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PRIPRAVUJEME NA JÚL / AUGUST
OZ Vyšehrad pozýva všetky deti
v mesiacoch júl-august na už
tradičné tvorivé dielne pod
názvom Prázdniny vo
Vyšehradnom. Začíname vo
štvrtok 11.júla 2019 a tohtoročné
dielničky budú obohatené o
tanečné dielne - deti sa budú
môcť naučiť základy folklórneho
tanca.

17. august - Jurčove dni,
celoslovenské stretnutie
kováčskych majstrov na Námestí
SNP v Nitrianskom Pravne.
29. a ugust - Rozlúčka s
prázdninami a priateľský
futbalový zápas medzi farským
úradom a obecným úradom.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 07. 05. 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Mgr.
Andrej Richter v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov na
deň 7.5.2019 na 17,00h. do zasadačky OcÚ.
V úvode privítal všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10 poslancov
a rokovanie zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Starosta obce predložil na rokovanie program
zasadnutia, ktorý bol zverejnený obvyklým
spôsobom.Vyzval poslancov a prítomných, aby
podali návrhy na doplnenie alebo inú zmenu
programu.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený
návrh programu. Zasadnutie sa riadilo
nasledovným programom.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Dodatok k zmluve o spoločnom obecnom
úrade
4. Spolufinancovanie projektu
5. Rôzne – informácie
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu č. 3 - Dodatok k zmluve o spoločnom
obecnom úrade
Starosta obce informoval prítomných, že obec
Poruba má záujem o pristúpenie k spoločnému
obecnému úradu. Uviedol, že ostatní členovia
SOcÚ súhlasili s pristúpením. Ďalej informoval,
že v prípade, ak sa obce rozhodnú, že agendu na

TRIEĎME ODPAD
Každý z nás produkuje odpad. Niekto menej,
niekto viac. Čím je krajina bohatšia, tým viac
odpadu produkujú jej obyvatelia. Čím
vyspelejšia krajina, tým je aj podiel
recyklovaného odpadu vyšší.
V severozápadných krajinách Európy skládky
už takmer neexistujú. Avšak v krajinách
východnej a južnej Európy končí viac ako
polovica odpadu na skládkach.
Slovensko má stále vysokú mieru
skládkovania komunálneho odpadu, na
skládkach ho končí 76 percent. Podľa
štatistík ministerstva životného prostredia
každý Slovák vyprodukuje priemerne 475 kg
komunálneho odpadu ročne, ale žiaľ
recyklujeme zatiaľ len necelú štvrtinu.
S podobnou situáciou sa stretávame aj
v našej obci. Aj keď sú v deň zberu papiera
alebo plastu naše ulice posiate farebnými
vrecami a myslíme si, ako sme na tom dobre,
zdanie môže klamať. Množstvo zmesového
komunálneho odpadu každoročne závratne
rastie. V minulom roku sme sa dostali na číslo
720 ton. Aktuálny stav je nutné riešiť.
Každým ušetreným kilogramom
komunálneho odpadu v našich kuka

ohlásenie drobných stavieb a za vodné stavby
bude zabezpečovať SOcÚ, budú správne
poplatky príjmom SOcÚ. Obce Nitrianske Pravno
s a to n et ýka , n a ko ľko m á vla st n éh o
zamestnanca, ktorý túto agendu zabezpečuje.
K bodu č. 4 - Spolufinancovanie projektu
Starosta obce konštatoval, že vzhľadom k tomu,
že obec požiadala o dotáciu v rámci programu
Wifi pre teba, je potrebné odsúhlasiť
spolufinancovanie v presnom znení, ako
požaduje poskytovateľ dotácie.
Ing. Anežka Košťálová, hlavný kontrolór obce –
upozornila, že najprv je potrebné zrušiť už
schválené spolufinancovanie a následne schváliť
jeho nové znenie.
K bodu č. 6 - Uznesenia
UZNESENIE č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Ruší uznesenie č. 9/2019 z administratívnych
dôvodov.
II. S c h v a ľ u j e
a/ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt s názvom WiFi pre obec Nitrianske
Pravno na základe výzvy OPII-2018/7/1-DOP
WIFI pre Teba, v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
b/ celkové maximálne spolufinancovanie
projektu vo výške 725 eur (5% z celkových
oprávnených výdavkov).
Hlasovanie: ZA - 10 (Imrich Gaplovský, Martin
Unterfranc, Pavol Biely, Stanislav Holec, Lenka
Hiščárová, Pavel Áč, Peter Klimant, Zita
Jakubjaková, Marek Oller, Ivana Krebesová),
PROTI- 0, ZDRŽALI SA - 0, NEPRÍTOMNÍ - 1 (Beata

nádobách chránime nielen naše životné
prostredie, ale v konečnom dôsledku aj naše
peňaženky. Každý obyvateľ si musí
uvedomiť, že náklady za triedený zber
(papier, plasty, kov, sklo, nápojové kartóny)
nie sú súčasťou poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Riešenie
situácie je preto jednoduché - čím viac
budeme separovať a kompostovať, tým
menej nás to bude stáť. Mnohí z nás už
separovaniu „podľahli“, mnohí ho stále
ignorujú a naďalej vhadzujú do smetných
n á d o b ko m o d i t y, k to ré m ôž u b y ť
vyseparované alebo umiestnené v domácich
kompostéroch. Z uvedeného vyplýva, že sa
ešte stále máme čo učiť.
Na podporu zlepšenia stavu v obci sme na
našej internetovej stránke vytvorili novú
sekciu s názvom TRIEDENIE ODPADU,
v ktorej nájdete dostatočné množstvo
metodického materiálu a informácií k danej
problematike vo forme článkov, fotografií,
videí a kvízov. Dozviete sa všetko
o komoditách, správnom triedení, kolobehu
odpadu a mnoho iného súvisiaceho s danou
témou. Podporou informovanosti naše
snaženie o zlepšenie situácie nekončí. V
ďalších krokoch obec bude musieť vynaložiť
úsilie na podporu zvýšenia kompostovania

