
kútov Slovenska. Hosťom podujatia bude ĽH Furmani z
Nitry.
O tom, že folklór na hornej Nitre má silné zázemie,
svedčí aj Deň detského folklóru v Porube (24.2.). V
programe by sa mali predstaviť oslovené detské
folklórne súbory z regiónu Hornonitria: Malá Lubená
(Poluvsie), Kapsiarik (Poruba), Malá Sielnica (Lazany),
Briezka (Nedožery-Brezany) a Gajdlanček (Kľačno).
Detské vystúpenia doplní hosťujúci detský folklórny
súbor Prvosienka z Banskej Bystrice.
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Druhý mesiac zimných slávností začne stretnutím
speváckych skupín Karpatských Nemcov pravnianskej
doliny v Kľačne (2.3.). Spevácku prehliadku nesúcu
názov Súzvuky doplní tvorivá dielňa tancov pôvodného
nemeckého obyvateľstva žijúceho na Slovensku. V
predposlednú marcovú
sobotu (23.3.) sa rozozvučí
kostol povýšenia sv. Kríža vo
Chvojnici. Počas koncertu
zaznie pásmo pašiových
spevov pod názvom Pre
hriechy sveta umučený v
podaní Speváckeho zboru
sv. Jakuba z Tužiny .
Vstup na jednotlivé
podujatia je na báze
dobrovoľnosti.
Radka Tarabčíková,
OZ Hornonitrie

Občianske združenie Hornonitrie so sídlom Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno hľadá absolventa strednej
alebo vysokej školy do 26 rokov na výpomoc do kancelárie komunitného centra.
Prax v administratíve môže vykonávať absolvent vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden
mesiac, ktorý uzatvoril s úradom práce dohodu o absolventskej praxi. Trvanie absolventskej praxe je maximálne 6
mesiacov, a to 20 hodín týždenne. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe je vo výške 65 % sumy životného
minima – 133,29 eur poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu jeho nevyhnutných
osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.
Cieľom absolventskej praxe nie je nahradiť plat, ale poskytnúť skúsenosti a prax v odbore. To znamená, že po jej
ukončení si absolvent do životopisu môže zapísať relevantnú pracovnú skúsenosť a na pracovných pohovoroch získa
náskok v porovnaní s ľuďmi bez praxe.
Vaše žiadosti o vykonanie absolventskej praxe spolu so životopisom posielajte na adresu info@hornonitrie.sk
alebo doručte osobne do kancelárie OZ Hornonitrie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno.
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Nitrianske Pravno „Miesto s pamäťou zlata“
Spoločenská sála budovy
VJARSPOLu bola svedkom
slávnostnej udalosti. V piatok 7.
decembra starosta obce Ing. Jozef
Balčirák uviedol do života
monografiu s názvom „Nitrianske
Pravno miesto s pamäťou zlata.“
Súčasťou slávnosti bolo aj
oceňovanie osobností významných
pre obec Nitrianskeho Pravna.
Ocenenia získali:
CENA OBCE - Rastislav Haronik za
zachovávanie kultúrneho dedičstva
obce.
CENA STAROSTU OBCE - Ernest
P a l d a u f „ i n m e m o r i a m“ z a
mimoriadny počin zbierania a
uchovávania informácií a
fotografickej dokumentácie o
histórii Nitrianskeho Pravna a
vytvorenia archívu pre obec
Nitrianske Pravno, Jozef Soľava za
publikačnú činnosť v oblasti
f ilatelistiky a histórie obce
Nitrianske Pravno, Ing. Jozef
Podstupka za celoživotnú činnosť
v oblasti športu, Anna Nádašdyová
za dlhoročnú prácu predsedníčky
Klubu dôchodcov, Mgr. Andrej
Richter za zachovávanie
kultúrneho dedičstva obce
Nitrianske Pravno, Alica
M a t u š i ko v á z a c e l o ž i v o t n ú
pedagogickú a umeleckú činnosť v
ZUŠ Nitrianske Pravno a v ženskom
speváckom zbore Tenerezza, Mária
Balčiráková za umeleckú činnosť,
založenie a vedenie komorného
zboru Probner Echo, ako aj

uchovávanie vokálnych
skladieb regionálneho
charakteru, Ladislav
K o t s c h n e r z a
mimoriadny počin
zbierania a uchovávania
informácií
o histórii
Nitrianskeho Pravna, Ivan
Zába za dlhoročnú
činnosť v oblasti športu a
kultúry, Jozef Bašovský
z a d l h o r o č n ú
reprezentáciu a
zviditeľnenie obce
N i t r i a n s ke P rav n o v
oblasti športu, Ľubica
Boďová za dlhoročnú
obetavú prácu pre obec
Nitrianske Pravno a Mgr.
art. Jozef Lenhart
za
mimoriadny osobný prínos v
oblasti ochrany a zveľaďovania
pamiatkového fondu v obci
Nitrianske Pravno.
Magdaléna Vaňová,
kultúrny referent
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Výstava betlehemov - obnovená tradícia
V utorok 11. decembra sa uskutočnila vernisáž výstavy
betlehemov v Nitrianskom Pravne.
Po rokoch sme obnovili túto milú akciu spojenú so súťažou
O zlatú hviezdičku. Súťaže sa zúčastnili dva subjekty. ZUŠ
Nitrianske Pravno prihlásilo do súťaže 9 prác vysokej
výtvarnej kvality a technickej náročnosti. Betlehemy boli
vytvorené ako trojrozmerné objekty z rôznych, aj
netradičných materiálov. Sú to kolektívne práce tamojších
žiakov, ktoré vytvorili pod vedením pani učiteľky Zuzany
Čeryovej.
CVČ Spektrum v Prievidzi prihlásilo do súťaže 14
autorských keramických farebne g lazovaných
betlehemov, ktoré vytvorili žiaci do 10 rokov pod vedením
pani učiteľky Vladeny Teslíkovej. Tieto sú vytvorené ako
samostatné trojrozmerné plastiky zoskupené do jedného
c e l k u . P rá c e s a v y z n a č u j ú d et s ko u t v o r i v o u
spontánnosťou výrazu.
Oba subjekty ZUŠ aj CVČ boli ocenené ako kolektívy

f i n a n č n o u
odmenou.
S ú č a s ť o u
programu večera
bola aj súťaž v
pečení vianočného
pečiva, ktorú
vyhrala so svojimi
medovníčkami pani Viera Chrvalová z Nitrianskeho
Pravna.
Slávnostnú atmosféru večera
hudobnými vstupmi
dotvorilo flautové trio pod vedením pani učiteľky ZUŠ
Márie Maďarovej, ktoré nám zahralo vianočné koledy.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich príspevok
k tomuto krásnemu večeru, a dúfame, že sa výstava bude
opakovať každý rok.
Rastislav Haronik,
člen hodnotiacej komisie

