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Vážení spoluobčania,
na začiatku volebného
obdobia sme si s
poslancami obecného
zastupiteľstva dali za
cieľ urobiť v nasledujúcich štyroch rokoch
čo možno najviac pre
občanov. K tomu patrí
zveľadenie obce po stránke
ekonomickej, sociálnej, stavebnej,
úprava vzhľadu verejných
priestranstiev, vytváranie možností
pre aktívne trávenie voľného času pre
všetky vekové kategórie: od seniorov
cez ekonomicky aktívnych ľudí až po
mládež.
Nevyhnutným predpokladom pre
takéto činnosti sú investície. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo
o rekonštrukcii školskej jedálne. Od
začiatku školského roka sme totiž
povinní poskytnúť stravu s dotáciou
štátu 1,20 eur pre všetkých žiakov,
ktorí budú mať o stravovanie záujem.
Naša školská jedáleň nedisponovala
dostatočnou kapacitou a je nutné ju
rozšíriť. Pri tejto príležitosti sme
rozhodli aj o generálnej obnove
zariadenia kuchyne. Na celé dielo je
plánovaná finančná investícia vo
výške 560 000 eur.
Dňa 3. júna 2019 obecné
zastupiteľstvo na svojom rokovaní
schválilo zverejnenie zámeru odkúpiť
majetok spoločnosti BETTEX s.r.o. a
previesť ho do vlastníctva obce. Po
dlhom zvažovaní všetkých možností a
po skúmaní predmetného areálu sme
sa rozhodli využiť šancu, ktorú
ponúkol trh. Dňa 1. augusta 2019 bola
kúpa nehnuteľností schválená.
Motiváciou pre nadobudnutie tohto

areálu je potenciál predmetnej
lokality, ktorý môže obec využiť.
Keby sme váhali, takáto šanca na
získanie priestoru by v budúcnosti
určite druhýkrát neprišla. Areál
ponúka obci viacero možností na
vybudovanie relaxačno-športových
zariadení, spoločenského alebo
kultúrneho zázemia pre občanov,
ponúka možnosť rozvinúť potrebnú
infraštruktúru pre podnikanie obce. V
súčasnej dobe zaznamenávame
zvýšený záujem a aj nárast počtu
zariadení a penziónov pre seniorov,
ktoré patria aj samosprávam. Týmto
smerom tiež vedú naše úvahy. Aj
prenájmom bytových a nebytových
priestorov môžeme prispieť k
hospodárskemu rastu. Pozemky a
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stavby v celkovej výmere 17 925m
nadobudneme za 480 000 eur s DPH.
Uvedené peniaze získavame
z investičného úveru, ktorý však pre
obec nie je nevýhodný a určite
nezadlžujeme ďalšie generácie.
S fixnou úrokovou sadzbou vo výške
0,63 a 0,47 % splatíme úvery spolu vo
výške 1 040 000 eur za 10 rokov.
Vlastníctvo podobných komplexov
umožňuje čerpanie mimorozpočtových prostriedkov
z g r a n t o v ý c h š t r u k t ú r, f o n d o v
a dotácií. Na opravu a budovanie
potrebného technického zázemia
môžeme získať peniaze, ak sa
zapojíme do výziev na predkladanie
žiadostí. Podmienkou však je, že
niečo, do čoho chceme investovať
peniaze, budeme vlastniť.
Na obecnom zastupiteľstve nám bolo
pripomínané, že obec neudržiava ani
svoj súčasný majetok a stavby vo
vhodnom stave. V neuspokojivom

stave je dom smútku a oplotenie
cintorína, požiarna zbrojnica, verejné
priestranstvá na Námestí SNP aj
samotná budova obecného úradu.
Áno, je to tak. Začali sme sa venovať
aj týmto rekonštrukciám a postupne
vyčleňujeme prostriedky z obecných
fondov na udržiavanie obecného
majetku. Nevhodný stav niektorých
objektov však nemôže byť brzdou v
ďalšom rozvoji a budovaní obce.
Všetkým prajem pohodový zvyšok
leta.
S úctou.
Andrej Richter,
starosta obce

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V BETTEXE
Obecné zastupiteľstvo na svojom
poslednom zasadnutí dňa 1. 8.
schválilo odkúpenie areálu firmy
Bettex, bývalého závodu Zornice,
na účely vytvárania budúcich
relaxačno-športových a kultúrnospoločenských možností pre
občanov Nitrianskeho Pravna. Na
samotnom zastupiteľstve
prebiehala živá diskusia, z ktorej
vyplynul záujem zo strany
občanov, prezrieť si nadobudnutú
lokalitu. Pozývame vás všetkých na
„Deň otvorených dverí v Bettexe“
v sobotu 28. septembra 2019.
Program:
13.00 – 16.00 hod. Prehliadka
objektov areálu Bettex
15.00 – Prednáška „Nebojte sa
pamiatky“
16.00 – Občerstvenie
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 6. 6. 2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal
starosta obce Andrej Richter v zmysle zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s určením miesta a času
konania zasadnutia s programom ako bol
zverejnený. Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam. Všetci prítomní poslanci hlasovali
za predložený návrh programu zasadnutia a toto
sa riadilo programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti obecnej rady
4. Upozornenie a protest prokurátora
5. Správa z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra
6. Plán kontroly hlavného kontrolóra na II.
polrok 2019
7. Záverečný účet obce
8. Rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4
9. Všeobecne záväzné nariadenia
10. Rekonštrukcia školskej jedálne
11. IBV Solka
12. Kúpa, predaj, prenájom
13. Rôzne – informácie
14. Záver
K bodu č. 3 Správa o činnosti Obecnej rady
Nitrianske Pravno
Dagmar Matiašková Ferencová, prednostka OcÚ
predniesla Správu o činnosti Obecnej rady.
K bodu č. 4 Upozornenie a protest
prokurátora
Andrej Richter, starosta obce informoval, že
prokurátorka Okresnej prokuratúry v Prievidzi
poslala obci protest prokurátora, v ktorom
uviedla, že obec pri predaji pozemkov Petrovi
Ollerovi pochybila vo veci predaja pozemku
bratovi poslanca a zároveň pri obchodnej verejnej
súťaži nezverejnila podmienky obchodnej
verejnej súťaže. Obec je povinná vrátiť financie
na účet, ktorý uvedie Peter Oller na základe
výzvy, keďže financie na kúpu pozemku neboli
poslané z jeho účtu, ale z účtu jedného z ďalších
záujemcov o kúpu pozemku.
Prednostka OcÚ – informovala, že obci bolo
poslané Upozornenie prokurátora, v ktorom v
rámci kontrolovaného obdobia od 1. 1. 2017 – 31.
12. 2018 boli zistené pochybenia v predaji
pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer na predaj pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa mal byť pred predajom
zverejnený, čo sa v niekoľkých prípadoch nestalo.
V tomto prípade nie je nutné rušiť uznesenia
predajov pozemkov, ale je potrebné, aby obec v
budúcnosti postupovala v súlade so zákonom.
K bodu č. 5 Správa z kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra
Anežka Košťálová, hlavná kontrolórka obce
predložila Správu č. 1/2019 o výsledkoch kontroly
plnenia uznesení.
K bodu č. 6 Plán kontroly hlavného kontrolóra
II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán
kontrolnej činnosti HK v II. polrok 2019. Uviedla,
že na základe žiadosti poslancov OZ doplnila do
plánu aj problematiku verejných priestranstiev.
K bodu č. 7 Záverečný účet obce
Katarína Líšková, ekonómka obce informovala o
tvorbe záverečného účtu.
Hlavná kontrolórka obce ďalej informovala o
stanovisku HK k návrhu záverečného účtu obce
Nitrianske Pravno za rok 2018. Uviedla, že je
potrebné venovať sa viacerým oblastiam
dôslednejšie. Jednou z oblastí je odpadové
hospodárstvo.
K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4
Ekonómka obce informovala prítomných o
zmenách v rozpočte hospodárenia obce.
K bodu č. 9 Všeobecne záväzné nariadenia
Prednostka OcÚ informovala o predložených
VZN a ich dodatkoch. Dodatok č. 7 k VZN 9/2014,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu žiakov do