Heldiová), NEHLASOVALI - 0
Potrebné kvórum - nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
UZNESENIE č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. S c h v a ľ u j e DODATOK č. 2 k Zmluve o
zriadení Spoločného obecného úradu.
Hlasovanie: ZA - 10 (Imrich Gaplovský, Martin
Unterfranc, Pavol Biely, Stanislav Holec, Lenka
Hiščárová, Pavel Áč, Peter Klimant, Zita
Jakubjaková, Marek Oller, Ivana Krebesová),
PROTI - 0, ZDRŽALI SA - 0,
NEPRÍTOMNÍ - 1 (Beata Heldiová), NEHLASOVALI
0
Potrebné kvórum – nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov
K bodu č. 7 - Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom
za účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Neprítomní: Mgr. Beata Heldiová
Zloženie návrhovej komisie: Bc. Ivana
Krebesová, Zita Jakubjaková, Mgr. Stanislav
Holec
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 10.
Určení overovatelia zápisnice: Lenka Hiščárová,
Marek Oller
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková
Ferencová – prednostka OcÚ Nitrianske Pravno

v našich domácnostiach (zakúpenie
kompostérov) a pouvažovať o zavedení
vhodnej formy motivačného systému
poplatkov za odpad. Obyvatelia, ktorí budú
triediť a kompostovať, zaplatia menej ako tí,
ktorí budú produkovať len komunálny
odpad. Takýto zber je nielen spravodlivejší,
ale významne prispieva k myšlienke
znižovania objemu odpadu končiaceho na
skládkach.
Veľa ľudí sa už v dnešnej dobe snaží žiť
ekologickejšie a brať ohľad na životné
prostredie. Produkovať menej odpadu, no
najmä recyklovať čo najviac odpadov je tá
správna cesta k čistejšiemu a zdravšiemu
životnému prostrediu. Správnym triedením
znižujeme náklady domácností, ale aj
náklady obce. V maximálnej miere využime
možnosť umiestniť odpad do triedeného
zberu, nie do kuka nádoby!
Martin Unterfranc
člen komisie živ. prostredia a lesného hospodárstva
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Prvý pokus, prvý úspech
Obec, ktorá sa chce rozvíjať a držať
krok s dobou, musí do seba a do
svojich občanov investovať. Tak ako
každé obecné zastupiteľstvo aj my
chceme využiť našu šancu na zmeny a
zrealizovať čo najviac svojich
projektov, snov, vízií. Obmedzujúcim
faktorom sú však finančné zdroje a
možnosti obce. Veľká časť financií
putuje na chod samotnej obce,
potreby jej zložiek a na investície
(aktuálne rekonštrukcia školskej
jedálne), ktoré sú majetkom obce a
musíme ich financovať. Z tohto
dôvodu sme sa rozhodli hľadať aj iné
spôsoby a zdroje financovania čo
najväčšieho počtu našich projektov.
Jednou z osvedčených ciest je
zapájanie sa do výziev na získanie
finančných prostriedkov z
európskych fondov. Financovanie
prostredníctvom eurofondov je často
beh na dlhé trate s nejasným
výsledkom a v niektorých prípadoch
aj s vysokou spoluúčasťou.
Nenechajúc všetko iba na európske
peniaze vsadili sme aj na inú kartu –
získavanie grantov a
dotácií
poskytovaných rôznymi
spoločnosťami a organizáciami
pôsobiacimi na Slovensku. Možné
finančné prostriedky sú síce nižšie, ale
celý proces je rýchlejší a bez nutnej
finančnej spoluúčasti.

Prvý pokus - výzva COOP Jednota
Prievidza pod názvom „Program
podpory lokálnych komunít“
znamenal prvý obrovský úspech v
rámci celého okresu Prievidza. Tri
vypracované projekty (Vybudovanie
detského ihriska, Turisticko-náučný
chodník pod Vyšehradom a Včelia
škola v Bôriku) zaujali výberovú
komisiu a vďaka tomu naša obec získa
finančné prostriedky na realizáciu
jedného z nich vo výške 6000 €. O
tom, ktorý to bude, zostalo na vašich
pleciach. V priebehu celého mája ste
mali možnosť oboznámiť sa s danými
projektmi a hlasovať za ten najlepší.
Počet vašich hlasov stanovil za
jednoznačného víťaza projekt
„Vybudovanie detského ihriska“. Jeho
realizáciu plánujeme na najbližšie
mesiace. Pri budovaní samotného
ihriska by sme radi využili aj vašu
pomoc a spoločne vytvorili vhodný,
bezpečný, adekvátny priestor na
oddych, zábavu a aktívne trávenie
voľného času.
S jedlom rastie chuť! A úspech v
jednej výzve nás motivuje zapájať sa
do ďalších - pokračovať v našom
snažení a malými krôčikmi získať
prostriedky na zlepšenie a
skvalitnenie života v našej obci.
Martin Unterfranc
člen stavebnej komisie
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SPOMIENKA
„Slza

smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň v srdci zahorí. “

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote
znamenajú viac ako tí ostatní. O to
ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Bez teba Zuzi už rok žiť musíme,
no v srdciach ťa stále nosíme. Dňa
28.6.2019 si pripomíname prvý
smutný ťažký rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná dcéra
Zuzka Drabikova z Nitrianskeho
Pravna. Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
rodiča a súrodenci.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS Žiar
Miestna akčná skupina Žiar vyhlasuje
výzvu na výber odborných
hodnotiteľov Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 na opatrenia:
8 7.4 Podpora na investície do
vyt várania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času, kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
8 7.2 Podpora na investície do
vyt várania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných zdrojov
a úspor energie
8 6.4 Podpora na investície do
vytvárania a
rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
Termín na predkladanie žiadostí o
zaradenie do zoznamu odborných
hodnotiteľov je do 1.7.2019 na všetky
vyššie uvedené opatrenia. Oficiálna
výzva na výber odborných

hodnotiteľov vrátane príloh a spôsobu podmienky z uvedených:
predkladania dokladov je zverejnená na - prax, skúsenosti s prípravou a/alebo
stránke www.masziar.sk
hodnotením a/alebo spracovaním
projektov v rámci programov EÚ
a/alebo fondov EÚ, resp. projektov na
Podmienky:
lokálnej úrovni (napr. miestnych
Všeobecné kritériá
akčných skupín, mikroregiónov a pod.)
8 bezúhonnosť
alebo iných grantových schém
8 plná spôsobilosť na právne úkony
- znalosť dokumentov a právnych
predpisov SR a EÚ (Program rozvoja
Odborné kritériá:
SR 2014 – 2020, Systém
8 stredoškolské vzdelanie s maturitou vidieka
alebo vysokoškolské vzdelanie riadenia CLLD, ...)
- znalosť stratégie miestneho rozvoja
prvého alebo druhého stupňa,
8 minimálne 2 roky praxe z oblastí, vedeného komunitou Stratégia rozvoja
na ktoré je hodnotenie zamerané – územia OZ Žiar minimálne SWOT a
opatrenie 7.2 alebo 7.4 alebo 6.4 intervenčnú logiku.
( p o m e n o v a n é v y š š i e)
alebo
minimálne 2 roky praxe v oblasti Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie
tvorby a riadenia projektov z EÚ informácií prostredníctvom:
8 e-mailovej adresy: info@masziar.sk
fondov.
8 tel. čísla: +421 919 19 30 10
Ď a l š i e š p e c i f i c ké k v a l i f i k a č n é 8 na adrese: Kancelária MAS Žiar,
Miestne kultúrne stredisko 367, 972
a osobnostné predpoklady:
32
Chrenovec-Brusno
Uchádzač spĺňa podmienky, ďalšie
špecifické kvalifikačné a osobnostné
Erika Jonasová
predpoklady, ak spĺňa minimálne dve
projektová manažérka MAS
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STAVANIE MÁJA

Tohtoročné stavanie obecného májového
stromu sa konalo 30. apríla o 17,00h. Pravnianska
kapela svojou hrou podporila pri stavaní mája
našich hasičov a potešila aj obyvateľov, ktorí sa
akcie zúčastnili. Deti z hudobno - tanečného

krúžku pri MŠ pod vedením pani učiteliek Otílie
Jamrichovej a Renáty Leitmanovej nechýbali ani
tento rok. Záver podujatia patril speváckej
skupine Jesienka, ktorá pôsobí pri Klube
dôchodcov v Nitrianskom Pravne.