Prelom rokov 2018 a 2019 plný vystúpení
Na prelome rokov 2018 a 2019 spevácky zbor TENEREZZA
vystupoval na viacerých kultúrnych podujatiach v obci
Nitrianske Pravno a Poruba.
Dňa 7.12.2018 sa zúčastnil na krste monografie s názvom
Nitrianske Pravno miesto s pamäťou zlata. Uvedený program
moderovala Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka Regionálneho
kultúrneho centra v Prievidzi. Spevácky zbor TENEREZZA
zaspieval na tomto podujatí dve skladby - E.Suchoň: Aká si
mi krásna a G.Verdi: Zbor otrokov z opery NABUCCO.
Na uvedenom podujatí starosta obce Ing. Balčirák
ocenenil viaceré osobnosti Nitrianskeho Pravna. Medzi ne
zaslúžene patrí aj dirigentka zboru TENEREZZA pani Alica
Matušíková DiS. Art., ktorá obdržala ocenenie za celoživotnú
pedagogickú a umeleckú činnosť v ZUŠ a speváckom zbore
TENEREZZA.
Dňa 8.12.2018 sa uskutočnili v obci Vianočné trhy. Toto
podujatie má už dlhoročnú tradíciu. Varí sa tu dobrá
kapustnica a vianočný punč. Účastníci sa oboznamujú s
rôznymi technikami výroby vianočných ozdôb. S programom
vianočných piesní tu vystúpil aj spevácky zbor TENEREZZA,
ktorý obohatil program uvedeného podujatia.
Dňa 16.12.2018 nás cesta zaviedla opäť do Centra
sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne. Vo vyzdobenej sále
nás už túžobne očakávali obyvatelia zariadenia, ktorým sme
spríjemnili predvianočný čas koncertom, do ktorého sme
zaradili skladby viažúce sa k tomuto ročnému
obdobiu. Na záver sme si spoločne zaspievali pieseň
Tichá noc.
5.januára 2019 bol spevácky zbor TENEREZZA
pozvaný do obce Poruba, kde spevácka skupina
ROVEŇ oslavovala 10.výročie svojho založenia. V
úvode slávnostného popoludnia vystúpil detský
folklórny súbor KAPSIARIK pod vedením Mgr. Aleny
Čavojskej. Deti predviedli pásmo zvykoslovia
viažúceho sa k Vianociam. Potom už priestor dostal
jubilujúci zbor ROVEŇ, ktorého umeleckou vedúcou
je pani Dominika Tisajová. Na akordeóne ich
sprevádzala pani Iveta Marková. Možno

konštatovať, že spevácka skupina dosiahla počas uvedeného
obdobia veľmi pekné výsledky, čo ocenili aj pozvaní hostia
Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka Regionálneho kultúrneho
centra v Prievidzi a PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
Po domácej speváckej skupine dostal priestor aj spevácky
zbor TENEREZZA, ktorý sa predstavil skladbami s vianočnou
tematikou. Korepetítorkou bola pani Hilda Pojezdalová
DiS.art,.
Vianočná pohoda a dobrá nálada panovala aj po ukončení
programu na spoločnom posedení zborov a hostí.
6.januára 2019 nás čakalo ďalšie vystúpenie na
Trojkráľovom koncerte, ktorý poriadala obec v spolupráci s
Farským úradom v Nitrianskom Pravne. Krásne rozžiarený
vianočný strom a betlehemy, ktoré vyrobili deti zo ZUŠ,
dopĺňali slávnostnú atmosféru podujatia. Bohatý program
predviedli členovia folklórnej skupiny LUBENA a jednotlivé
zbory pôsobiace v obci – PROBNER ECHO a JESIENKA.
Záverečné vystúpenie patrilo speváckemu zboru
TENEREZZA.
Veríme, že uvedenými vystúpeniami sme spríjemnili tieto
sviatky obyvateľom obce Nitrianske Pravno .
Júlia Hrabovská, manažér zboru

február 2019 ::

9

PRAVNIANSKE ZVESTI

ZŠ - Mimoriadny úspech v okresnom kole
olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16.1.2019 sa v Centre voľného času
v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo
Olympiády v anglickom jazyku. Našu
školu úspešne reprezentovali dve
jazykovo nadané žiačky - Nina
Zbiňovcová z 8. A a Stela Krajči zo 7. A.
Nina Zbiňovcová sa okresného kola
zúčastnila prvýkrát a spomedzi 22
súťažiacich žiakov sa umiestnila na 14.
mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Stela Krajči nebola už nováčikom v
tejto súťaži. V minulom školskom roku
vo svojej kategórii dosiahla 11. miesto a

v tomto školskom roku bojovala až do
úplného konca a oplatilo sa. Spomedzi
16 súťažiacich sa umiestnila na 3.
mieste. Od 2. miesta ju delilo iba
neuveriteľných 0,9 bodu.
Obom žiačkam blahoželáme a prajeme
veľa úspechov v ďalších aktivitách
súvisiacich s anglickým jazykom.
Veríme, že pre dievčatá toto
umiestnenie bude
výzvou opäť
zabojovať .
Marta Bieliková, učiteľka ZŠ

Zo života materskej školy
Dňa 6.12.2018 v doobedňajších
hodinách deti netrpezlivo čakali
návštevu. Našu materskú školu
navštívil Mikuláš spolu s
pomocníkmi anjelom a čertom.
Deti mali v očiach slzičky - niektoré
preto, lebo sa tešili na Mikuláša, iné
mali strach z čerta. Zastavili sa v
každej triede a deti im zarecitovali
básne a zaspievali piesne. Za
odmenu každé dieťa dostalo
balíček.
Ďakujeme Mikulášovi, anjelovi i
čertovi, že sa zastavili aj v našej
materskej škole. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
do mikulášskych balíčkov a zapojili
sa do tejto akcie.
Výbor ZRŠ, vedenie a kolektív
Materskej školy v Nitrianskom
Pravne srdečne ďakujú všetkým
sponzorom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli na Mikulášske
balíčky pre naše detičky.
Konkrétne poďakovanie patrí
týmto sponzorom: Cukráreň
Orchidea, Výbor SD Jednota,