základnej školy a výška mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v
školských jedálňach bol predložený na
schválenie OcZ. Dodatok č. 1 k VZN 3/2017 o
dani za užívanie verejného priestranstva a návrh
VZN č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve obce Nitrianske Pravno boli stiahnuté
z rokovania OcZ – vyžadujú si podrobnejšiu
analýzu situácie v oblastiach, ktorých sa týkajú.
K bodu č. 10 Rekonštrukcia školskej jedálne
Starosta obce informoval o priebehu
zabezpečenia rekonštrukcie školskej jedálne.
Uviedol, že je potrebné, aby si obec zobrala na
rekonštrukciu úver z banky a samotná
rekonštrukcia bude trvať približne 4 mesiace.
K bodu č. 11 IBV Solka
Starosta obce informoval, že v tomto roku bude
realizovaná panelová cesta pre obyvateľov časti
obce Solka. Dôvodom je fakt, že cesta je
potrebná, ale jej výstavba bude realizovaná až po
dokončení výstavby nových rodinných domov.
K bodu č. 12 Kúpa, predaj, prenájom
Starosta obce informoval, že z dôvodu
nesprávneho postupu obce pri predaji pozemkov
bolo potrebné zrušiť niektoré z uznesení. Ďalším
dôvodom zrušenia uznesení bolo možné
znehodnotenie obecných pozemkov predajom
častí pozemkov, alebo zriadením vecných
bremien.
K bodu č. 13 Rôzne – informácie
Peter Znášik, obyvateľ obce sa zaujímal, prečo
obec zdvihla ceny za kopírovacie služby.
Prednostka OcÚ uviedla, že obecný úrad mal
cenu za kopírovanie nižšiu ako OZ Hornonitrie a
preto väčšina ľudí chodila kopírovať na obecný
úrad namiesto do kancelárie OZ Hornonitrie.
Zamestnanec podateľne OcÚ bol neúmerne
zaťažený kopírovaním, ktoré má pre obyvateľov
zabezpečovať OZ Hornonitrie, ktoré má
kanceláriu pri pošte v Dome služieb.
K bodu č. 14 Uznesenia schválené poslancami
OcZ na zasadnutí 6.6.2019
UZNESENIE č. 26/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej
rady.
UZNESENIE č. 27/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie upozornenie prokurátora zo
dňa 10. 05. 2019.
UZNESENIE č. 28/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie Protest prokurátora zo dňa
21. 05. 2019. II. Zrušuje uznesenie č. 98/2018 zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25. 10.
2018 z dôvodu nesprávneho postupu pri predaji
pozemku.
UZNESENIE č. 29/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie Správu z kontroly uznesení zo
dňa 04. 04. 2019.
UZNESENIE č. 30/2019 Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra - II. polrok 2019.
UZNESENIE č. 31/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie - Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce
Nitrianske Pravno za rok 2018.
UZNESENIE č. 32/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje Celoročné hospodárenie obce za rok
2018 bez výhrad.
UZNESENIE č. 33/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3
UZNESENIE č. 34/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4.
UZNESENIE č. 35/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje Dodatok č. 7 k všeobecne
záväznému nariadeniu č. 9/2014 ktorým sa určujú
miesto a čas zápisu do základnej školy a výška
mesačných príspevkov žiakov a zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach a
podmienky úhrady príspevkov v školských
jedálňach.
UZNESENIE č. 36/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje financovanie rekonštrukcie Školskej

jedálne v ZŠ prostredníctvom bankového úveru v
sume plánovaných prác v zmysle krycieho listu
rozpočtu maximálne do výšky 560 951 Eur.
UZNESENIE č. 37/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje zverejnenie zámeru na kúpu časti
pozemku KN-E p.č. 90229 k.ú. Nitrianske Pravno
vo vlastníctve p. Martiny Orthovej vedeného na
LV č. 514, za cenu 7€/ 1m2, spolu 133 eur. Obec
uhradí polovicu zaplatenej sumy za vypracovanie
geometrického plánu. Nakoľko sa na
predmetnom pozemku nachádza hlavný uzáver
plynu.
UZNESENIE č. 38/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje zverejnenie zámeru na odkúpenie
majetku (areál) spoločnosti BETTEX spol. s r.o.
za cenu 480 000 Eur prostredníctvom bankového
úveru.
UZNESENIE č. 39/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Zrušuje Uznesenie č. 102/2018 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 10. 2018 z
dôvodu možnosti riešenia kanalizačnej prípojky v
rámci vlastného pozemku Juraja Čičmanca,
bytom budovateľská 1154/30, 972 13 Nitrianske
Pravno.
UZNESENIE č. 40/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Zrušuje Uznesenie č. 19/2019 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 07. 03. 2019 z
dôvodu neurčenia podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
UZNESENIE č. 41/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Zrušuje Uznesenie č. 21/2019 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 07. 03. 2019 z
dôvodu neurčenia podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
UZNESENIE č. 42/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo
výške 20% zo mzdy za 6 mesiacov. Odmena je
stanovená za zodpovedné plnenie si povinností
hlavného kontrolóra.
UZNESENIE č. 43/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje odmenu riaditeľovi spoločnosti Obec
Nitrianske Pravno s.r.o. vo výške 20% zo mzdy za
6 m e s i a c o v. O d m e n a j e s t a n o v e n á z a
zodpovedné plnenie si povinností.
UZNESENIE č. 44/2019 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie Ďakovný list prezidenta
Hasičského a záchranného zboru, gen. JUDr.
Alexandra Nejedlého, PhD. za pomoc s
organizovaním 13. ročníka medzinárodnej
konferencie a 14. ročníka výstavy
zabezpečovacej a hasičskej techniky Fireco
2019.
K bodu č. 21 Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce Mgr. Andrej Richter
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
vyhlásil za skončené.
Prítomní: Všetci poslanci OcZ
Zloženie návrhovej komisie: Lenka Hiščárová,
Martin Unterfranc, Pavel Biely
Overovatelia zápisnice: Peter Klimant, Zita
Jakubjaková
Zapísala 12.6.2019
Dagmar Matiašková Ferencová,
prednostka OcÚ

Spoločenská rubrika
Novonarodení občania:
ČERVEŇOVÁ Anna
ŠUJANOVÁ Veronika
LÍŠKOVÁ Hana
Rozlúčili sme sa:
LIČKO Karol
MAZÁN Vladimír
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Rekonštrukcia cintorínovej kaplnky
Rekonštrukcia stavieb,
obzvlášť historických objektov, nie
je jednoduchý proces. Čím je stavba
staršia, tým viac pozornosti je nutné
venovať jej oprave. Rekonštrukciou
Kaplnky Panny Márie na cintoríne,
ktorá pochádza z druhej polovice 18.
storočia, sa obec Nitrianske Pravno,
ako jej vlastník, zaoberá už niekoľko
rokov. Kaplnka je zapísaná do
zoznamu národných kultúrnych
pamiatok, a tak sú akékoľvek zásahy
možné len po predošlom
odsúhlasení dokumentácie
krajským pamiatkovým úradom.
V súvislosti s opravou
kaplnky už bolo v minulosti
vypracovaných niekoľko
dokumentačných podkladov:
historický a umelecko-remeselný
výskum, statický a vlhkostný
posudok, aj návrhy na obnovu
objektu. Spracovanie projektových
dokumentácií bolo hradené z
finančných prostriedkov, ktoré obec
získala z grantového systému
Ministerstva kultúry SR v programe
Obnovme si svoj dom a predstavuje
sumu niekoľko tisíc eur. Aj tento rok
sme podali žiadosť o dotáciu, žiaľ

doposiaľ nie je jasné, koľko
finančných prostriedkov obec získa,
p r eto že p r o jek ty eš te n eb o li
vyhodnotené. Vieme však, že naša
žiadosť nebola vyradená, teda je
zrejmé, že bude podporená.
Zámerom je dokončiť
odvlhčenie stavby a upraviť statické
p o m e r y. T i e t o p r á c e b u d ú
realizované podľa statického a
vlhkostného návrhu
prostredníctvom výkopu, ktorý má
oddeliť kaplnku a jej krídla od
otrasov spôsobených mimoriadne
frekventovanou premávkou v tesnej
blízkosti. Kaplnka je narušovaná
neustálymi vibráciami z vozovky.
Výkop bude prebiehať pred
kaplnkou v dĺžke 15 m a bude široký
približne 0,5 m. Ďalší výkop bude
zabezpečovať odvedenie zrážkovej
vody z okolia kaplnky do
kanalizácie povrchovej vody. Celý
terén v tesnom okolí kaplnky musí
byť znížený o cca 0,5 m.
Z uvedeného dôvodu bude
chodník pozdĺž cintorína pri
hlavnej ceste uzavretý a to počas
vykonania najnutnejších prác a
s p ä t n e j ú p r a v y. P r o s í m e