Veľkonočné tvorivé dielne Koncert ku Dňu matiek
V priestoroch Spojenej základnej školy sa 11.
apríla už tradične konali „Veľkonočné tvorivé
dielne“. Úvod tohto milého podujatia patril
deťom zo Základnej umeleckej školy a deťom zo
Základnej školy. Kultúrny program nacvičili
spolu so svojimi pani učiteľkami a
vychovávateľkami.
Tento rok na tvorivé dielne prijalo pozvanie 7
lektorov-majstrov svojho remesla. Helenka
Kračmerová z Nitrianskeho Pravna – zdobenie
kraslíc, Jožka Kurišová z Nitrianskeho Pravna enkaustika, Mária Furmanová z Prievidze, časť
Hradec – zdobenie medovníkov, Rudolf
Schwarcz z Prievidze – odlievanie ozdôb z
včelieho vosku, Tibor Bartoš z NedožierBrezian – drotárstvo, Rastislav Haronik z
Vyšehradného – keramikárstvo a Igor Prilinský
z Prievidze – výroba píšťaliek.
Magdaléna Vaňová

V kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
sa v nedeľu 12.mája o 16,00h uskutočnil
koncert vážnej hudby pri príležitosti sviatku
Dňa matiek. Interpretmi boli traja členovia
Slovenskej filharmónie.
Michaela Petríková - husle
Daniel Rumler – husle, barokové husle
Martin Ruman – viola, baroková viola
V ich podaní sme si vypočuli tvorbu
hudobných skladateľov 17. - 20. storočia:
Johann Sebastián Bach /1685 -1750/
Wolfgang Amadeus Mozart /1756 -1791/
Zoltán Kodály /1882 -1967/
Bohuslav Martinů /1890 -1959/
V mene všetkých návštevníkov ďakujem za
mimoriadny zážitok z hudby, ktorú nám
účinkujúci sprostredkovali na vysokej
umeleckej úrovni.
Magdaléna Vaňová
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Medzinárodný deň detí
Všetci určite uznáte, že dnešné deti majú skutočne všetko.
Hračiek, či sladkostí majú počas celého roka viac ako dosť. Čo im
teda darovať, aby tento sviatok bol pre ne výnimočný, originálny,
nezabudnuteľný a krásny?
Iste, malá drobnosť vždy poteší, ale darovať zážitok, stráviť s nimi
svoj voľný čas, venovať sa len im, rozprávať sa a hlavne počúvať ich
túžby a priania je pre deti tým najvzácnejším, čo im môžeme okrem
lásky v ich deň darovať.
Pri príležitosti dňa detí organizuje takmer každá obec na Slovensku
rôzne detské akcie a podujatia, na ktorých sa môžete so svojou
ratolesťou zúčastniť. V Nitrianskom Pravne to tiež nebolo inak.
Obec pre vaše, naše deti pripravila bohatý kultúrny program.
Okrem stánkov s občerstvením a sladkosťami ste mali možnosť
potešiť sa z množstva umeleckých hostí, ktorí zavítali do našej obce
iba kvôli našim deťom! Bol to Kaukliar – šaško Fjodor, mali ste
možnosť ukázať svoju šikovnosť na tvorivých dielničkách, kto chcel,
si zatancoval na minidiskotéke s rozprávkovými maskotmi, prišli
tiež blázniví kaukliari na vysokých nohách – chodúľoch.
V podaní Divadelnej spoločnosti ste mohli vidieť Dračí príbeh a
záver patril Divadlu NATraky a rozprávke Ako namaľovať dúhu.
Magdaléna Vaňová

Oznam Obecného
úradu v Nitrianskom
Pravne
Oznamujeme, že na
základe uznesenia z
obecnej rady sa mení
cenník kopírovacích
služieb na obecnom
úrade s účinnosťou od
01. 06. 2019 nasledovne:
0,10 €/1 stranná kópia A4
0,15 €/ obojstr. kópia A4
0,15 €/1 stranná kópia A3
0,20 €/obojstr. kópia A3

Zároveň si dovoľujme
informovať, že kopírovacie služby pre obyvateľov obce v prevažnej
miere zabezpečuje OZ
Hornonitrie, ktoré má
sídlo v Dome služieb
vedľa Pošty.

PRAVNIANSKE ZVESTI

PRAVNIANSKE ZVESTI

:: jún 2019

MDD na rybníku OZ Bôrik
Občianské združenie Bôrik v sobotu 1.júna za veľmi
pekného počasia pripravilo k sviatku detí pretek v love
rýb udicou „Chyť a pusť“, v ktorom sa za každý
centimeter dĺžky ryby započítaval 1 bod.
Pekné počasie prilákalo k vode mnoho detí. Tie menšie
prišli v sprievode rodičov, a tak sa postupne začal boj o
každú vytúženú rybku. Adrenalín pomaly stúpal, pretože
niektoré deti už mali ulovené ryby a niektoré ešte len
čakali na záber, prípadne sa im rybka odopla počas
vyťahovania udice z vody. Boli aj takí pretekári, ktorým sa
chytil väčší kus a vlasec sa im pretrhol. Možno aj preto, že
ešte nemajú dosť skúseností so zdolávaním väčšej ryby.
Napokon po súťaži o 12,30h. sme mohli vyhlásiť výsledky.
v najväčšom počete ulovených rýb v centimetroch až 126,
získala prvé miesto Veronika Schlenkerová, druhá bola
Ema Baniarová, tretí Juraj Kováčik, štvrtá Rebeka Žilová,
piaty Simon Šverčík, šiesta Lea Valchovníková...
Všetky deti, ba aj tie, ktoré neulovili nič, boli odmenené
vecnou cenou a aj výborným gulášom. Podujatie sa nám
podarilo uskutočniť aj vďaka sponzorom. Najštedrejšími
sponzormi boli Obecný úrad
Nitrianske Pravno,
Cementáreň CRH Rohožník v zastúpení Stavebniny
Róberta Kremla, pán Roman Baniar a pán Luboš Áč.
Všetkým srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník
MDD na rybníku.
S pozdravom „Petrov zdar“
Výbor OZ Bôrik