Potraviny Domaniková, Drogéria
TETA, p. Perinová, p. Supek, p.
Hiščárová, p. Raučina, p. Ivinová.
Za pomoc ďakujeme aj rodičom
detí.
V týždni od 11.12. 2018 do 18.12.2018
deti z našej materskej školy si boli
pozrieť výstavu betlehemov v
zasadačke OcÚ v Nitrianskom
Pravne. V očkách detí bolo vidieť
nadšenie z naozaj krásne a
umelecky vytvorených
betlehemov rôznej veľkosti,
farebnosti a rozmerov. Pochvalu si
zaslúžia deti pani učiteľky zo ZUŠ v
Nitrianskom Pravne i z CVČ
Spektrum v Prievidzi. Sme radi že
naše detičky mali možnosť vidieť
tieto skvosty vytvorené deťmi a tak
sa inšpirovať.
Posledný predvianočný týždeň sa v
materskej škole sa niesol v duchu
vianočných besiedok. V utorok
18.12.2018 sa konali besiedky v
lienkovej a motýlikovej triede a o

deň
neskôr 19.12.2018 v
mravčekovej, kuriatkovej i
žabkovej triede. Detičky pre
svojich rodičov, starých rodičov,
sestričky a bračekov pripravili
básničky, pesničky, tance a
nechýbali ani divadielka. A na
chvíľu sa tento uponáhľaný
predvianočný čas zastavil. Všade
zavládol pokoj, šťastie a vkradol sa
medzi nás aj povestný duch Vianoc.
Ďakujeme rodičom z rodičovského
združenia pri MŠ za zabezpečenie
odmien pre deti za krásne
vystúpenia v podobe magnetky so
symbolom triedy a za darčeky pre
pani učiteľky.
V mene celého kolektívu materskej
školy Vám v Novom roku 2019
prajeme ľúbiacu rodinu, vzájomné
porozumenie, nezištných priateľov
a mnoho pekných zážitkov v
nasledujúcom roku.
Lucia Vrábelová, Otília
Jamrichová, Zuzana Tomková,
učiteľky MŠ
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Stretnutie členov miestnej organizácie KNS na záver roka 2018
V piatok, 28. decembra 2018, o 17.00 hod. sa
v Dome stretávania Karpatskonemeckého
spolku na Slovensku v Nitrianskom Pravne
stretli členovia miestnej organizácie KNS v
našej obci, aby zhodnotili činnosť za rok
2018. Ide o tradičné podujatie, ktoré sa
každý rok teší hojnej účasti.
Predseda miestnej organizácie na úvod
poďakoval členom za aktívnu spoluprácu
počas celého roka, a to jednak pri
organizovaní tradičných podujatí, ako je
Deň matiek, Noc múzeí, Deň obcí
pravnianskej doliny či Martinský sprievod, ale aj pri príprave nových
podujatí, ako bol Denný detský tábor, ktorý sa uskutočnil po prvý raz
na začiatku júla 2018. Pán Šverčík ocenil pomoc pri príprave festivalu
Hauerlandfest, ktorý sa do Nitrianskeho Pravna vrátil po 9 rokoch a
konal sa dňa 18. augusta 2018.
Svoje poďakovanie vyjadril aj za reprezentovanie obce za hranicami
regiónu, napr. na Festivale kultúry a vzájomnosti v Kežmarku, ako aj
na stretnutiach rodákov na Slovensku i v zahraničí, a to najmä
speváckej skupine Probner Echo a šikovným výšivkárkam, ktoré sa
pod odborným vedením lektora pána Haronika venujú zachovaniu
tradičnej pravnianskej výšivky a iných techník. Výsledky svojej práce
s úspechom vystavujú na rôznych podujatiach. Projekt Nemecké
remeslo na Slovensku, ktorý okrem KNS finančne podporuje aj
veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave,
organizačne zabezpečuje pani Anna Husárová.
Predseda miestnej organizácie vyzdvihol aj revitalizáciu záhrady pri
Dome stretávania a vyjadril nádej, že v budúcnosti sa bude

intenzívne využívať na aktivity
organizované KNS, ako tomu bolo napr.
počas detského tábora.
Pán MUDr. Viliam Elischer, ktorý je členom
predsedníctva KNS v regióne Hauerland,
nadviazal na predsedu pána Šverčíka a vo
svojom príhovore sa zameral na monografiu
o našej obci a na odovzdávanie ocenení pri
príležitosti jej predstavenia verejnosti.
Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave publikácie.
V podobnom duchu sa niesol aj príhovor
pani Anny Husárovej.
Pokiaľ ide o činnosť v roku 2019, s ohľadom na to, že kalendár
podujatí sa pripravuje, pán predseda informoval o najbližších dvoch
akciách: o fašiangovej zábave KNS, ktorá sa uskutoční 16. februára
2019 v Handlovej a o podujatí Súzvuky, ktoré sa v rámci Zimných
slávností Hornonitria bude konať dňa 2. marca 2019 v Kľačne.
Nasledovala diskusia, v ktorej sa členovia miestnej organizácie KNS
vyjadrili k aktivitám v roku 2018, predniesli svoje názory i tipy na
aktivity v novom roku.
V miestnosti na poschodí Domu stretávania nechýbala sviatočná
výzdoba a občerstvenie, ktoré pripravili členky KNS. Všetci sa cítili
príjemne, pri rozhovoroch a speve im čas ubehol veľmi rýchlo.
Na záver stretnutia si všetci zaželali všetko dobré do nového roku,
hlavne pevné zdravie a tešia sa na stretnutie na najbližších akciách.
Alfréd Šverčík, predseda miestnej organizácie KNS

70. výročie založenia ženskej organizácie v Nitrianskom Pravne
Koncom roka 2018 sme oslavovali
okrúhle výročie 70 rokov od založenia
ženskej organizácie v
Nitrianskom
Pravne. Prvou organizáciou bola Živena
od roku 1948. Jej prvou predsedníčkou
bola pani Helena Kľučovská. Neskôr sa
organizácia postupne premenovala na
Slovenský zväz žien, Úniu žien a od
roku 2003 Pravňanský zväz žien.
Činnosť Pravňanského zväzu žien je
živá a bohatá. Členky výboru sa
pravidelne stretávajú a plánujú, ako
ďalej a čo nové pripraviť. Každoročné
stretnutia k MDŽ, tradičné plesy,
f a š i a n g o v é s p r i e v o dy, n áv š t e v y
divadelných predstavení, vianočný
punč a rôzne zájazdy. Pomáhame pri
skrášľovaní obce, minimálne 1x
mesačne
upravujeme okolie domu
smútku a cintorína, zapájame sa
do rôznych spoločenských a
kultúrnych podujatí v obci. Sme
proste všade. Nezabúdame ani
na staršie, choré či jubilujúce
členky, ba ani na tie, ktoré už
navždy opustili naše rady. Veľmi
nás teší, že sa do našej
organizácie hlásia stále nové a
hlavne mladé členky. Činnosť
ženskej organizácie sa rokmi
prispôsobovala potrebám žien,
ktoré mali snahu stretávať sa,
pomáhať si alebo len tak stráviť
čas v príjemnej spoločnosti, a
preto nemáme problém s
členskou základňou, v ktorej je

momentálne 238 členiek. Našou snahou
vždy bolo a je robiť niečo nové, dobré i
pekné nielen pre naše členky, ale pre
celú obec.
Pri príležitosti 70. výročia založenia
ženskej organizácie terajší výbor
Pravňanského zväzu žien pod vedením
Zity Jakubjakovej pozval všetky bývalé i
súčasné členky výboru zväzu žien na
srdečné a vrelé stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo 26.10.2018 v obradnej sieni
OcÚ v Nitrianskom Pravne.
V obradnej sieni sa k prítomným
členkám prihovoril starosta obce Ing.
Jozef Balčirák. Každá členka sa zapísala
do pamätnej knihy obce a prevzala si
kvietok, pamätný list a
malý
spomienkový darček. V
kultúrnom
programe báseň predniesla Magdaléna
Vaňová a
prítomných piesňami