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
Vážení spoluobčania,
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne upozorňuje obyvateľov
a podnikateľov, ktorí dlhodobo užívajú verejné priestranstvo
na účely poskytovania služieb, umiestnenia stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé
parkovanie vozidla, že v zmysle platného zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník
povinný svoj zámer užívania verejného priestranstva
oznámiť správcovi dane t.j. obci najneskôr v deň začatia
používania verejného priestranstva. Základom dane za
užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2. Sadzba dane je určená v
zmysle platného VZN č. 3/2017 o dani za užívanie
verejného priestranstva. Oznámenie o zámere užívania
verejného priestranstva v obci si môžete nájsť na stránke
obce v rubrike tlačivá-verejné priestranstvá.
Anežka Košťálová
hlavný kontrolór obce

obyvateľov, aby na prechod k
svojim hrobovým miestam použili
chodníky v cintoríne.
Keďže leto pokročilo, je
nutné začať s plánovanými prácami,
hoci stále nevieme, koľko
finančných prostriedkov tento rok
získame. Nemožno však čakať len
na cudzie peniaze, pretože obec je
podľa zákona povinná udržiavať
NKP, ktoré vlastní, v uspokojivom
stave. Musíme pristúpiť k riešeniu
havarijného stavu kaplnky, pretože v
súčasnom stave by už ďalšiu zimu
nemusela vydržať. Na tento účel
obecné zastupiteľstvo schválilo
čerpanie prostriedkov z rezervného
fondu obce.
Zámerom je spolu s kaplnkou
obnoviť aj historické oplotenie,
ktorého súčasťou sa kaplnka stala
pri secesnej obnove oplotenia
začiatkom 20.storočia.
Veríme, že rekonštrukčné
práce sa podaria, a tak zachránime
tento cenný architektonický skvost s
raritnou interiérovou výzdobou aj
pre ďalšie generácie.
Andrej Richter
starosta obce

VÝZVA NA KOSENIE
Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri obce!
Obec Nitrianske Pravno vás vyzýva na pokosenie pozemkov a
trávnatých plôch vo vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, prípadne
v užívaní. Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ukladá
vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch. Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené
funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia.
Aby sa zabránilo nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných
ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín,
invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť
pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase
pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďalšiemu
šíreniu burín a škodcov.
Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase
nedostatky z vašej strany odstránite.
Zdenka Žillová

Miestna akčná skupina ŽIAR vyhlasuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja územia OZ Žiar
výzvu na odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.4,7.2,6.4
s termínom uzávierky:
opatrenie 7.4- uzávierka 19.8.2019
opatrenie 7.2 - uzávierka 30.9.2019
opatrenie 6.4 - uzávierka 31.10.2019

bližšie informácie na www.masziar.sk

PRAVNIANSKE ZVESTI
- POZVÁNKA NEBOJTE SA PAMIATKY !
O tom, že Nitrianske Pravno bolo v
minulosti významným remeselníckobaníckym mestečkom vypovedá jeho
dodnes zachovaná historická zástavba.
Ešte aj dnes patrí jeho centrum s
priľahlými ulicami k najhodnotnejším
architektonicko-urbanistickým
mestským súborom nielen na Hornonitrí
ale aj na Slovensku, čo viedlo k
vyhláseniu nášho Nitrianskeho Pravna za
chránenú Pamiatkovú zónu. V záujme
zachovania a zveľadenia historickej
zástavby obce pripravuje Obec
Nitrianske Pravno od septembra 2019
pre vlastníkov objektov v pamiatkovej
zóne, poslancov, záujemcov o históriu
a všetkých občanov desaťmesačný
cyklus prednášok NEBOJTE SA
PAMIATKY! Prednášky sa uskutočnia
vždy posledný týždeň v mesiaci. Prvá
prednáška sa uskutoční v rámci
podujatia „Deň otvorených dverí v
Bettexe“ v sobotu 28. 09. 2019 o 15,00
hodine v priestoroch areálu firmy
Bettex. Prednášať bude historik umenia
Mgr. Jozef Lenhart. Všetci sú srdečne
vítaní.
Ing. Imrich Gaplovský
predseda Komisie pre kultúru a pamiatky
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Informácia o vykonávaní štatistického zisťovania o zdraví (EHIS)
Slovenská republika sa
prostredníctvom Štatistického úradu SR
zapojila do realizácie Európskeho
zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto
období prebieha vo všetkých členských
štátoch Európskej únie podľa platnej
európskej legislatívy, nariadenia
Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa
vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008,
pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z
európskeho zisťovania o zdraví formou
rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a
zameraním nadväzuje na zisťovania,
ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a
2014.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31.
decembra 2019.

Cieľom zisťovania EHIS je
prostredníctvom štatistických údajov a
indikátorov zdravia získať obraz o
zdravotnom stave obyvateľstva,
využívaní zdravotnej starostlivosti a
faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva
SR významne ovplyvňujú. Zber údajov,
ktorý prebieha podľa harmonizovanej
metodiky, umožňuje medzinárodné
porovnávanie údajov o zdraví medzi
všetkými členskými štátmi Európskej
únie.

V tomto období vybrané domácnosti vo
Vašej obci navštívi Zamestnanec
Štatistického úradu SR poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, ktoré nám v rámci
tohto zisťovania domácnosti poskytnú,
sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia
výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Ochranu dôverných štatistických údajov
upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o
štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov a ochranu osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „nariadenie“). Za
ochranu dôverných aj osobných údajov
zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej
republiky, ktorého zamestnanci sú
viazaní mlčanlivosťou o všetkých
štatistických údajoch a osobných
údajoch, ktoré sa pri svojej práci
dozvedia.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok
2019 vybraných viac ako 430 obcí,
medzi nimi aj obec Nitrianske Pravno.
Do zisťovania je zaradených 8000
domácností.

Podrobnejšie informácie sa môžete
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na
telefónnom čísle 032/7460292 - Ing.
Zuzana Kolárovcová.

Vážení spoluobčania,
v rámci Národného projektu
„Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete", ktorý je
zameraný na päť cieľových skupín –
obete z radov seniorov, obete násilných
trestných činov, obete nenávistných
trestných činov a extrémizmu, obete
obchodovania s ľuďmi a obete z radov
mládeže, zriadil odbor prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra
SR stabilné, verejne prístupné
informačné kancelárie kontaktných
bodov, ktorých hlavnou úlohou je
poskytnutie základných informácií
obetiam trestných činov a prípadné
sprostredkovanie poskytovania služieb
v troch vybraných oblastiach – sociálne
a psychologické poradenstvo, právne
usmernenie a podpora.
Odborné poradenstvo poskytujú
externí odborníci vo vymedzenom
rozsahu v rámci bezplatnej služby
poskytovanej informačnou
kanceláriou klientovi (obeti trestného
činu) formou osobného kontaktu,
telefonicky, prípadne e-mailom - v
závislosti od konkrétneho prípadu.
Hlavnou úlohou informačných
kancelárií vo vzťahu ku klientom je
zjednodušenie procesných krokov k
službám, čo v praxi znamená, že

klientovi bude po úvodnom rozhovore
s koordinátorom, resp. asistentom na
základe jeho vyhodnotenia
odporučený priamo spolupracujúci
odborník v príslušnej oblasti - sociálny
pracovník, psychológ alebo právnik.
Obetiam trestných činov je na
kontaktnom bode k dispozícii
koordinátor na regionálnej úrovni a
dvaja asistenti koordinátora. Uvedení
pracovníci na základe
identifikovaných potrieb každého
individuálneho prípadu zabezpečia
obeti alebo potenciálnej obeti
bezproblémový a promptný prístup k
poskytnutiu pomoci.
Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť
otvorená v poradí piata z ôsmich
krajských informačných kancelárií na
Okresnom úrade v Trenčíne. Sídlo
kancelárie je:
Kontaktný bod Trenčín
Hviezdoslavova 3
budova Okresného úradu Trenčín, č.
d. 148
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 74 11 250
www.prevenciakriminality.sk
www.minv.sk
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch jún - júl 2019
Oprava fasády na budove Obecného úradu
Opravou prízemia budovy radnice sme
obnovili pôvodnú, poškodenú plastickú
výzdobu - pásovú rustiku, ktorá zdobí steny
postranných rizalitov na severozápadnej
fasáde tejto významnej historickej budovy.
Pásové žliabkovanie siahajúce do výšky
prvého poschodia bolo vo veľkých plochách
zničené až na podkladové murivo,
narušené poveternostnými vplyvmi,
vzlínajúcou vlhkosťou a necitlivými
stavebnými zásahmi. Pod dohľadom
odborne spôsobilej osoby bola z objektu
odstránená vzdušne vedená
elektroinštalácia a rozvody, nefunkčné
upevňovacie prvky, konzoly zabudované vo
fasáde a plechové zvody na odtok dažďovej
vody zo strechy. Súčasne sme obnovili
zaniknuté, pôvodné prvky výzdoby fasády
rizalitov tvorené falošnými, slepými
oknami, situovanými v osi okien prvého
poschodia. Pri prácach boli použité tradičné
remeselné postupy a vhodné omietkárske
materiály, ktoré zložením zodpovedali
pôvodne použitým vápenným omietkam.
Vďaka zručnosti majstrov sa podarilo
obnoviť pôvodné riešenie fasády v
požadovanej výtvarnej úrovni, spĺňajúcej
požiadavky pamiatkovej obnovy.