OZ Hornonitrie a obec Tužina VÁS POZÝVA JÚ na
podujatie TOP Guláš 2019!
Súčasťou podujatia bude 5. ročník súťaže vo
varení gulášu medzi obcami Hornonitria TOP
GULÁŠ 2019, hudobný festival TOP 2019 a 5.
ročník Futbalového turnaja obcí Hornonitria.
TOP Guláš a Futbalový turnaj vyslúžilcov
Hornonitria sa bude konať v sobotu 29.6.2019 od
8,00h. v športovom areáli obce Tužina. O putovnú
varešku a O putovný pohár Hornonitria budú
súperiť družstvá a mužstvá obcí: Chvojnica,
Nitrianske Pravno, Tužina, Kľačno, Poluvsie,
Poruba, Pravenec, Malinová a Nedožery-Brezany.
V programe hudobného festivalu sa od 13,00h.
predstavia domáce i hosťujúce kapely: Jana Krištof
Lehotská, Heligonkári spod Kľaku, Naša kapela,
2SP Band.
Počas celého trvania podujatia bude pre
návštevníkov zabezpečený voľný vstup, možnosť
občerstvenia a stravy a atrakcie pre deti. Nebude
chýbať skákací hrad, maľovanie na tvár a ďalšie
detské atrakcie.
Všetkých srdečne pozývame!
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riaditeľ
s e k c i e
energetiky
Ministerstva hospodárstva a
RNDr. Vlasta Jánová, generálna
riaditeľka sekcie geológie
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky.
V rímskokatolíckom kostole sa
uskutočnila ekumenická
pobožnosť, ktorú celebroval farár
miestnej farnosti Martin Uhrík a
za evanjelickú cirkev farárka
Renáta Rényiová z Ľubietovej a Ján
Sabadoš z Mníška nad Hnilcom.
Na uvedenej bohoslužbe
sa zúčastnil aj spevácky zbor
TENEREZZA, ktorý spevom
umocnil slávnostný ráz
podujatia. V jeho podaní
zaznelo Kyrie z omše od Ch.
Gounoda, Staroslovanský
Otče náš a Ave Maria. Na
organe nás sprevádzal Aleš
S o l á r i k A r t D. p e d a g ó g
klavírnej a komornej hudby
na konzervatóriu J. L. Bellu v
Banskej Bystrici.
Po ukončení bohoslužby
b o l i v ý z n a m n ý m
pracovníkom odovzdané
vyznamenania Ministerstva
hospodárstva ako aj
ocenenia starostu obce Ing.
Pavla Zajaca. Potom už
vlajkonosiči približne 70
spolkov viedli sprievod asi
800 účastníkov od kostola sv.
Márie Magdalény do

TENEREZZA spievala v obci Ľubietová
V srdci Slovenska,obklopené
krásnou prírodou, sa nachádza
bývalé kráľovské mesto a terajšia
obec Ľubietová, kde sa v dňoch 17.
- 19. mája 2019 uskutočnilo
12.stretnutie baníckych miest a
obcí Slovenska, na ktoré bol
pozvaný aj spevácky zbor
TENEREZZA.
Účastníci uvedeného stretnutia
si pripomenuli historické tradície
a kultúrne dedičstvo našich
predkov, ktorí po stáročia
formovali tento región tvrdou
prácou pri dolovaní nerastného
bohatstva a tým natrvalo
zanechali svoju pečať v mestách a
obciach Slovenska.
V dopoludňajších hodinách sa
uskutočnilo zasadnutie baníckych
spolkov, Slovenskej baníckej
spoločnosti a konali sa prednášky
na tému: „Európske montánne
dedičstvo“.
Slávnostné podujatie
pokračovalo v kostole sv. Márie
Magdalény. Za zvukov vežovej
hudby v podaní Dychového
kvinteta postupne prechádzal
sprievod jednotlivých baníckych
spolkov nielen zo Slovenska,ale aj
z Rakúska, Maďarska, Poľska,
Českej republiky a Nemecka. Táto
medzinárodná účasť umocňovala
význam stretnutia. Pozvanie prijal
aj Ing. Ján Petrovič PhD, generálny

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
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miestneho parku pri obecnom
úrade, kde bolo stretnutie
oficiálne otvorené.
V tento deň sa uskutočnil aj
slávnostný ŠACHTÁG prijímania
nových členov do baníckeho
spolku skokom cez kožený flek.
Oslavy zavŕšil ohňostroj.
Ďakujeme starostovi obce Ing.
Zajacovi a pani Dagmar Zajacovej,
predsedníčke OZ Libeta za
pozvanie a sme radi, že sme sa na
tomto významnom podujatí mohli
zúčastniť a reprezentovať našu
obec.
Júlia Hrabovská

Múzeum kultúry karpatských
Nemcov v Nitrianskom Pravne
sa aj v tomto roku zapojilo do
celoeurópskeho podujatia "Noc
múzeí a galérií“. 18.mája 2019
boli dvere Domu stretávania,
kde sa múzeum nachádza,
otvorené od 19,00h do 24,00h.
Záujemcovia o pravniansku
históriu si v múzeu mohli
pozrieť stálu expozíciu múzea,
nazrieť do priestorov Domu
stretávania a na poschodí domu
"dielňu tradičných remesiel",
kde sa naše ženy prezentovali
ručnými prácami z oblasti
vyšívania, tkania kobercov a
výroby rôznych textilných
výrobkov do domácností. Veľký