potešila Otília Jamrichová. Hudobne ju
sprevádzali Mária Blahová a
Soňa
Grešnerová.
Po skončení oficiálnej časti mali členky
možnosť občerstviť sa v
hoteli
Vyšehrad, porozprávať sa, zaspomínať a
na chvíľu sa zastaviť v tom dnešnom
uponáhľanom svete. Poďakovanie patrí
všetkým bývalým, ale i
terajším
funkcionárkam a
členkám PZŽ v
Nitrianskom Pravne, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
prospešnej práci pre organizáciu aj
propagáciu obce.
Každá členka odchádzala domov s
kvietkom. Veď kvety, ich nevšedná
krása, jemnosť a vôňa boli vždy
symbolom nežnosti.
Otília Jamrichová, členka výboru
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Rok v klube dôchodcov
Na začiatku roka býva zvykom
vyhodnotiť, ako sme prežili ten rok
minulý. Pred pár dňami sme si to
povedali na výročnej schôdzi. Zúčastnili
sa jej aj hostia - členka okresnej
organizácie JDS a starosta obce Mgr.
Andrej Richter. Hoci je plán činnosti z
roka na rok veľmi podobný, predsa sa dá
v klube zažiť aj niečo iné, niečo nové.
Na každý mesiac máme nejakú
tému, ktorej sa venujeme. Vychádzame
pri tom zo zvykov a vlastných
s k ú s e n o s t í . Ve ľ m i v e s e l é b ý v a
februárové posedenie, lebo obyčajne
vtedy vychádza záver fašiangového
obdobia. Spevácka skupina Jesienka
pripraví program „Pochovávanie basy“,
zaspieva pri tom niekoľko veselých a
vtipných piesní. Členovia výboru im
pripravia „ výslužku“ a pre všetkých
členov napražia šišky, navaria čaju a
príjemné posedenie je zabezpečené.
V marci si pripomíname MDŽ,
ale trochu iným spôsobom ako v
minulosti. Na týchto stretnutiach býva
bohatá účasť, preto si objednávame
priestory v reštaurácii, kde nám
pripravia aj obed. My si obstarávame
darčeky do tomboly. Mnohí členovia
prinesú darček do tomboly za „vlastné“,
ide o to, aby bola zábava. Každá výhra
poteší, a dôchodcovia sa tiež radi
pohrajú. Aj na túto akciu pozývame
starostu obce, ide o to, aby slávnosť
prežil s nami ženami a aby nám mohol
povedať pár milých slov. Slávnosť
podporujú svojím programom aj deti z
MŠ a spevokol Jesienka. Pre každú
členku máme pripravený kvetinový
darček.
V apríli máme tému „Kreslo pre
hosťa“. Hosťom je v tomto prípade
starosta obce, alebo ním poverený
zástupca, ktorý príde do klubu medzi
nás a odpovedá na otázky, ktoré mu
členovia položia. Otázky sú rôznorodé,
ale všetky sa týkajú života v našej obci.
Táto téma je dôležitá tak pre nás, ako aj
pre zástupcov vedenia obce, lebo môžu
pripomenúť rôzne nedostatky, ktoré je
možno celkom jednoducho odstrániť.
V m á j i o s l a v u j ú m a m k y,
mamičky a staré mamy. Práve preto si
pozývame do klubu deti z MŠ aj s pani
učiteľkami, aby nám pripravili program.
Každú starkú poteší, keď počuje spievať
svoje vnúča. Naši malí priatelia nám
zaspievajú aj zatancujú, a my sa im radi
za pripravený program zavďačíme
sladkosťami. Nezabúdame na nich ani v
deň ich sviatku – MDD.
V júni oslavujeme našich
jubilantov z prvého polroka. Tí členovia,
ktorí sa dožili okrúhleho jubilea, sú
pozvaní do obradnej siene, kde sa zapíšu
do pamätnej knihy obce. Prihovorí sa im

starosta obce, odovzdá im malý darček a
kvety. Spolu s prítomnými členmi klubu
si vypočujú pripravený krátky kultúrny
program, ku ktorému prispeje aj
spevokol Jesienka. Po ukončení prijatia u
starostu obce sa pokračuje s oslavou
jubilantov v klube. Tam po gratulácii si
každý jubilant vypočuje jemu venovanú
pieseň v podaní spevákov Jesienky. Pre
všetkých je pripravené malé
občerstvenie.
V júli majú dôchodcovia
„prázdniny.“ Vtedy pomáhajú svojim
deťom opatrovať vnúčatá, aby oni mohli
spokojne pracovať. Priestory klubu
dôchodcov boli v posledných rokoch
využité ako detský tábor.
V auguste
sme absolvovali
jeden pekný výlet po Slovensku.
Navštívili sme zrenovovaný kaštieľ v
Betliari a zvládli sme aj prehliadku
Ochtínskej aragonitovej jaskyne.
Počasie nám prialo. Prežili sme pekný
deň. Tento mesiac sa nesie v znamení
osláv SNP. Je na nás starších, aby sme
nezabúdali, aby sme pripomínali
mladším generáciám význam SNP.
Zúčastňujeme sa na pietnom akte pri
pomníku, kde položíme aj za náš klub
kyticu vďaky. Pre našich členov klubu v
tomto mesiaci varíme na dvore klubu v
kotli guláš. Skôr ako ho skonzumujeme,
pripomenieme si básňou, piesňami život
a strádanie partizánov v bojoch SNP.
V septembri máme pripravené
dve témy. V „Historickom kalendári“ si
pripomíname okrúhle výročia
významných osobností z politického,
alebo kultúrneho života, alebo výročia z
dejín a vývoja našej štátnosti. Druhou
témou sú také malé športové hry, keď si
na dvore vymyslíme zo štyri jednoduché
disciplíny, ktoré zvládne skoro každý
člen, a trochu sa pohráme. Niekto súťaží
a niekto sa prizerá a fandí.
Október je Mesiacom úcty k
starším. V tomto mesiaci venujeme
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najväčšiu pozornosť našim najstarším
členom, ktorí už prekročili svoj ôsmy
krížik. Na toto stretnutie tiež pozývame
starostu obce, aby pozdravil našich
členov a tým najstarším venoval okrem
pekných slov aj malý darček. Nemôžu
však chýbať ani naši malí priatelia zo
škôlky. Oni vedia vždy potešiť a zohriať
každé srdiečko.
November je opäť oslava
jubilantov. Teraz sú to tí, ktorí dožili
svoje okrúhle jubileá v druhom polroku
roka. Toto stretnutie má podobný
priebeh ako je opísané v mesiaci jún.
V decembri sa stretneme opäť v
priestoroch reštaurácie, kde máme
objednaný obed a tiež preto, aby sme sa
zmestili všetci, ktorí chcú prísť. Toto
stretnutie je „Adventno – Mikulášske“.
Pozývame medzi nás aj kňazov,
zástupcov rímsko-katolíckej cirkvi a
evanjelickej cirkvi a. v., ale aj starostu
obce. Chceme všetci spolu prežiť
obdobie príprav na vianočné sviatky,
privítať Mikuláša, ktorý príde so
skromnými darčekmi. Príjemnú
predvianočnú náladu vytvárajú opäť
malí škôlkari s pani učiteľkami, ktorí
zaspievajú aj zatancujú, za čo ich
Mikuláš odmení. Piesňami sa pripoja aj
speváci Jesienky.
Asi takto v skratke prebieha rok
v klube dôchodcov. Zdá sa to všetko
jednoduché, ale za tým je dosť veľa
práce všetkých členov výboru, ktorým aj
t a k ý mt o s p ô s o b o m ď a k u j e m z a
spoluprácu.
Srdečná vďaka patrí aj spevokolu
Jesienka, ktorý vystupuje na akciách
klubu, ale aj v obci. Poďakovanie patrí
najmä za hru na harmonike a metodické
vedenie spevokolu. No ďakujem aj
členkám klubu, ktoré pravidelne
pozývajú členov na stretnutia, čím
zabezpečujú účasť.
Pri dobrej spolupráci sa dá veľa urobiť,
tak nech sa nám darí aj v tomto roku.
Jarmila Mokrá,
predsedníčka KD
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Občianske združenie Bôrik ukončilo rybársku sezónu 2018
Neskorá jeseň prináša sychravé počasie a
príroda sa pomaly ukladá na zimný spánok. Aj pri
vode je oveľa väčší pokoj, akosi idylickejšie. Mnohí
členovia združenia už ukončili sezónu, no sú aj takí,
ktorí pokračujú vo vychádzkach za rybami bez
ohľadu na počasie – pre nich trvá rybárska sezóna
po celý rok. Sú to tí, ktorým učaroval jesenný lov
dravcov, no dajú sa uloviť v tomto období aj
kapitálne kapry. To sa podarilo nášmu členovi
Vladovi Richterovi. Po zábere kapra sa so
zdolávaním ryby neponáhľal. Po asi 20 minútach
sa ocitol krásne stavaný 79 cm dlhý a 8 kg vážiaci
šupináč v podberáku. Tento rekordný úlovok je
doteraz najväčším uloveným kaprom na našom
rybníku. A keďže len tá ryba, ktorá je navrátená