Rekonštrukcia kuchynky na Požiarnej
zbrojnici
Pripravovaná prístavba a oprava budovy
jedálne v areály ZŠ si vyžiadala vytvorenie
iných, dočasných priestorov pre
stravovanie žiakov. Pre tieto účely bola
určená kuchynka a spoločenská miestnosť v
budove Hasičskej zbrojnice. Preto sme
začali s kompletnou rekonštrukciou
kuchynky a ostatných priestorov, vrátane
prispôsobenia stavebno-technického
riešenia potrebám školskej jedálne. Práce
z a č a l i p r i s p ô s o b e n í m p o d l a h y,

vybudovaním prechodových dverí, otvoru
n a o d ovzd áva n i e p o u ž i té h o r i a d u .
Pokračovali prispôsobením murovanej
priečky, v y tvorením kancelárskych
priestorov hospodárskeho zázemia,
opravou stropu, rekonštrukciou
vodoinštalácie, inštalácie na odvod
odpadovej vody. V súčasnosti realizujeme
obklad a dlažbu do nových priestorov. Práce
postupujú s ohľadom na plánovaný termín
spustenia prevádzky v septembri.
Demontáž nefunkčného komína na
budove Klubu dôchodcov
Nefunkčný oceľový komín, ktorý v minulosti
slúžil na odvod spalín z vykurovania tuhým
palivom, bol postupne rozobratý. Vzhľadom
na nedostupnosť komínového telesa pre
techniku, boli práce vykonané ručne,
požitím lešenia a postupným spiľovaním.
Oprava teplovodného potrubia v ZŠ
Už koncom vykurovacej sezóny 2018/2019
sa objavila porucha na rozvodoch teplej
vody, ktorá slúži na vykurovanie pavilónov
základnej školy. Postupnou diagnostikou
sme zistili dve poškodenia spôsobené
koróziou na starých oceľových rozvodoch.
Jednu na rozvode medzi pavilónom A a
školskou jedálňou, druhú medzi pavilónom
A a telocvičňou. Pokusnými sondami v
zemi, sme objavili poškodenie. V súčasnosti
prebieha výmena poškodených častí za
nové. Práce plánujeme ukončiť v prvej
polovici augusta.

Prístupová cesta na zásobovanie dočasnej
školskej kuchyne v Hasičskej zbrojnici
Popri realizácii rekonštrukcie kuchynky na
Hasičskej zbrojnici, sme rozšírili prístupový
chodník v časti od miestnej komunikácie ku
budove. Má uľahčiť zásobovanie priestorov
kuchyne a spoločenskej miestnosti.
Pôvodný chodník so šírkou 1,5 m sme
rozšírili na celkovú šírku 3 m použitím
betónových obrubníkov a zámkovej dlažby.

Z ostatných činností spoločnosti
Čistenie odtokového kanála v Solke,
čistenie odtokových žľabov a krajnice na
Turčianskej a Prievidzskej ulici, zametanie
ulíc od prachu a štrku šmykom riadeným
nakladačom po výkopových prácach na
kanalizácii (vykonávané na základe
objednávky od spoločnosti EKOSVIP).
Správa bytov Tužina
Od 1.7.2019 vykonáva spoločnosť Obec
Nitrianske Pravno, s. r. o. služby správcu
bytov pre obec Tužina. V dvoch bytových
domoch je určených na bývanie celkovo 18
b y t o v. S l u ž b y s p r á v c u z a h ŕ ň a j ú
predovšetkým prípravu a evidenciu zmlúv s
podnájomníkmi, výber nájomného a
sledovanie nedoplatkov, spracovanie
ro č n é h o v y ú č t o va n i a p r e d d av ko v,
evidenciu žiadostí, evidenciu, nahlasovanie
a odstraňovanie porúch, organizovanie a
zabezpečenie schôdze podnájomníkov
podľa požiadaviek obce Tužina a viacero
iných činností.
Pravniansky jarmok
S Pravnianskym jarmokom sú spojené
viaceré úlohy, ktoré naša spoločnosť
zabezpečuje pri organizácii podujatia.
P r í p rava p r i e s t ra n s t va , n a p o j e n i e
predajcov na elektrickú energiu,
materiálno technické zabezpečenie,
manipulácia a nakladanie s odpadom,
inštalácia zábran a informačného systému,
napojenie mobilných toaliet na kanalizáciu
a vodovod, upratovanie priestranstva po
jarmoku a mnohé ďalšie. Ďakujeme našim
zamestnancom za zodpovedný prístup ku
stanoveným úlohám, čím aktívne prispeli
ku plynulému a bezproblémovému
priebehu Pravnianskeho jarmoku.
Ing. Tomáš Šujan, konateľ

PRAVNIANSKE ZVESTI
Čím by sme boli bez detí,
ktoré nás veľmi chcú,
akoby sa nám prihovárali
veľkými očami či malými rúčkami,
ktorými všetko, všetko
popletú a pomotajú
a nevyberajú si nás,
len vhupnú do všetkého,
len zrazu sú, ako zázrak....
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Vo štvrtok 13.júna sme v sobášnej
miestnosti Obecného úradu
Nitrianske Pravno, privítali desať
malých občanov našej obce:

Miroslav Prvý
Dominika Štálniková
Margaréta Anna Steinhauser
Dominik Toman
Patrik Janček
Bruno Mečiar
Alina Shahzad
Kamil Shahzad
Sára Balvanová
Martin Mikoczy.
Po slávnostnom privítaní starostom
obce sa rodičia detí podpísali do
pamätnej knihy obce a prevzali si
finančný príspevok , knihu a kvietok.

Každé prichádzajúce dieťa je novým
ohnivkom na reťazi života. Ním
prekonávame svoju konečnosť, v ňom
nachádzame zmysel a pokračovanie
našej vlastnej cesty.

Predovšetkým prvé dieťa mení život
oboch rodičov. Teraz už žijete dva životy
- život vášho dieťaťa a až potom svoj
vlastný.
Daša Dobrovičová
matrikárka obce

T R A D I Č N Ý P R AV N I A N S K Y J A R M O K 2 0 1 9
Ani sme sa nenazdali a za nami je už aj
28.ročník Tradičného Pravnianskeho
jarmoku, ktorý sa konal v sobotu 22.júna. Je
to udalosť na ktorú sa obec pripravuje už
od začiatku kalendárneho roka,
predajcovia môžu svoje záväzné prihlášky
posielať už od januára a postupne sa im
vystavujú povolenia na základe ktorých im
je umožnený vstup na náš jarmok. Tento
rok to bolo 114 predajcov. Nie všetci sa
zúčastnili mnohých odradilo počasie ktoré
nám tento rok nebolo moc naklonené.
Potrápili nás dažďové prehánky ale
napriek tomu diváci zhliadli dovolím si
tvrdiť hodnotný program pre ktorý sa
oplatilo aj zmoknúť.
V doobedňajších hodinách to boli deti z
materskej školy s dvoma tanečnými
choreografiami, muzikanti a speváci
základnej umeleckej školy a tanečníci
súkromnej umeleckej školy Diamonds.
O dvanástej hodine začala vyhrávať
Pravnianská kapela, o trinástej sme
losovali jarmočnú tombolu. Výhercom
srdečne gratulujeme a zároveň chcem
poďakovať všetkým sponzorom menovite:
S t a v e b n i n y K re m e l , R e š t a u rá c i a U
poslednej bosorky, TOP drogéria, •
Cuákráreň Orchidea, Obuv Lubiková,
Domáce potreby Lenčešová,
Kvetinárstvo Kvetinka, Valentína Caffé,
Poľovné združenie Horná Nitra, COOP
Jednota,
Allianz Slovenská
poisťovňa,
Kvetinárstvo Darinka,
Rastislav Haroník keramikár, Unimarket
Čavojský,
Elektro Jašek Miroslav,
Beauty studio Ulrika, Zámok Bojnice, Hrad