záujem bol aj o výstavu
súťažných výšiviek o Zlatú ihlu.
Prvú cenu v tejto súťaži získala
najkrajšia výšivka ocenená
odbornou porotou
pozostávajúcou z pracovníkov
Hornonitrianskeho múzea v
Prievidzi. Prvú cenu - zlatú ihlu
si v tejto súťaži z rúk starostu
obce Andreja Richtera prevzala
Eva Klajberová. Cenu diváka
získali v tomto roku dve
vyšivkárky – Helena
Kračmerová a Mária Lubíková.
Na druhom mieste sa
umiestnila Mária Konevalová a
tretie miesto získala Anna
Richterová.
Anna Husárová
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Zo života materskej školy
Stavanie májového stromu
Deti z hudobno-pohybového krúžku materskej školy sa veľmi rady
prezentujú svojím vystúpením. Preto s nadšením prijali pozvanie
od CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne a v utorok 30. apríla 2019 v
dopoludňajších hodinách spríjemnili chvíle obyvateľom CCS v pri
stavaní mája. Aj keď nám počasie tento rok veľmi neprialo,
neodradilo nás. Deti v pekných krojoch vystúpili v kultúrnej
miestnosti s ľudovými pesničkami a tancom.
Vystúpenie detí nemohlo chýbať ani pri stavaní mája v našej obci
30. apríla 2019 v popoludňajších hodinách. Počasie nás neustále
prekvapovalo, bolo také pravé aprílové. Avšak na nálade nám
neubralo a deti v krojoch naladili na ľudovú nôtu všetkých
prítomných divákov. O tom, že sa im to podarilo, hovoril
dlhotrvajúci potlesk.
Otília Jamrichová
Deň matiek
„MILÉ MAMIČKY, VEĽMI VÁS ĽÚBIME!“ To boli slová, ktoré pohladili
srdiečka všetkých mamičiek detí z našej materskej školy počas
besiedok ku Dňu matiek. Tie sa uskutočnili 9. mája v 4. a 5.triede a
10. mája v 1., 2. a 3. triede.
Deti a pani učiteľky s veľkou radosťou pripravili mamičkám rôzne
prekvapenia: vyzdobili triedu srdiečkami, prichystali výstavku
výtvarných prác s kresbami pre mamičky, nacvičili pekný
program. To najdôležitejšie však bolo priamo na besiedkach.
Vtedy deti svojím vystúpením, básňami, pesničkami a tančekmi
najviac prejavili svoj vrúcny vzťah k mamičkám. Vlastnoručne
vyrobené darčeky odovzdali svojim najdrahším so slovami vďaky.
A nechýbali ani slzy radosti a dojatia. Veď Deň matiek je sviatkom,
kedy deti milým a prirodzeným spôsobom vyjadrujú svoju lásku a
pozornosť.
Mirka Dašková
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Vystúpenie v klube dôchodcov
„Prišli sme pozdraviť dnes naše mamičky, chceme im zaspievať,
hoci sme maličkí.“
Časť piesne, ktorá zaznela na úvod vystúpenia detí z hudobno pohybového krúžku MŠ, vystihuje dôvod, pre ktorý sme navštívili
dňa 15.05.2019 klub dôchodcov. Veď mnohé jeho členky sú mamy,
staré mamy, babky, omamy. A tak im deti zablahoželali k ich
sviatku pásmom piesní, básní o mamičkách.
Renáta Leitmanová
Návšteva pani včelárky
Dňa 21.5. 2019 našu materskú školu navštívila včelárka pani Janka
Svitková, ktorá si pripravila zaujímavý výklad o včele medonosnej.
Deti sa dozvedeli, že v úli žije kráľovná, ktorá má svoje včelie
pomocnice, alebo aj to, že jedna včela obletí denne tisícky kvetín.
Preto prirovnanie „usilovný ako včela“ má svoje opodstatnenie.
Nechýbala ani tvorivá dielňa, kde si deti vyrobili voňavú sviečku z
včelieho vosku a na záver si s veľkou radosťou vyskúšali aj
včelársky klobúk.
Veronika Vrábelová
Športová olympiáda
V rámci spolupráce s materskými školami v našom okrese sme sa
dňa 25.5.2019 zúčastnili športovej olympiády v MŠ NedožeryBrezany. Našu MŠ reprezentovali traja predškoláci z 5. triedy v
nasledovných súťažných disciplínach – Jakub Wáclaviak v behu na
20 m., Jozef Mastrák – v skoku do diaľky a Michele F. Meola v hode
do diaľky. Atmosféra počas olympiády sa niesla v športovom
duchu, okrem toho, že deti súťažili, veľa sa aj naučili. Pochvala
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia.
Naši predškoláci si okrem krásneho zážitku odniesli aj medailu a
štedré balíčky. Na 3. miesto stupienka víťazov sa postavil Michele
F. Meola za hod do diaľky. Gratulujeme našim škôlkárskym
talentom a už teraz sa tešíme, kde sa o rok stretneme a budeme
súťažiť o putovný pohár.
Veronika Figurová

Zo života centra sociálnych služieb - Bôrik
Sadenie mája v našom zariadení 30.4.2019

odpadu. V rámci worksopu sme v našom zariadení
privítali žiakov spolu s pani učiteľkou zo Spojenej
základnej školy v Nitrianskom Pravne. Žiaci pre našich
klientov pripravili pekné prezentácie o separovaní
odpadu a učili ich ako sa má správne triediť odpad a čo
znamená farebnosť kontajnerov. Hovorené slovo bolo
spojené s praktickou ukážkou a doplnené zaujímavosťami
z oblasti ekológie.
Úprimne ďakujeme.

Aj v našom zariadení sa udržiavajú tradície. Tak ako
každoročne i tento rok sme na nádvorí nášho zariadenia
zasadili krásny máj, ktorý si klienti sami vyzdobili
stužkami. S pekným a zaujímavým programom vystúpili
deti MŠ s pani učiteľkami.
Ďakujeme im za každoročnú spoluprácu s naším
zariadením.
Deň matiek 15.5.2019
V našom zariadení sa nezabúda na naše matky, babky, a
tak sme si ich uctili v deň ich sviatku aj v tomto roku.
Hudobná skupina ROZLET z Prievidze si pre ne pripravila
bohatý kultúrny program, ktorý mal u našich dám veľký
úspech.
Workshop
V rámci grantového environmentálneho programu
Zelené oči, ktorý bol súčasťou projektu Zelené župa, sa
22.5.2019 v priestoroch CSS – Bôrik konal workshop na
tému : Znižovanie environmentálnej záťaže separovaním

Vydávanie Bôrikovských noviniek
S nápadom vydávania Bôrikovského časopisu prišli klienti
nášho zariadenia v spolupráci s pracovníkmi sociálneho
oddelenia a inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Klienti
začali zbierať svoje postrehy a nápady, a tak prispievať k
zrodu našich Bôrikovských noviniek, v ktorých nájdete
recepty, nápady, postrehy našich klientov. Noviny sú
dostupné aj v obci na obecnom úrade, na pošte, v obecnej
knižnici a v čakárňach našich obvodných lekárov.
Už ste ich čítali? Ak áno, dajte vedieť,ktoré temy vás
zaujali!
Mgr. Adriana Bogáňová
inštruktor soc. rehabilitácie
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Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku – „KINDERWERKSTATT 2019“
V jarnom turnuse od 31. 3. do 5. 4.
2019 žiaci z 5. A triedy Marek
Oller, Nina Gašparová, Natália
Krebesová, Andrea Janáčová, Lenka
Krpelanová a Leo Dírer strávili
týždeň plný zážitkového učenia a
kreatívnych aktivít vo Vysokých
Tatrách.
Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku
je už tradične organizovaná s
finančnou podporou Karpatskonemeckého spolku na Slovensku.
Týka sa žiakov navštevujúcich školy
so štatútom nemeckých
národnostných menšín. Aprílový
pobyt bol opäť realizovaný v Hoteli
AGRO vo Veľkej Lomnici.
Pán Helmut Bistika - výtvarný
umelec a lektor z Medzeva (
hovoriaci po nemecky) sa okrem
iného už dlhé roky venuje aj
workshopom a tvorivým dielňam s
deťmi.
Téma tohtoročného pobytu
znela:
„Mein Traumberuf“ „Moje vysnívané povolanie“. Jej
cieľom bolo spracovať túto
tematiku rôznymi netradičnými
výtvarnými technikami. Deti každý
deň v dopoludňajších hodinách
usilovne kreslili, maľovali, tvorili,
vystrihovali, lepili, modelovali
figúrky, šili bábky, vyrábali drevené
hračky a popritom si rozširovali
slovnú zásobu a precvičovali
gramatické javy z nemčiny.
V popoludňajších hodinách boli