vode, sa dá opätovne chytiť, aj tento kaprík bol
vrátený späť do rybníka.
Poslednou akciou každoročne
uskutočnenou na rybníku je tzv. Bôrikovský
Silvester. Tradične prebieha o jeden deň skôr ako je
kalendárny záver roka – 30. decembra. Tentokrát
bolo sychravé počasie, no v spoločnosti dobrých
priateľov, pri chutnom gulášiku bola výborná
zábava. Teplé nápoje skrátili čakanie na zotmenie,
kedy p. Štálnik spolu s deťmi členov OZ pripravili
veľkolepé vizuálne predstavenie – ohňostroj. Ten
bol pomyselnou bodkou za aktivitami OZ Bôrik v
roku 2018.
Alfréd Šverčík, predseda OZ

Výbor občianskeho združenia Bôrik zvoláva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční v piatok 8. marca 2019 o 18,00h v reštaurácii „U poslednej bosorky“
V dnešnej dobe čas tak
neuveriteľne beží, že
sa nestíhame
zamyslieť nad bežnými
vecami. Žijeme deň za
dňom a niekedy nevnímame
svoje
okolie dostatočne. Trpia tým najmä naši
seniori, nevedia rýchlo zareagovať na
ľudí, ktorí sa snažia podviesť ich.
Organizujeme preto
prednášky v
obciach a dňa 29.11.2018 vo štvrtok o 14tej hodine sme v spolupráci s Obecným
úradom Nitrianske Pravno zorganizovali
prednášku pod názvom: “Ako sa nestať
obeťou trestných činov“. Organizovalo
ju Fórum pre pomoc starším, ktoré už
dlhé roky háji záujmy seniorov a pomáha
im v riešení problémov. Svoje životné
skúsenosti, rady a poznatky zo
skutočných príbehov, ktoré rieši, tam
prezentovala
prezidentka Fóra pre
pomoc starším pani Ľubica Gálisová a
ja - Katarína Ivaničová ako členka Fóra.
Keďže sa venujem pomoci seniorom,
prezentovala som svoj pohľad na
situáciu a verte mi, že niekedy rozprávať
o tom, ako sa správame k starým ľuďom,
vháňa slzy do očí. Pracujeme na tom, aby
sa to zmenilo, ale potrebujeme aj Vašu
pomoc. V zasadačke obecného úradu sa
však stretlo len pár seniorov, čo nás
prekvapilo, lebo táto téma je aktuálna a
bohužiaľ, často má smutné následky.
Neviem prečo si seniori nenašli čas na
slová z praxe a neprišli si vypočuť rady a
odporúčania. Rôzne nekalé praktiky a
stále nové prípady podvodov dokážu
prekvapiť aj skúsených policajtov, nielen
seniorov, ktorí žijú v tom, že väčšina ľudí
im chce pomôcť a nie ich podviesť. Verte
však tomu, že stále viac podvodníkov si
vyberá za svoje obete práve starých
ľudí, ktorí žijú osamote a tým sú viac
vydaní napospas
podvodníkom.
Nepomôže myšlienka „ že mne sa to
nemôže stať...mňa neoklamú...mňa
nepodvedú ...“ Ja viem, že životné
skúsenosti seniorov a niekedy aj
tvrdohlavosť nedovolí, aby mladší radili
starším - skúsenejším, ale naozaj
úprimne radím: neverte tomu, že štátne
inštitúcie ako je sociálna poisťovňa,
zdravotná atď., by poslali svojich ľudí,
aby Vám doniesli preplatok, nemajú

linku môžete nahlásiť aj
prípad, kde nechcete byť
menovaní v následnom
konaní, vyhovie sa Vám.
Seniori si často nevedia
poradiť, hanbia sa za to, ako sa ich
príbuzní k nim správajú. Často ani
nevládzu a sú takí sklamaní, že sa
utrápia. Niekedy ich najbližší vlastne
podvodom dostanú
do sociálnych
zariadení len preto, aby mali lepší
prístup k ich majetku. Práca a opatera
chorých a starých ľudí im smrdí, ale ich
peniaze, či majetok už nie.
Ospravedlňujem sa za výrazy, ale sú to
poznatky z praxe. Samozrejme, že každý
nevie, nemôže alebo sa nechce postarať
o svojho rodiča, ktorý sa dostane do
životnej fázy odkázanosti, či staroby.
Toto nie je téma len pre seniorov. V
čase, keď sme zvyknutí, že naši seniori
pomáhajú svojim deťom, či vnúčatám a
im nemá kto pomôcť, ak sa dostanú do
stavu odkázanosti, musíme sledovať
potreby slabších a starších
spoluobčanov. Seniori sú súčasťou
nášho života a to veľmi dôležitou. Často
ma napadne jedna veta, ktorú moja
mamička hovorievala: “ Rodičia, alebo
len jedna matka vychová aj sedem detí a
tých sedem detí sa potom nevie postarať
o jednu matku...“ Ďakujem za pomoc čo
len jednému z nich a hlboko sa skláňam
pred tými, ktorí vo svojom domácom
prostredí opatrujú, či pomáhajú
staručkým ľuďom, či chorým – svojim
blízkym. Je dôležité, aby neboli chorí či
starí vytrhávaní zo svojho prostredia a
poslaní do sociálnych zariadení v inom
meste, alebo je to pre nich trest za
dobro a pomoc, ktorú rozdali? Určite si
pomoc a záujem zaslúži každý jeden zo
staručkých ľudí, či chorých a zvlášť ten,
ktorý vychoval potomkov a dal im ŽIVOT
a neobmedzené množstvo lásky
a
pomoci. Nezabúdajme, že aj my budeme
starí, a možno skôr ako chceme,
môžeme byť nevládni a odkázaní na
pomoc iných. Naučme svoje deti, aby si
vážili starých ľudí, lebo ak dobro
rozdávame, tak je šanca, že sa nám
dvojnásobne vráti späť.