Slovenská Ľupča, Rialto s.r.o., Starosta
obce Andrej Richter, Pentimex s.r.o.,
Kolotoče Šiatinský,
Poslanci OcZ,
Shooting club Terasy krytá strelnica
Prievidza, Potraviny Domaniková,
Cukrárenská vyroba Kiacová, OcÚ
Nitrianske Pravno, Caffe Laura, MP windoors Peter Balčirák
O 14,30 vystúpila na jarmočnom pódiu
miestna country kapela Zatúlaní. O 15,30 to
bola známa kapela Vidiek z Bratislavy.
Jarmok bez folklóru si snáď ani neviem
predstaviť, tento rok nám ho priblížili
m l a d í , k r á s n i , ľ u d i a p l n í e n e rg i e z
Univerzitného folklórneho súboru Mladosť
z Banskej Bystrice. Záver patril zoskupeniu
Campana-Batucada a argentínskym
tanečniciam. Od dvadsiatej hodiny až do
jednej hodiny po pol noci ste mali možnosť
zatancovať si a stráviť príjemný večer v
spoločnosti svojich známych.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať
všetkým mojim kolegom a kolegyniam
zamestnancom OcÚ ale aj spoločnosti
Obec s.r.o. za pomoc pri organizovaní
tohtoročného jarmoku. Nemôžem
nespomenúť poslancov, ďakujem im za
nezištnú pomoc či už pri umiestňovaní
predajcov v skorých ranných hodinách
alebo pri varení gulášu. Menovite Pavol
Biely, Lenka Hiščárová, Ivana Krebesová,
Zita Jakubjaková, Martin Unterfranc, Peter
Klimant. Hasičom taktiež ďakujem za
profesionálny prístup a celodennú
poriadkovú službu počas konania jarmoku.
Magdaléna Vaňová
kultúrna referentka
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Tu stála kúria
Nitrianske Pravno. Jedna z
mnohých obcí Slovenska. Napriek tomu
jedinečná a výnimočná. Pred niekoľkými
rokmi pre mňa nepoznaná, dnes mnou
obdivovaná.
Do Nitrianskeho Pravna sa po
2. svetovej vojne a vyhostení veľkej časti
pôvodného nemeckého obyvateľstva
nasťahovali do veľkých i menších domov
noví obyvatelia. Začala sa éra prerábok,
pretože na všetko staré sa malo zabudnúť.
Na všetko, čo súviselo s históriou aj s tou
náboženskou, bez toho, aby si niekto čo i len
uvedomil, čo všetko ľudia v
predchádzajúcich generáciách vybudovali a
čím prispeli v rámci vývoja tunajšej
spoločnosti.
V Nitrianskom Pravne, okrem
pôvodného zámeru ťažiť zlato v 15. a 16.
storočí, to boli hlavne remeselné cechy
h r n č i a r o v, k o ž i a r o v, k o v á č o v, č i
súkenníkov. O tom, že sa im tu darilo,
svedčí aj štatút mesta a jarmočné právo.
Vtedajšie Nemecké Pravno 16. a 17.
storočia konkurovalo Bojniciam a malo
väčšie práva ako Prievidza. Svedčia o tom
aj bohaté mestské kroje, ktoré sú na
Slovensku ojedinelé – bohato zdobený
čepiec-koke, z hodvábneho taftu
a hodvábneho brokátu šité ženské odevy s
čipkovanými rukávmi, u mužov súkenné
n o h a v i c e , v e s t y, h a l e n y z d o b e n é
striebornými filigránovými gombíkmi
a retiazkami. V takýchto odevoch mohli
chodiť naozaj len zemania a bohatí
gazdovia. A ich bohatstvo bolo vidieť aj na
domoch, v ktorých bývali. Keby neboli
Nemecké Pravno zasiahli dva veľké požiare
v 18. a 19. storočí, na našom námestí by sa
dodnes hrdo vypínali domy, aké môžeme
vidieť v Levoči, Bardejove, či Spišskej
Sobote. Neuveriteľné, však? A aj napriek
týmto pohromám si vedeli ľudia natoľko
vážiť svojich predkov, že nepostavili
moderné domy, ale postavili také, ktoré sa
tým predchádzajúcim podobali. S

typickými oknami, oblúkmi na stenách v
interiéri, či na bránach, akurát strechy
zmenili z valbových na sedlové z
praktických dôvodov. Námestie bohatého
Nemeckého Pravna muselo byť krásne,
preto všetci dbali na jednotu a krásu. V
ľuďoch bolo vžité prirodzené estetické
cítenie. A o tom, že na námestí žili skutočne
tí najbohatší, o tom svedčia aj štyri
zachované kúrie.
Vlastne už len tri. 8. júla tohto roku
bola jedna z nich asanovaná, zbúraná.
Historicky významná Lányiovská kúria zo
16. storočia, kde žili renesanční vzdelanci,
členovia nižšej šľachty, ktorí mali právo
postaviť si bohatý dom – kúriu s typickými
stavebnými prvkami. V Čechách, Rakúsku,
Maďarsku, či v Nemecku historická
zaujímavosť regionálneho významu. U nás
zabudnutý dom v rohu námestia, ktorý
opatrovala jeho posledná majiteľka pani
Marta Filová. Po jej smrti však dostal
nového majiteľa. Majiteľa, ktorý nevedel,
čo je to pamiatka a ako sa o ňu starať.
Nevedel, že k starému domu je potrebné
pristupovať s bázňou a hlavne
trpezlivosťou. Treba ho skúmať, aby vydal
svoje tajomstvá a poklady. Dom sa dostal do
rúk ďalšieho majiteľa. Ten začal s
prerábkou. Začal dom podkopávať, búrať
staré barokové klenby, narušovať tým jeho
statiku a nakoniec ho dal zbúrať ako
nefunkčný napriek tomu, že bol donedávna
obývaný.
Keď sa na taký „starý“ dom
nebudete pozerať očami moderných
materiálov, ale tých, ktoré vychádzajú z
prírody – kameň, drevo, hlina a
prostredníctvom nich dáte starému domu
šancu, stane sa novým šperkom. Opäť bude
krášliť naše námestie a ono sa stane pre ľudí
zaujímavé, budú tu chodiť zvedavci a
domáci nájdu miesto, na ktorom sa bude
dobre rozprávať s priateľmi. Prosto, bude sa
mať na čo pozerať. A ako to dosiahneme?
Nedovoľme majiteľom týchto skvostov,
aby ich ničili. Tie domy totiž nepatria len
im, aj keď sú ich vlastnikmi. Tie domy sú
duchovným a spoločenským dedičstvom
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obce, a teda aj naším, preto ich musíme
chrániť.
Je čas na lepší život. Semiačka
zmeny, ktoré zasadíme dnes, formujú našu
budúcnosť. Nastal čas žiť lepšie, spolu.
Snažme sa o to každý deň ešte viac než
včera. Prispejme k zmene. „Zmena, ktorú
hľadáme, je v nás,“ povedal bývalý
americký prezident Barak Obama. Buďte
všímaví, choďte von. „Nahliadnite do
prírody a všetkému lepšie porozumiete", to
je výrok Alberta Einsteina a ja dopĺňam spomaľte, otvorte oči dokorán, hľadajte a
nájdete, koľko architektonickej krásy je
skrytej v našom Nitrianskom Pravne.
Nedovoľme zničiť to, čo dlhé roky prežilo a
čo nám zanechali naši predkovia. To je
jedno, či to boli Nemci, Maďari, Česi alebo
Slováci. Všetci, ktorí sa tu narodili, alebo
sem prišli bývať zblizka či zďaleka, majú za
povinnosť chrániť to, čo nám bolo
odovzdané.
Námestie v Nitrianskom Pravne,
Dlhá ulica a časť Prievidzskej ulice patria
do chránenej pamiatkovej zóny, viaceré
objekty dokonca do zoznamu národných
kultúrnych pamiatok. Je to pamiatková
zóna, ktorá chráni architektúru a
urbanizmus, teda spôsob a koncepciu, ako
boli jednotlivé budovy postavené. Preto je
potrebné pri rekonštrukciách týchto domov
spolupracovať nielen s dobrými majstrami,
ale v prvom rade s komisiou pre kultúru a
pamätihodnosti obce, stavebným a
pamiatkovým úradom.
Pomôžme zachovať ešte tri zvyšné
kúrie, medzi ktoré patrí Casablanca, kedysi
Huszársko-Pálfyovská kúria s
renesančnými arkádami, súčasný penzión
Rose a Brieštenského kúria-Dom
stretávania karpatonemeckého spolku. Sú
to vzácne a raritné architektonické celky,
ktoré musia byť zachované aj pre
budúcnosť. Nedovoľme, aby nám pred
očami mizli, ako zmizla aj Lányiho kúria.
Martina Richter
členka komisie pre kultúru,
pamiatky a pamätihodnosti obce