na programe výlety a vychádzky do
blízkeho okolia. Deti sa odviezli
vlakom do Popradu, Kežmarku či
Tatranskej Lomnice. Veľkú radosť
im urobili filmové rozprávkové
predstavenia v CINEMAX-kine v
Poprade. Páčila sa im aj prehliadka
hradu v Kežmarku či návšteva
galérie „Dobrá hračka“ a „Múzea
lyží“ v Tatranskej Lomnici.
N a j av i s ku ka žd ý ve č e r p o
skupinkách prezentovali v
nemeckom jazyku tematické
s c é n k y, re c i tova l i , s p i eva l i ,
tancovali...
Naši žiaci boli veľmi kreatívni a
zapájali sa do všetkých aktivít. S
nadšením vytvárali obdivuhodné
práce. Získali nové skúsenosti pri
práci formou rôznych výtvarných
techník s použitím netradičných
materiálov. Za prezentáciu seba
samých, reprezentáciu našej školy,
za dodržiavanie všetkých pokynov,
pravidiel a disciplíny v rámci celého
pobytu si všetci šiesti zúčastnení
zaslúžili veľkú pochvalu a sladkú
odmenu od triednej učiteľky.
Pobyt v Tatrách pri aktívnej
činnosti ubehol opäť neuveriteľne
rýchlo. Deti sa zdokonalili v
nemeckom jazyku, spoznali nových
kamarátov...
Domov si okrem množstva
krásnych zážitkov odniesli aj svoje
ručne vyrobené hračky a bábky.
Ivona Haneschová, triedna učiteľka

Čistenie potoka
V piatok 10. 5. 2019 sa stretla pri
potoku stará partia chalanov. V časti,
ktorú domáci poznajú pod názvom
"Zajfy". Rozhodli sme sa odstrániť
dlhodobý problém a to spadnutý
drevený most. Ten niekoľko rokov
tvoril hrádzu a zahatil jeho celé
kor y to. Nánosy, ktoré rokmi
pribúdali, bránili jeho plynulému
pretekaniu. Spravili sme niečo pre
prírodu a tešilo nás, že môžeme

aspoň takto pomôcť. Po vykonaní
práce každý z nás mal dobrý pocit.
M e n o v i t e c h c e m p o ď a ko v a ť
Romanovi Filkornovi, Michalovi
Leitmanovi, Jurovi Klajberovi ml. To je
tá stará partia chalanov, ktorá sa pred
vyše 20 rokmi hrávala v "Zajfoch"..
Patrí im veľké ĎAKUJEM.
Peter Klimant
poslanec OZ

DARUJ KRV
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Nitrianske
Pravno
pozýva darcov
na odber krvi – ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 20. júna
2019 v čase od 8.00 h. do
10.00h. v priestoroch Klubu
dôchodcov v Nitrianskom
Pravne.
Prineste si so sebou občiansky
preukaz, kartu poistenca a
preukaz darcu (ak ste jeho
vlastníkom).
Príďte darovať krv a možno tým
niekom zachránite život!
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Svetový deň stolného tenisu
Dňa 6. apríla 2019 sme oslávili Svetový deň
stolného tenisu v telocvični Základnej školy v
Nitrianskom Pravne. Podujatie bolo súčasťou
celoslovenského projektu „...ideme hrať ping –
poooooong...“ Jedným z hlavných cieľov projektu
bola oslava tohto športového odvetvia, možnosť
stretnutia sa s ľuďmi s tým, aby mali radosť zo
samotného hrania, nielen zo súťaženia , ale aj pre
zábavu. Stolný tenis je šport pre život, ktorý
prináša radosť. Poskytuje jedinečnú hodnotu:
spolu môžu hrať ľudia rôzneho veku, pohlavia,
schopností alebo fyzických daností. Úlohou je
zapojiť aj ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis
nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a
samozrejme pritiahnuť k stolom aj nových hráčov.
Realizácia projektu začala už na hodinách
telesnej výchovy a počas krúžkovej činnosti v
telocvični. Vyučujúci pán učiteľ Blaháč, pán učiteľ
Kiripolský a vedúci stolnotenisového krúžku pán
St a n isl av Ho l ec
p r ip ravil i p re ž ia kov
stolnotenisové stoly, priblížili
im pravidlá
stolnotenisových hier a začalo sa hrať. Hlavná
časť projektu pokračovala v sobotu 6. apríla

10
dopoludnia. Pozvaní boli žiaci, rodičia aj starí
rodičia. Zahrali si dvojhry, štvorhry i hru kolotoč.
Hralo sa na 5 stoloch v telocvični a popoludní aj na
2 vonkajších stoloch. Sily si premerali hráči v troch
kategóriách.
1. kategória-žiaci ZŠ: 1. T. Barlok, 2. N. Ollerová, 3.
M. Oller
2. kategória-muži: 1. M. Ličko, 2. J. Beňo, 3. S. Holec
3. kategória-ženy: 1. J. Gebrlínová, 2. P. Drábiková,
3. V. Petríková
Projekt bol realizovaný v spolupráci s obcou.
Počas hodín telesnej výchovy sa zapojilo 135
žiakov, v sobotu 6. apríla bolo zapísaných 102
priaznivcov stolného tenisu. Od organizátorov
projektu každý dostal minerálku, sladkú odmenu a
náramok. Poďakovanie patrí pánom a paniam M.
Kiripolskému, S. Holecovi, J. Gebrlínovi, P.
Drábikovej, V. Petríkovej, J. Schusterovej, K.
Šujanovej, T. Haneschovi, ktorí sa aktívne zapojili
do príprav a realizácie projektu.
Verím, že tento príjemne strávený športový deň
bol zážitkom pre všetkých zúčastnených a o rok si
ho opäť zopakujeme.