Seniori, dávajte si pozor!
toľko ľudí a určite nemôžu disponovať
hotovosťou. Pracovníci, ktorí prídu
ohľadom energií a plynu a chcú niečo
iné ako odpísať stav, či výmeny meračov
sa musia legitimovať a býva to väčšinou
nahlásené dopredu. Ak Vám volá niekto
cudzí na telefónne číslo a tvrdí, že je
známy, alebo Vám niečo ponúka –
nerozprávajte sa s ním! Nemôžete ani
nič vyhrať, ak ste sa nezapojili do žiadnej
súťaže, predsa všetci vieme, že zadarmo
nám nikto nič len tak nedá! Každý
prípad nahláste, alebo si overte stav u
svojich príbuzných. Radšej dvakrát
overiť ako sa raz dostať do
nepríjemností! Nepodpisujte žiadne
zmluvy o kúpe tovaru alebo pôžičke! Ak
Vám niekto zvoní pri bráne a je cudzí a
chce sa dostať dovnútra pod zámienkou
ponuky lacnejšej energie, či ponuke
tovaru ...zavolajte meno svojho syna –
dcéry ako znamenie, že nie ste v dome
sama, sám aj keď stav je iný.
Týmto žiadam obecný úrad, aby
vyhlasoval pracovníkov zastupujúcich
organizácií, ktoré chodia odpočítavať
energie a zameral sa na každú aktivitu
obci, ktorú nahlásia občania - pouličný
predaj alebo podomový predaj. Pomohol
by aj kamerový systém, ktorý odrádza
páchateľov.
Dávam do pozornosti aj službu SENIOR
LINKA – 0800172500, je to bezplatná
linka pre seniorov alebo ľudí, ktorí chcú
upozorniť na zlé zaobchádzanie so
seniormi. Je to linka s celoslovenskou
pôsobnosťou a prevádzkuje ju Fórum
pre pomoc starším. Naozaj nebuďme
ľahostajní a všímajme si svoje okolie a
nebojme sa upozorniť na správanie ľudí,
ktoré nie je normálne. Každému by malo
záležať, aby naši seniori prežili dôstojnú
starobu a v jeseni života netrpeli.
Myslím tým, ak niekto zle zaobchádza so
svojimi
rodičmi,
starými rodičmi,
susedmi alebo občanmi v našej blízkosti.
Boli prípady, keď takéto upozornenie
zachránilo ľudský život a
zlepšilo
zaobchádzanie so seniormi. Na senior

Katarína Ivaničová,

Fórum pre pomoc starším
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SLALOM DETÍ

V nedeľu 27.januára sa uskutočnil slalom detí (kategórie – chlapci do 7 rokov,
chlapci od 7 do 11 rokov, chlapci od 11 do 14 rokov, dievčatá do 7 rokov,
dievčatá od 7 do 11 rokov, dievčatá od 11 do 14 rokov a snowboard chlapci a
dievčatá). Po registrácii a zraze na vrchu trate bolo odštartované. Súťažiaci
absolvovali dve kolá. Po následnom sčítaní výsledných časov boli vyhodnotení
a určení najlepší lyžiari v jednotlivých kategóriách. Pre informáciu - pretekov
sa zúčastnilo 45 pretekárov, z toho najmladší súťažiaci mal 4 roky a najstarší 13
rokov.
Zároveň ďakujeme celému organizačnému tímu (Dodo, Pepo, Peťo, Jano,
Libor, Betka, Katka, Čubo, Roman, Adrika, Janka, Ivka, Miro a Majka) a
sponzorom, menovite : Nespa, s.r.o. , Peter Lenčéš , DAK s.r.o. Prievidza,
Potraviny Domanik, Ivana Krebesová, Zuzana Lubiková
S pozdravom : „Športu zdar a lyžovaniu obzvlášť!“.
Jozef Rupe, predseda LO

Slalom : kat. dievčatá do 7 rokov :
1.miesto : Dorota Hana Strmenská
2.miesto : Amália Daňová – najml. účastník
3.miesto : Diana Humajová
Slalom : kat. dievčatá od 7 do 11 rokov :
1.miesto : Karin Tučná
2.miesto : Lili Tučná
3.miesto : Magdaléna Orlíková
Slalom : kat. dievčatá od 11 do 14 rokov :
1.miesto : Tamara Gromová
2.miesto : Chiara Kmeťová
3.miesto : Dominika Richterová
Slalom : kat. chlapci do 7 rokov :
1.miesto : Viktor Frimmel
2.miesto : Andrej Martinka
3.miesto : Šimon Bielik
Slalom : kat. chlapci od 7 do 11 rokov :
1.miesto : Marek Oller
2.miesto : Maxim Zimmerman
3.miesto : Patrik Šujan
Slalom : kat. chlapci od 11 do 14 rokov :
1.miesto : Dominik Rupe – najrýchlejší čas
2.miesto : Tobias Barlok
3.miesto : Rastislav Poliak
Spoločná kategória : snowboard
1.miesto : Rudolf Garaj
2.miesto : Vanessa Zimmermanová