14.9.2019
h Deň obcí Pravnianskej doliny – spoločné
stretnutie 9tich obcí našej doliny, členov OZ
Hornonitrie na námestí v Nitrianskom Pravne
29.8.2019
h 75. výročie SNP - pietny akt pri pamätníku
spojené s ochutnávkou regionálnych špecialít.
padlých hrdinov
Tento rok obohatené aj Festivalom dychových
h Priateľský futbalový zápas Obecný úrad a
hudieb.
Farský úrad spojený s ukončením letných
prázdnin - začiatok o 15,00h.
15.9.2019
h š p o r t o v o -z á b a v n é s ú ť a ž e p re d e t i a h Koncert komorného zboru Cantica z Martina dospelých
zbor vystúpi pri príležitosti 85.výročia
vysviacky kalvárie v kostole Mučeníckej smrti
h zapálenie vatry pri futbalovom ihrisku
sv. Jána Krstiteľa. V úvode sa predstaví aj
o 19,00 hod. a spoločenská zábava
miestny ženský spevácky zbor Tenerezza -
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MODRÝ VÍKEND VO VYŠEHRADNOM
V dňoch 3. a 4. augusta
2019 sa v kultúrnom dome
vo Vyšehradnom uskutočnila
modrotlačová tvorivá dielňa,
ktorú organizovalo Občianske
združeni Hornonitrie. Bolo to
prvé zo štyroch podujatí projektu
Tradície v Hornonitrí, ktorý z
verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Organizátorka Radka
Tarabčíková privítala dvadsiatku
účastníkov a spolu s prezidentom
O Z Ho r n o n i t r i e Mi r o s l avo m
Dzinom otvorili dvojdňový
modrotlačový workshop. Ďalšie
práce sa už vykonávali pod
taktovkou majstra farbiara Petra
Trnku, ktorého mnohí poznajú z
televíznej relácie Remeslo má zlaté
dno. Hoci v minulosti bolo toto
remeslo výsostne mužskou
záležitosťou, v dielni „starého
mlyna“ vo Vyšehradnom prevládali
ženy, najmä z folklórnej skupiny
Lubená, ktoré si počas prác aj
spoločne zaspievali. „Aby
modrotlač nadobudla svoju kvalitu,

je potrebné venovať jej čas. Čas na
prípravu látky, čas na jej potlačenie
v y b ra ný m v zo ro m a č a s n a
farbenie látky. Všetky tieto procesy
trvajú aj niekoľko týždňov, v
závislosti od dĺžky potláčanej látky
a my sa ich pokúsime vtesnať do
dvoch víkendových dní,“ uviedol
lektor Peter Trnka. Ďalej vysvetlil,
ako funguje rezerva, inak nazývaná
aj pap a indigovo-modré farbivo a
potom sa už všetci pohrúžili do
práce.
Sobotný večer svojím
vystúpením spestrila ľudová hudba
Poluvská muzika, ktorá
odprezentovala piesne regiónu
hornej Nitry. Pridanou hodnotou
celého víkendu bola návšteva v
ľudovom dome Rastislava
Haronika, ktorou si všetci spestrili
čakanie počas sušenia látok. V
závere druhého dňa vyšli z „kypy“
(veľká modrotlačiarska nádoba)
jedinečné modrobiele látky, z
ktorých budú folklórne šatky a
zástery. Pri ich poslednom sušení v
očiach ich tvorcov bola
neopísateľná hrdosť a radosť.
Spokojnosť a úspech tvorivej
dielne potvrdzovali veľké úprimné
úsmevy na t várach všetkých
zúčastnených.
Rastislav Haronik, Radka Tarabčíková,
členovia OZ Hornonitrie
foto: Milan Tarabčík - Copix

Výšivkárky v Kežmarku
V dňoch 21.-22. júna 2019 sa konal v
Kežmarku 24. ročník Sviatku kultúry a
vzájomnosti, ktorého hlavným
organizátorom je každý rok
Karpatskonemecký spolok na
Slovensku. Podujatie sa konalo pod
záštitou splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny na Slovensku
pána Lászla Bukovského a s
finančnou podporou Ministerstva
vnútra spolkovej republiky Nemecko a
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín. Vyvrcholenie
osláv
bolo v sobotu 22.júna. Po
tradičnej ekumenickej pobožnosti v
drevenom evanjelickom kostolíku v
Kežmarku nasledoval sprievod skupín
KNS na Slovensku, pozvaných hostí
na hrad, kde sa konal hlavný program,

v ktorom vystúpili spevácke a tanečné
skupiny KNS jednotlivých regiónov
Slovenska a hostí zo zahraničia.
Región Hauerland prezentovali
spevácka skupina Zlatava z Malinovej
a spevácka skupina Schmitzauer z
Tužiny.
V sprievodnom programe
návštevníci mohli vidieť aj rôzne
výstavy ručných prác, suvenírov a
kníh s tematikou histórie karpatských
Nemcov na Slovensku.V našom
stánku sa naše ženy prezentovali
výšivkami rôznych techník tradičnej
pravnianskej výšivky. Ich autorky boli
Mária Lubíková a Helena
Kračmerová. Svoje ručne tkané
koberce vystavovala Jozefína
Kurišová. Tešilo nás, že náš stánok

navštívili aj prítomní významní hostia,
medzi inými rakúska veľvyslankyňa na
Slovensku Margit Bruck-Friedrich a
naša stála návštevníčka,
predsedníčka karpatskonemeckého
spolku v Nemecku Brunhilde
Reitmeier-Zwick. Tento pekný sviatok
pod našimi krásnymi Tatrami sa opäť
vydaril. Vždy máme radosť, keď sa
opäť môžeme stretnúť s našimi
priateľmi z celého Slovenska a
vzácnymi hosťami.
Cesta domov autobusom nám
všetkým rýchlo ubehla. Doma sme
ešte zastihli záverečný program
tradičného pravnianskeho jarmoku.
Už teraz sa tešíme na XXV. ročník
Sviatku kultúry a vzájomnosti v roku
2020 a ďakujeme organizátorom za
pozvanie.
Anna Husárová
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Zo života centra sociálnych služieb - Bôrik
Hry bez hraníc organizované
21.6.2019 v CSS Nádej v Dolnom
Lieskove.
V tento pekný slnečný deň sme sa
vybrali s našimi prijímateľmi
sociálnych služieb na športové
podujatie, ktoré sa konalo pod
záštitou TSK s názvom Hry bez
hraníc. Podujatie sa
uskutočňovalo v areáli CSS Nádej v
krásnom parku, kde boli pre
súťažiacich pripravené rôzne
súťažné stanovištia a všetko sa
nieslo v duchu Poznaj a chráň tento rok bolo podujatie zamerané
na prírodnú tematiku. Súťažiaci
spoznávali prírodniny - zvieratá,
stromy, rastliny vo forme kvízov a
hádaniek. Nášmu družstvu sa
darilo a ocenenou za naše
zariadenie bola Zuzka Koreňová,
ktorá dostala aj sladkú odmenu.
Celý tím pracoval úspešne a
pomáhali si, za čo im patrí vďaka.
Všetci si domov odniesli pekné
zážitky z celého dňa a dobrú
náladu.

Bôrikovské hody- Deň
rodiny v CSS Bôrik
Ako každoročne, aj tento
rok sme v našom centre
sociálnych služieb
usporiadali spoločenskú
akciu pod názvom
„Bôrikovské hody, Deň
rodiny“. Konala
sa dňa
28.6.2019 so začiatkom o 13,00h.
Akcia prebiehala v záhrade centra
sociálnych služieb a na
novovybudovanom pódiu sa
p red s t av i l i n a š i p r i j í m at e l i a
sociálnych služieb so svojím
divadelným predstavením pod
názvom O Červenej čiapočke. Celé
podujatie sa nieslo v námorníckom
štýle, v ktorom bola realizovaná aj
výzdoba, plagáty a pozvánky pre
hostí. O dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina Rytmus z Oslian.
Pre všetkých prítomných bol
pripravený chutný kotlíkový
guláš a bohatá tombola.