OZ Bôrik otváralo rybársku sezónu 2019
Naša prvá a zároveň najväčšia spoločenská
udalosť konaná na rybníku bola už tradične
zameraná na oficiálne otvorenie rybárskej
sezóny.
V utorok popoludní naši členovia páni
Richter, Ferenčík, Juhás, Šverčík, Smatana,
Kremel sa stretli pri príprave a samotnom
varení Halászlé.
V stredu za celkom priaznivého počasia sa
stretli organizátori májovej akcie o niečo
skôr, aby pripravili okolie a kuchyňu na
rodinný pretek v love rýb udicou. Od
skorého rána sa začala príprava kotlíkového
g u l á š u a i nýc h m a š k ŕ t . H l av ný m
gulášmajstrom bol už tradične náš člen Ján
Pupák - nesklamal, guláš chutil výborne.
Tesne pred otvorením preteku v love rýb
udicou pri slnečnom počasí a speve našej
bôrikovskej hymny sme vztýčili bôrikovskú
zástavu.
A potom sa to strhlo! Začal veľký boj o tú
vytúženú „možno aj zlatú rybku“. Aby tento
lov bol atraktívnejší, organizátori napustili
dva dni pred pretekom 100 ks lovného
pstruha dúhového. Pstruhy nesklamali a
pomerne dobre brali, čo bola zase práca pre
rozhodcov, ktorí museli každú ulovenú
rybku zapisovať aj s jej dĺžkou. Najväčšia
ulovená ryba - kapor 57 cm - bol ulovený a
znamenal prvé miesto pre pána Milana
Jakubiaka. Ďalšiu cenu – za najväčší počet
ulovených rýb získal pán Jozef Steinhübel a
do tretice a najvyšší počet získaných bodov
za každý centimeter ulovenej ryby si cenu
vybojoval pán Jozef Fábry.

Počas ceremoniálu sme privítali a uviedli do
cechu rybárskeho našich nových členov.
Museli sme najskôr prejsť aj krstom
nováčikov, samozrejme čím iným ako vodou
z nášho rybníka. Po týchto aktoch sa už len
spievalo a hodovalo. Na spríjemnenie
posedenia nám opäť zahrala kapela „Sem
tam nám to ujde“. Na ochutnanie bola aj
špecialita údené ryby, o ktoré sa postaral
náš predseda Alfréd Šverčík. Niektoré
gazdinky doniesli čerstvo napečené
koláčiky. Ej veru, bolo čo koštovať!
Musím povedať, že bolo veselo až do
samého záveru podujatia. S určitosťou
môžeme napísať, že akciu „Otvorenie
sezóny“ budeme plánovať aj v roku 2020.
Petrov zdar!
Alfréd Šverčík

Jana Gebrlínová, riaditeľka školy
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch január - máj 2019
Rekonštrukcia spŕch v budove
Hasičskej zbrojnice

V mesiacoch január a február sme
začali s rekonštrukciou priestorov
spŕch v budove hasičskej zbrojnice.
Pôvodný stav si vyžadoval rozsiahlu
rekonštrukciu, ktorá spočívala v
kompletnom odstránení podlahy a
pôvodných omietok, rekonštrukcie
rozvodov odpadovej kanalizácie,
vodovodných rozvodov vrátane
inštalácie nového ohrievača vody,
nanovo bola vybetónovaná podlaha,
vymurovaná priečka. Pred
rekonštrukciou elektroinštalácie boli
práce pozastavené, nakoľko vedenie
obce sa rozhodlo dať spracovať
projekt rekonštrukcie
elektroinštalácie celého prízemia
hasičskej zbrojnice, a preto čakáme
na novú dokumentáciu
elektrorozvodov v zmysle aktuálne
platných noriem.
Prístavba k budove Hasičskej
zbrojnice

rovnaké zmluvné strany uzavreli novú
zmluvu, ktorá zahŕňala práce so
schválenej II. dotácie na dokončenie
prístavby. S prácami sme začali v
najskoršom možnom termíne
vzhľadom na vonkajšie teploty.
Postupne boli realizované vnútorné
omietky, zakúpené a inštalované
garážové brány, okenné výplne,
zateplené vonkajšie steny budovy
v rát a n e ú p rav y i c h p o v rc h o v
vonkajšou omietkou.
Mimo rozpočtu z dotácie boli
realizované murárske práce po
zväčšení otvorov garážových dverí na
pôvodnej budove. Tie po dohode so
statikom zväčšili členovia Hasičského
zboru Nitrianske Pravno.
Rekonštrukcia miestnosti bufetu na
futbalovom ihrisku
Pred začiatkom futbalovej sezóny a
po ukončení Nájomnej zmluvy s
pôvodným prevádzkovateľom bufetu
na ihrisku prešli priestory
kompletnou rekonštrukciou.
Predovšetkým išlo o elektrické
rozvody, ktoré sa už dlhšiu dobu javili
ako nevhodné a nefunkčné. Priestor
prešiel kompletnou rekonštrukciou
elektroinštalácie, nového stropného
systému, vnútorných omietok. Po
vykonaní rekonštrukcie boli
realizované revízie elektrických
rozvodov a bleskozvodu na celej
budove šatní s nevyhnutnými
opravami niektorých nevyhovujúcich
prvkov. Následne bola uzatvorená
zmluva s novým prevádzkovateľom
zariadenia.
Oprava múrika na Námestí SNP pri
pamätníku padlých hrdinov v II.
svetovej vojne
Odstránenie kovového zábradlia,
búracie práce, debnenie a
betónovanie múrika s povrchovou
úpravou.

Celý postup budovania prístavby
Hasičskej zbrojnice pozostával z
dvoch etáp. Prvou, bolo vybudovanie
hrubej stavby z prostriedkov I.
dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorá
bola schválená v polovici roka 2018. V
zmysle zmluvy medzi obcou
Nitrianske Pravno, s.r.o. a Obcou
Nitrianske Pravno z júla 2018 boli
práce na prístavbe uskutočnené do
konca roka 2018. V novembri 2018

Odstránenie čiernej skládky odpadu
vo Vyšehradnom pri vodojeme

V prvej fáze bol z čiernej skládky
odstránený odpad väčších rozmerov
a odpad, ktorý sa dal vytriediť ručne drevo, sklo, pneumatiky… Vyzbieraný
odpad bol sústredený do separačnej
haly, po úprave bol odovzdaný
spracovateľom triedených zložiek
komunálneho odpadu. V druhej fáze
sme zabezpečili mechanizmy na
vyčistenie odpadu a odvoz na skládku
odpadu v Handlovej. Nečistoty, ktoré
zostali v teréne neprístupnom pre
techniku, boli v poslednej fáze
vyzbierané ručne.
Z ostatných činností spoločnosti