TENISOVÝ ODDIEL
Koncoročné posedenie
V dnešnej uponáhľanej dobe a v
čase, kedy nám čas tak rýchlo
ubieha, je nevyhnutné na chvíľu
p o stáť a o bz r i eť s a . Ta k ý m
pozastavením bolo spoločné
koncoročné stretnutie členov
tenisového oddielu. Na úvod
predseda TO privítal všetkých
prítomných členov. V ďalšom
programe schôdze informoval o
celoročnej práci tenistov počas
sezóny 2018. Pri bilancovaní
pripomenul spoločné stretnutia na
brigádach, turnajoch či
majstrovských zápasoch
Hornonitrianskej tenisovej ligy, v
ktorej sa naše mužstvá umiestnili na
priečkach mimo zostupu. Takisto
zhodnotil veľmi vydarený projekt
„Detský tenisový kurz“, do ktorého
sa prihlásilo až 52 detí. Zdôraznil, že
je to spôsob, ako viesť dieťa k športu,
správnemu využitiu voľného času a v

neposlednom rade je to pre rodiča
menšie „vypnutie“ od rodičovských
povinností v prázdninovom období.
Na záver predseda TO poďakoval
členom za spoluprácu pri
organizovaní športových podujatí a
obecnému zastupiteľstvu za dôveru
a finančné prostriedky, ktoré boli
schválené na činnosť TO pre rok
2019. My sa budeme snažiť využiť
túto dotáciu na správny účel a v

prvom rade pre detských tenisových
nadšencov.
V novom roku 2019 v mene
tenisového oddielu vyslovujem
všetkým kolegom z oddielov MTJ
prianie, aby venovali i naďalej čas
spoločnému úsiliu a nadšeniu pre
šport v Nitrianskom Pravne.
Marek Oller, predseda TO
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Detský karneval na lyžiach
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Konečne môžu priaznivci lyžovania z Nitrianskeho
Pravna a okolia využiť priaznivé snehové podmienky v
lyžiarskom stredisku VYŠEHRADNÉ. Priaznivé
podmienky využil aj LO MTJ na usporiadanie
Karnevalu na lyžiach pre deti. Karneval sa uskutočnil v
nedeľu 13. januára. Zúčastnilo sa ho 20 masiek. Ako
najkrajšie masky boli vyhodnotení títo účastníci:
Daniel Dado, Erik Madera, Amália Daňová, Lilian
Richterová a Maricus Karvai. Všetci účastníci boli
odmenení hodnotnými cenami, ktoré zabezpečil
výbor LO aj s podporou ochotných sponzorov.
Menovaným sponzorom – PROMENÁDA (Malinová),
Peter Lenčeš (Nitrianske Pravno), Domanik
(Nitrianske Pravno) a DAK s.r.o. (Prievidza) za ochotu
podieľať sa na tejto peknej akcii patrí veľká vďaka od
prítomných a od výboru LO MTJ.
Okrem karnevalu je potrebné pochváliť členov za
výborne pripravené svahy a parkovisko lyžiarskeho
strediska.
Výbor LO teší odozva a pochvaly všetkých účastníkov
lyžovania a karnevalu za zveľadenie tohto strediska, za
kvalitu terénu, čomu vďačíme aj prírodným
podmienkam a za dobrú organizáciu celého podujatia.
S pozdravom : „Športu zdar a lyžovaniu obzvlášť!“.
Jozef Rupe, predseda LO

Z činnosti lyžiarskeho oddielu
Vážená lyžiarska aj nelyžiarska obec.
Predkladáme vám informácie o
brigádach a akciách, ktoré sme
uskutočnili v roku 2018. Počas
celého roku 2018 bolo
odpracovaných 430 brigádnických
hodín, ktoré boli vynaložené na
údržbu vleku, ratraku, areálu a
parkoviska, dokončenie obloženia
UNI buniek, prípravu vleku na
každoročné skúšky ako aj na
zabezpečenie areálu. Z akcií
spomenieme karneval, slalom detí
do 14 rokov, bežky a prvý ročník
sánkovačky. 33. ročník súťaže
Veľkonočné vajíčko sa z dôvodu
nedostatku snehu nekonal, preto
budeme veľmi radi, ak budú vhodné
podmienky v tomto roku. Nie veľmi
prajnú sezónu na sneh (asi sa pani
Perinbaba na nás trošku hnevá
alebo na nás pozabudla), sme
ukončili veľmi vydareným zájazdom
na Kubínsku hoľu.
Na rok 2019 plánujeme, resp. už boli
uskutočnené nasledovné akcie :
karneval a slalom detí do 14 rokov.

Ďalej by sme chceli uskutočniť ešte
„Preteky na bežkách - biatlon“,
druhý ročník sánkovačky – pre
všetky vekové kategórie a pokiaľ
nám bude naklonená Perinbaba, tak
konečne aj 33. ročník „Veľkonočné
vajíčko“. O pripravovaných akciách
budeme priebežne informovať na
internetovej stránke obce.

• Dokončenie oplotenia okolo
závaží na otoči

Každoročne zveľaďujeme naše malé
lyžiarske stredisko a aj týmto
spôsobom ďakujeme hlavne našim
aktívnym členom, brigádnikom a
nadšencom, ktorí svoj voľný čas
venujú skultúrňovaniu celého
lyžiarskeho areálu.
Zároveň sa touto cestou chceme S pozdravom : „Športu zdar a
p o ď a k o v a ť s p o n z o r o m u ž lyžovaniu obzvlášť!“.
uskutočnených akcií, menovite :
Jozef Rupe, predseda LO
Nespa, s.r.o. , Peter Lenčéš , DAK
s . r. o . P r i e v i d z a , P o t r a v i n y
Domanik, Ivana Krebesová, Zuzana
Lubiková.
Brigádnický plán na rok 2019
• Úprava svahu, údržba a opravy
vleku a ratraku
• Montáž okien (sponzorský dar
spoločnosti SLOVAKTUAL na UNI 2 a
UNI 3 a ich zabezpečenie mrežovým
systémom)
• Úprava terénu za UNI bunkami
• Odvodnenie svahu pri vleku
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tréningoch skoro v nezmenenej
zostave, ale nezabudneme každému
zagratulovať k meninám, či
narodeninám. Okrúhle jubileum

oslávime slávnostnejšie, k podaniu
ruky pridáme aj darček na pamiatku.
Verím, že takto to bude ešte veľa
rokov...
Stanislav Holec, predseda BO

Z činnosti
basketbalového oddielu
Basketbalový oddiel funguje v obci
nepretržite aj po roku 2004, kedy
zanikla okresná súťaž, v ktorej sme
úspešne každoročne hrávali. V
súčasnosti náš oddiel tvorí približne
16 - 18 hráčov, z ktorých sa
pravidelných pondelkových
tréningov zúčastňuje 10 až 14. Na
záver kalendárneho roka robíme
vianočný "turnaj" a na záver sezóny
veľkonočný "turnaj".Voláme to tak zo
zvyku, hoci súperíme už len medzi
sebou. Vekový priemer hráčov je
vysoký. Mnohí z nás už majú nad 50,
60 rokov. Najstarší hráč je Juraj
Ličko, s ktorým sme minulý rok
oslávili jeho 75 rokov.
Sme veľmi dobrý kolektív. Nielen že
sme sa neprestali stretávať na