TENEREZZA

Mgr. Adriana Bogáňová
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Denný letný tábor pre deti
Prázdniny a táborenie patria k
sebe. Preto sme zachovali
tradíciu a znova zorganizovali
denný letný tábor. Bol určený
pre deti vo veku od 7 do 12 rokov
v dvoch turnusoch. Čas ako
s t v o r e n ý p r e h r y, s ú ť a ž e ,
kreatívnu tvorbu a zábavu. V
prvom turnuse sa deti venovali
poznávaniu prírody s lesníkmi.
Zhotovovali výrobky z dreva a
maľovali krásne tašky podľa
svojho vlastného námetu. Tento
rok bol tábor obohatený o výlet
do Bojníc a deťom sa veľmi
páčil. V zrkadlovom labyrinte sa
strácali a znova hľadali. Aj
vystúpenie sokoliarov bolo
veľmi vtipné, poučné a zábavné.
Po dobrom obede sa deti
presunuli do Múzea praveku.
Vypočuli si prednášku o
pravekom živote na našom
území. Zahrali sa na pravekých
ľudí a zasúťažili si medzi sebou.
V prvom turnuse deti viac bavila
vybíjaná a futbal. Záver týždňa
bol venovaný opekačke v
prírode, letnému kinu a deti sa
rozutekali za novými
prázdninovými zážitkami.

poobede sme si spoločne
zašportovali na minigolfovom
ihrisku v Prievidzi. Týždeň bol
tiež zakončený výletom do
prírody s opekaním.
Za pomoc pri realizácii tábora
ďakujeme Obecnému úradu a
Klubu dôchodcov za
zapožičanie priestorov.
Ďakujeme aj pani Jarmile
Personovej za dobrú stravu, s
ktorou tento rok boli ozaj veľké
starosti, ale vďaka ústretovosti
dobrých ľudí sa všetko podarilo.
Za pomoc pri tvorbe programu
p r e d e t i ď a k u j e m e
zamestnancom Lesnej správy
Nitrianske Pravno, Lili Šinkovej
za výrobu mydiel, Martinovi
Mečiarovi za voľný vstup do
zrkadlového labyrintu, Braňovi
Mendelovi za vytváranie
výrobkov z kože a veľká vďaka
patrí aj pedagogickým
pracovníkom za dozor a činnosť
v dennom letnom tábore.
Mária Znášiková, Jana Ollerová
organizátorky letného tábora

V druhom turnuse bolo viac
starších detí, preto sme sa ich
snažili zaujať aj tvorivou
činnosťou. Zhotovovali výrobky
z dreva, predmety z kože,
vyrábali mydlá a vytvorili si svoje
vlastné vrecká s táborovým
motívom. Výlet do Bojníc patril
tiež zrkadlovému labyrintu,
vystúpeniu sokoliarov a

Darovali krv - najvzácnejšiu tekutinu
Dňa 20.6.2019 sa v Klube
dôchodcov uskutočnil odber
krvi. Prišlo 52 darcov, z toho
dvaja prvodarcovia, čo je veľmi
potešiteľné, trom darcom nebolo
možné krv odobrať.
Darcom veľmi pekne ďakujeme!
Ďakujeme, že sa prišli podeliť o
krv, ktorá zachráni nejeden život.
Najsilnejším zážitkom bola
chvíľa, keď prišli darovať krv

spoločne matka a dcéra. Na takéto
okamihy sa nezabúda.
Obraciame sa mladých zdravých
ľudí – rozšírte aj vy rady darcov
tejto vzácnej tekutiny.
Na stretnutie s darcami krvi sa
tešíme v mesiaci október.

Marcela Kudelova
členka MO SČK

10
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Jedinečná reč hudby, piesní a tancov
Prvá júnová nedeľa v Chmeľnici –
Hopgarten, obci severného Spiša sa už
tradične zapísala, pod názvom Dni
nemeckej kultúry. Usporiadateľom už 27.
ročníka tohto sviatku hudby, folklórnych
tancov a piesní, ktorý tento rok pripadol na
2.jún, bol KNS v Chmeľnici spolu s
Obecným úradom Chmeľnica a
Ľubovnianskym osvetovým strediskom v
Starej Ľubovni. Pozvanie na túto
prehliadku prijali aj spevácke skupiny
Hauerlandu Schmiedshauer z Tužiny a
Probener Echo z Nitrianskeho Pravna.
Účastníkov podujatia v areáli
kultúrneho domu v Chmeľnici privítala
dychová hudba
Ľubovnianka. Odtiaľ sa hostia vybrali do
kostola na slávnostnú svätú omšu
celebrovanú v nemeckom jazyku. V tomto
malebnom zrenovovanom Kostole sv.
Ondreja nás zaujala svetelná tabuľa
umožňujúca lepšiu spoluprácu kňazov s
veriacimi.
Po omši sa účinkujúce súbory v
sprievode presunuli ku kultúrnemu domu,
kde sa o 14,00h začal hlavný program
príhovormi organizátorov. Hostí privítala
predsedníčka KNS horného Spiša Mária
Recktenwald a starostka obce Chmeľnica
Zita Pleštinská. Otváracie príhovory mali aj
zástupca veľvyslanectva SRN na
Slovensku pán Marián Gordzielik,
predseda KNS na Slovensku Ondrej Pöss a
za Österreichische Landsmannschaft pán
Wolfgang Steffanides. Za náš región boli
prítomní starosta obce Tužina Miroslav
Dzina s manželkou a pán Viliam Elischer z

Nitrianskeho Pravna.
Po príhovoroch nasledoval pestrý kultúrny
program, v ktorom sa predstavili domáce
detské a mládežnícke folklórne skupiny a
deti základných škôl z Vyšného Medzeva,
Kežmarku, Medzeva, Bratislavy a tiež
Rumunska. Svojím veselým a
temperamentným vystúpením vytvorili
deti, živé kvety zeme, tú správnu
atmosféru.
V druhej časti predviedli svoj
výber piesní spevácke skupiny dospelých Nachtigall z Košíc, Chór sv. Ondreja z
Chmeľnice, náš spevokol Probener Echo a
Spitzenberg z Dolného Spiša. Ďalšiu časť
v y p l n i l i p i e s n e z b o rov z V y š n é h o
Medzeva, Tužiny, Košíc a Medzeva. Záver
patril tanečnému súboru Edelweis z
Rumunska, sólistovi Jánovi Könnigovi a
zábave.
Výberom piesní a zostavením vystúpení aj
dospelí oživili toto kultúrne podujatie,
ktoré finančne podporilo MK SR a MK SRN.
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V areáli kultúrneho domu
nechýbal ani skákací a šmýkací hrad pre
deti, cukrová vata a iné pochutiny.
Prezentáciou krásnych krojov, piesní a
tancov čas plynul veľmi rýchlo a vydarená
slnečná nedeľa sa pomaly končila. Veselé
melódie zneli medzi členmi nášho zájazdu
ešte aj na spiatočnej ceste domov a niesli
sa k vrcholom našich krásnych Tatier.
Po západe slnka sme sa obohatení
zážitkami vrátili domov. Organizátorom a
všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekne
prežitý deň. Ostáva už len veriť, že sa
publiku vystúpenia našich skupín páčili. Aj
keď sa naša činnosť nedá porovnať s
prácou jednej z najvýznamnejších
osobností 20. storočia Matkou Terezou,
nositeľkou Nobelovej ceny za mier, nedá mi
pri tejto príležitosti nespomenúť jej
myšlienku, ktorá sa môže vzťahovať na
akékoľvek ľudské snaženie, teda aj to naše,
že „ to čo robíme, je menej ako kvapka v
mori, ale bez tejto kvapky by tu niečo
chýbalo. “
Edita Antolová
Foto: Viliam Elischer

Vynikajúci úspech našej školy v súťaži Jazykový kvet
Dňa 12. apríla 2019 sa v Trenčíne
uskutočnilo krajské finále súťaže
J a z y k o v ý k v e t (c e l o š t á t n a
j a z y k o v o - u m e l e c k á s ú ť a ž) .
Samotnému finále predchádzalo
semifinále, ktoré sa konalo tzv.
movie verziou, čo znamená, že
všetky žiacke vystúpenia bolo
nutné nahrať vo forme videa, ktoré
sme spracovali ako film, zostrihať
a poslať na vyhodnotenie odbornej
porote, ktorá z nich vybrala
postupujúcich do samotného
finále.
V kategórii poézia/próza, prevzatá
tvorba v anglickom jazyku, sa
predstavila Stela Krajči zo 7. A,
ktorá prerozprávala známy príbeh
o O l i ve rov i Tw i s t ov i . Svo j í m
prejavom zaujala porotu i divákov
a v náročnej konkurencii sa jej
podarilo zvíťaziť a postúpiť do
celoslovenského finále.