O p rava p o š ko d e n é h o v e d e n i a
miestneho rozhlasu v Solke, pomocné
práce pri inštalácii elektrickej
rozvodne pre potreby kultúrnych
podujatí za budovou obecného úradu,
parkové úpravy pri pamätníku SNP,
odstránenie nebezpečných drevín a
stromov pri KD vo Vyšehradnom, na
príjazdovej ceste k cintorínu, pri
rybníkoch od CSS Bôrik,
zabezpečenie materiálu na lavičku v
Zajfoch, drobné opravy verejných
priestranstiev a obecných budov,
zabezpečenie kvetinovej výzdoby,
ktorá bola následne vysadená
členkami Pravňanského zväzu žien,
príprava osláv I. mája, podujatia Beh
priateľstva, oprava zavlažovacieho
systému na futbalovom štadióne,
zimná údržba chodníkov a
komunikácií.
Tomáš Šujan
riaditeľ spoločnosti Obec s.r.o.
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Z okienka turistiky
Turisti pokračovali ďalšími turistickými podujatiami
plánovanými na tento rok. Bol to prechod Tribečským
pohorím - trasa viedla z Partizánskeho na chatu Ondrej,
odtiaľ nad Hlboké, Skalnú bránu cez sedlo Plešivca a
Kolianovú do Brodzian. Ďalším turistickým podujatím bol
výstup na Čierny vrch. Trasa viedla z Rudnianskej Lehoty
cez Tisovník, Kšiniansku poľanu na Čierny vrch. Zostupovali
sme do Nitrianského Rudna.
Každý rok na Veľkonočný pondelok trasa vedie do Hadvigy.
Tentokrát sme išli zo Slovenského Pravna cez Brieštie, späť
cez Čierny les, Farskú lúku, popri Galkope do Nitrianského
Pravna. Od Farskej lúky nás už sprevádzal dážď. Nenechali
sme si ujsť ani 13. ročník výstupu obcí na vrchol Magury 1141,3 m n.m., ktorý bol 4.5.2019. Výstup bol spestrený ako
obvykle dobrým gulášom a pivom na chate Roveň. Dňa
12.5.2019 to bol výstup na Zlatú studňu v Kremnických
vrchoch - 1265,4 m n.m. Trasa viedla z rekreačného
strediska Toliar, Pod čerešňou, chatu Hostinec a Velestúr
na Zlatú studňu. Vracali sme sa cez Kremnický štít do
Kremnice. V máji sme začali aj čistenie turistických
chodníkov a to na trase: Fačkovské sedlo, Bukovec, Vrania
skala, Vrícke sedlo.
Informácie na t.č. 54 46 502, 0902 558 819
Horám zdar !

Teo Haneš
predseda OT

BEH PRIATEĽSTVA 2019

RODINY
Jakubjaková
Weigertová
Šturcelová
Kobzová
Chabenová

13:07
17:28
18:29
19:38
20:21

MUŽI
Dominik Gáplovský
Petr Blaha
Stanislav Gáplovský
Jozef Bašovský
Ladislav Pročka

09:16
09:51
13:48
14:09
14:54

ŽENY
Simona Hraňová
Lucia Dírerova
Jana Gombarčeková
Jana Džubeková
Silvia Gáplovská

13:24
13:44
14:05
14:41
18:40

ŽIACI NAD 15 rokov
Pavol Biely
10:39
Jakub Husák
11:31
ŽIAČKY NAD 15 rokov
Štefancová Paulína
17:34
ŽIACI OD 13 - 15 rokov
Ján Šturcel 10:32
Patrik Dudáš
11:06
Ján Cachovan
11:37
Dominik Adamčík
11:41
Jakub Pálesch
11:57
Jozef Petrák
12:09
Marko Havlík
12:13
Radoslav Slivoň
12:18
Kevin Balej
12:26
Simon Štiffel
12:36
Lucas Lacko
19:43

Hadviga
Nasledujúce turistické podujatia:
8 Čistenie turistických chodníkov Jasenovo - popod
Vyšehrad - Pod Stĺpom - 16.6.2019
8 Výstup na Poľanu - 1889,7 m n.m. / Nízke Tatry / 23.6.2019
8 Stretnutie pri prameni rieky Nitry - 5.7.2019
8 Sklabinský Podzámok – Jarabiná - 1313,8 m n.m. / Veľká
Fatra / - 21.7.2019
8 Výstup na Sitno / Štiavnické vrchy/ - 4.8.2019
Ďalšie turistické podujatia budú zverejnené v nasledujúcich
Pravnianskych zvestiach.

Tohtoročný Beh priateľstva pri príležitosti ukončenia
2.svetovej vojny sa konal 8.mája 2019. Začali sme pietnou
spomienkou pri pamätníku padlých hrdinov na Námestí
SNP. Zúčastnili sa jej zástupcovia spolkov a organizácií
pôsobiacich v Nitrianskom Pravne a účastníci Behu
priateľstva.
S potešením konštatujeme, že tento rok sa oproti
vlaňajšiemu behu zúčastnilo o 9 súťažiacich viac, a to 81
bežcov. Prvý súťažiaci vyštartoval z námestia o 13:30.
Výsledky behu sú zverejnené pod článkom. Chcem ale
povedať, že víťazom bol každý, kto sa zúčastnil a zaručene
bol rýchlejší ako ten čo ležal doma na gauči alebo sedel za
počítačom :)
Magdaléna Vaňová

ŽIAČKY OD 13 - 15 rokov
Adriana Berzediová
12:25
Sofia Muchová
12:25
Natália Ollerová
12:59
Sofia Mikulová
16:19
Natália Mušáková
16:25
Adriana Rybárová
17:35
ŽIACI 11 - 12 rokov
Samuel Gajan
Leo Dírer
Peter Mucha
Matúš Grom
Gabriel Znášik
Maxim Hraňo
Dominik Šujan
Dominik Drábik
Dávid Ličko
Alex Fillo
Filip Frolo

09:41
10:32
11:17
11:55
12:48
15:22
15:24
15:25
15:45
16:16
17:47

ŽIAČKY 11 - 12 rokov
Johana Mária Richter 13:41
Sofia Balážová
14:13
Lucia Petráková
14:13
Rebeka Žillová
15:10
Petra Jašková
15:22
Karolína Baniarová
17:35
Karin Hagarová
28:01
ŽIACI 9 - 10 rokov
Matej Sedlár
Oliver Gombarček
Patrik Šujan
Alex Zuberský
Michal Šturcel
Marek Oller
Peter Gáplovský
Tadeáš Teplan
Kristián Kudry

11:05
11:30
12:43
13:51
13:56
15:24
15:57
16:08
17:43

ŽIAČKY 9 - 10 rokov
Sofia Dírerová
13:21

Cora Xiola Phillips
Laura Brenkusová
Zuzana Haščáková
Katarína Haščáková
Natália Domanická
Vanda Zuberská
Karin Tučná
Sofia Jelšicová
Paulina Znamenáková
Karolína Humajová
Kiara Klimantová
ŽIACI DO 8 rokov
Simon Gombarček
Erik Kobza 14:16
Alex Hraňo 14:30
Filip Šlabiar
Martin Richter
Jakub Škvarenina

13:48
14:23
15:10
15:22
16:43
17:01
17:02
18:06
19:18
19:18
21:06
12:39
16:11
16:17
20:21

ŽIAČKY DO 8 rokov
Lili Tučná 17:21

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
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