Klub RTVŠ

TURISTIKA

Silvestrovským výstupom na
Vyšehrad sme zakončili turistický rok
2018. Tohto turistického podujatia sa
zúčastňuje vždy mnoho turistov. Veď
len z Prievidze prídu
dva nabité
autobusy. Tieto zbierajú po ceste
turistov z Nedožier, Pravenca a aj z
Nitrianskeho Pravna. Turisti prídu aj z
Turca. Všetci máme spoločný cieľ –
rozlúčiť sa na vrchole so starým rokom,
popriať si do nového roku 2019 všetko
dobré, mnoho turistických podujatí bez
úrazu a hlavne si vždy povieme, aby sme
sa na vrchole stretli opäť zdraví na
Silvestra.
Od januára začalo sypať, zima je
na sneh bohatá. Praje lyžiarom, ale aj
nám bežkárom. Bežky tentokrát možno
v y u ž i ť n a p l n o . Vž d y z a č í n a m e
turistickými podujatiami: Fačkovské
sedlo – Bukovec – Kľačno, Fačkovské
sedlo – Dlhá lúka – Tužina. Mnoho
bežkárov chodieva individuálne, nie
každý má rád dlhšie a náročnejšie trasy.
Začiatkom januára býva vždy okresné
turistické podujatie – Pochod vďaky
SNP v Cigli. Tento rok to bolo 19. januára.
Zúčastnili sme sa aj my, turisti z
Nitrianskeho Pravna. Bolo tam vyše

2000 účastníkov. Pokiaľ nám sneh
vydrží, sú plánované turistické
podujatia: Vyšehradské sedlo – Štyri
chotáre, Polerieka – Nitrianske Pravno,
Chvojnica – Čičmany. Dátumy sa
upresňujú vzhľadom na podmienky.
Autobusové spoje cez víkendy sú už
veľmi obmedzené a osobnými autami je
to zložitejšie – nevraciame sa späť,
odkiaľ vychádzame.
Ďalšími turistickými podujatiami, a to už
pešo, sú:
- 23.3.2019 - Otvorenie jarnej turistickej
sezóny : Partizánske – Hlboké –
Brodzany
- 7.4.2019 – Za snežienkami na Čierny
vrch (Strážovské vrchy)
- 22.4.2019 – Veľkonočný pondelok v
Hadvige.
Ďalšie turistické podujatia budú
zverejnené v budúcich Pravnianskych
zvestiach.
Informácie na tel. čísle 5446 502 alebo
0902/558 819
Horám zdar!
Teodor Haneš,

predseda TO

V rámci telovýchovnej jednoty v našej obci
už niekoľko rokov pôsobí klub Rekreačnej
telesnej výchovy a športu . Tento náš klub je
zároveň aj členom Slovenského zväzu RTVŠ.
Naším cieľom je pravidelným cvičením
prispievať k všestrannému rozvoju
osobnosti, k osvojovaniu si pohybových
zručností a rozvojom pohybov ých
schopností prispievať k upevňovaniu
zdravia, k relaxácii a športovému vyžitiu sa.
Prostredníctvom pravidelného cvičenia pri
hudbe, ktoré sa koná počas školského roku
dvakrát do týždňa a to vždy v utorok a vo
štvrtok od 19,00 do 20,00 hod. v telocvični
Spojenej základnej školy v Nitrianskom
Pravne, sa zameriavame na zlepšenie
celkovej kondície, zvýšenie vytrvalosti a
formovanie postavy pomocou krokových
variácií spojených s prácou paží,
posilňovania a záverečného strečingu.
Hodiny sú obohatené o prvky dance
aerobiku, step aerobiku – v ktorých je
základom cvičenia vystupovanie na plastový
schodík, o metódy kalanetiky, powerjógy,
cvičenia s overbalom – čo sú malé lopty,
cvičenia s rubber band, a to všetko s
rešpektom k zdravotným aspektom.
Je všeobecne známe a dokázané, že
pravidelné cvičenie priaznivo pôsobí na
zdravotný stav, posilňuje srdcovo-cievny
systém, podporuje celkovú fyzickú kondíciu
a zlepšuje držanie tela. Okrem toho
priaznivo pôsobí na odreagovanie sa od
každodenných starostí, odbúravanie stresu
a na zlepšenie celkovej nálady.
Tak neváhajte a pridajte sa k nám aj Vy!
Budeme sa tešiť.
Katarína Halodová,
predsedníčka oddielu RTVŠ
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Halový futbalový turnaj prípraviek - MIX
Dňa 20.1.2019 sa naše družstvo prípravky zúčastnilo
halového futbalového turnaja v prievidzskej športovej
hale. Organizátor OblFZ v Prievidzi pozval okrem nášho
družstva aj družstvá prípraviek ŠK Šiminovany - PE, OFK
Baník Lehota pod Vtáčnikom, FK Junior Kanianka, FC Baník
Prievidza – dievčatá a TJ Ostratice.
Výsledky nášho družstva :
1. N.Pravno – PD – Dievčatá 3:2 /E.Kobza, M.Cicko, M.Elischer/
2. Šimonovany – N.Pravno 2 : 1 / E.Kobza/
3. N.Pravno – Ostratice
6 : 1 / M.Cicko 3, L.Dírer,
M.Elischer, J.Krpelan/

4. N.Pravno – Lehota
5. Kanianka – N.Pravno

1 : 0 / J.Krpelan/
0 : 1 /P.Šujan/

Poradie :
1. ŠK Slovan Šimonovany-PE
2. MTJ Nitrianske Pravno
3. FK Junior Kanianka
4. FC Baník Prievidza
5. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6. TJ Ostratice
Ocenenia :
Najlepší hráč - Michal Cicko /MTJ N.Pravno/
Najlepší strelec - Šmon Špidlik /ŠK Šimonovany-PE/
Najlepší brankár - Marek Hanuska /Junior Kanianka/
Najlepšia hráčka - Simona Čertíková /FC Baník PD/
Chcem sa poďakovať predovšetkým hráčom, trénerovi
M.Kiripolskému a vedúcej družstva L.Dírerovej za úspešnú
reprezentáciu nášho klubu. Samozrejme ďakujem aj
rodičom za povzbudzovanie a morálnu podporu.
Gerhard Dzian, predseda FO

Zo života neregistrovaného volejbalového klubu
Za posledné odtrénované obdobie nebola naša
členská základňa schopná žiadnej účasti na
turnajoch, ako tomu bolo po minulé roky. Dôvod
- zaneprázdnenosť
plynúca z rodinných
povinností .
Tento rok sme museli vypustiť aj veľmi
preferovaný a obľúbený
Štefanský turnaj.
Organizátorom turnaja skomplikovala situáciu
rekonštrukcia miestnej telocvične v areáli
Spojenej školy v Nitrianskom Pravne. Pevne
veríme, že v tomto roku budú podmienky na
realizáciu tohto turnaja priaznivejšie.
P ret o t o u t o c e s t o u p o z ý va m e n i e l e n
volejbalových nadšencov, ale aj tých, ktorí by si

radi týmto športom zlepšili svoju kondíciu.
Tréningy sú nasledovne: október – apríl - v
telocvični Spojenej školy v Nitrianskom Pravne a
v ostatnom čase
v y u ž í v a m e
multifunkčné ihrisko
pri MTJ Nitrianske
Pravno v čase od 17:30
hod. do 19:00 hod.
Tešíme sa na vašu
účasť.
Roman Mik,
predseda VO
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