V kategórii poézia/próza, prevzatá
tvorba v nemeckom jazyku, sa
predstavili dve žiačky, a to opäť
Stela Krajči a Tamara Bieliková zo
7. A. Tamara Bieliková sa v
krajskom kole umiestnila na
veľmi peknom 2. mieste a Stela
Krajči svojím oduševneným
prejavom nadchla porotu, za čo si
vyslúžila víťazstvo v danej
kategórii a kvalifikovala sa
do celoslovenského finále.
Celoslovenské kolo tejto
súťaže sa konalo v Nitre 14.
júna 2019 a bolo pre
Základnú školu v
Nitrianskom Pravne
mimoriadne úspešné. Stela
Krajči získala v prednese
poézie v nemeckom jazyku
2. miesto a v prednese
prózy v anglickom jazyku 3.
miesto.

Na obe žiačky, ktoré
reprezentovali našu školu, sme
nesmierne hrdí. Poďakovanie patrí
nielen im, ale aj učiteľkám Juliane
Pálešovej a Marte Bielikovej za
systematickú prácu so žiačkami a
ich prípravu na súťaž.
Marta Bieliková,
vedúca predmetovej komisie anglický jazyk
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Úspechy na celoslovenskej súťaži v Kežmarku
Dňa 21. júna 2019 sa v Kežmarku
stretli víťazi školských a
regionálnych kôl v prednese poézie
a prózy v nemeckom jazyku. Súťaž je
už tradične súčasťou osláv „Sviatku
kultúry a vzájomnosti“. Účastníci sa
zišli na pôde Základnej školy –
Hradné námestie, aby si zmerali
svoje recitátorské schopnosti v
rámci celoslovenského kola
organizovaného pre všetky školy
patriace do siete národnostných
menšín.
Našu školu reprezentovali dve
recitátorky v kategórii 3. - 4. ročník,
ktoré pripravovali pani učiteľky
Juliana Pálešová a Andrea Srnová.
Kategóriu 5. – 7. ročník zastúpovali
tiež dve žiačky, ktoré pripravovala
pani učiteľka Ivona Haneschová:
Sára Richterová - 3. A poézia
Margaréta Anna Richter - 3. A próza
Lenka Krpelanová - 5. A poézia
Sofia Solčányová - 5. A próza.
Súťaž začala v piatok o 9,00h
prezentáciou. Po of iciálnom
otvorení riaditeľom školy pánom
Miroslavom Beňkom sa
celoslovenské kolo začalo. Súťažilo
sa paralelne v dvoch triedach, zvlášť
sa hodnotila poézia, zvlášť próza v
troch kategóriách: 3. - 4. , 5. 6. 7. , 8.
a 9.ročník.
Porotu tvorili vyučujúce

nemeckého jazyka z jednotlivých
škôl a hodnotili podľa nasledovných
kritérií: výber ukážky, výslovnosť,
recitačné schopnosti a celkový
dojem. Konkurencia bola silná a
vyrovnaná. Porota mala
mimoriadne ťažkú úlohu pri
hodnotení
a udeľovaní bodov.
Rozhodujúce boli naozaj iba drobné
detaily.
Naše recitátorky obstáli
nasledovne:
Sára Richterová v kat. 3. – 4. ročník
– poézia - 2. miesto,
Margaréta Anna Richter v kat. 3. – 4.
ročník – próza - 3. miesto,
Lenka Krpelanováv v kat. 5. – 7.
ročník – poézia – 3. miesto,
Sofia Solčányová v kat. 5. – 7. ročník
– próza - 3. miesto.
Z ich úspechov sa úprimne tešíme a
srdečne blahoželáme!
Okrem diplomov a cien získali
naše žiačky nielen nové skúsenosti,
ale predovšetkým motiváciu do
ďalšej práce.
Teší nás, že ich snaha a námaha
pri učení sa nemeckých textov v
rámci svojho voľného času a počas
nácvikov s p. učiteľkami bola
porotou takto vysoko ohodnotená.
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EXKURZIA
V ZOO BOJNICE

Návšteva zoologickej záhrady je
pre deti vždy radostnou
udalosťou. Potvrdili to aj deti z
našej materskej školy, ktoré sa 4.
júna 2019 zúčastnili exkurzie v
zoo Bojnice.
Už samotná cesta autobusom z
Nitrianskeho Pravna do Bojníc
bola veselým zážitkom, pretože
mnohé deti necestujú často
autobusom. Cestou k zoo sme
prechádzali popri krásnom
Bojnickom zámku. V areáli zoo sa
deti presúvali podľa tried spolu
so svojimi pani učiteľkami.
Pozorovali sme rôzne zvieratá a
živočíchy, pestrofarebné vtáčiky,
navštívili sme viaceré pavilóny s
exotických zvieratami. Deti
veľmi zaujalo terárium s
vodnými živočíchmi,
obojživelníkmi a plazmi, aj
pavilón s nezbednými opičkami a
samozrejme, najviac sa tešili na
slony.
Počas exkurzie sme získali veľa
nových poznatkov a do
materskej školy sme sa vracali
veselí a spokojní.
Ivona Haneschová
Mirka Dašková
učiteľka ZŠ
učiteľka MŠ

Naši budúci školáci sa lúčili s materskou školou
Piatok 14. jún bol pre predškolákov
výnimočný. Vrátili sa do MŠ v
podvečerných hodinách, oblečení ako
šmolkovia a vydali sa spolu s pani
učiteľkami na noc plnú dobrodružstiev.
Navštívili šmolkovskú dedinku, v ktorej na
nich čakal pestrý program. Deti spievali,
tancovali, zoznamovali sa s
rozprávkovými postavičkami šmolkov,
plnili rôzne vedomostné a pohybové
úlohy, prekonávali prekážkovú dráhu a
výtvarne tvorili. Na večeru mali deti
pripravenú hostinu a zamaškrtili si na
sladkých muffinách v tvare muchotrávok.
Najväčšiu radosť mali zo šmolkodiskotéky, stoličkového tanca, skúšky
odvahy v tme s baterkami a hľadania
pokladu. Veľkým prekvapením pre deti
počas večernej zábavy bol maskot
šmoulinky a určite nezabudnuteľným
zážitkom bol spánok v škôlkarských
postieľkach, ktorý zvládli všetci naši
predškoláci.
Ďakujeme výboru ZRŠ za poskytnuté

financie a rodičom za pomoc pri zakúpení
občerstvenia a sladkostí do balíčkov.
Veľká vďaka patrí pani Petre Čavojskej za
zapožičanie maskota šmoulinky a pani
Ingrid Kiacovej za krásne a chutné
muffiny. Počas celej noci a rozlúčkyy na
OcÚ nás kameroval pán
Gocman, ktorému tiež
ďakujeme.
Dňa 20. júna sa deti
slávnostne rozlúčili s celým
kolektívom MŠ na OcÚ v
Nitrianskom Pravne
krásnym programom. Pán
s t a r o s t a s p a n i
zástupkyňou pre MŠ deťom
odovzdali osvedčenia o
ukončení predprimárneho
vzdelávania a darčeky od
výboru ZRŠ. Na konci
rozlúčky sa pani
zástupkyňa poďakovala
pani Kataríne Zacharovej
za členstvo vo výbore a

pani Polevková poďakovala
zriaďovateľovi za všetkých rodičov.
Našim budúcim školákom prajeme veľa
šťastia v ZŠ.
Veronika Figurová
učiteľka MŠ
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TOP guláš - TOP futbal - TOP festival 2019
V poslednú júnovú sobotu sa konala v
Tužine putovná akcia organizovaná
občianskym združením Hornonitrie pod
názvom TOP 2019, ktorého súčasťou
bol aj futbalový turnaj vyslúžilcov.
Družstvo obce Nitrianske Pravno si
počínalo v turnaji fantasticky. Tímy boli
rozdelené do dvoch skupín. V našej
skupine boli štyri mužstvá - Nitrianske
Pravno, Pravenec, Malinová a
Poluvsie. Všetky zápasy v základnej
časti sme suverénne vyhrali. Iba v
poslednom zápase skupinovej fázy s
mužstvom Poluvsia sme mali problémy
od úvodných minút, ich rýchly gól nás
zaskočil, ale vzápätí sme prelomili ich
odpor a jednoznačne v ďalšom
priebehu zápasu bola prevaha na našej
strane. Finále to už bola iná pesnička po vyrovnanom boji s domácou Tužinou
sa stretnutie skončilo 2:1 pre domácich.
Gratulujeme víťazovi a zároveň je to pre
nás výzva do budúceho, už 6.ročníka
podujatia TOP, ktorý sa bude konať v
Malinovej.
Výborný guláš, ktorý nám navarili náš
pán starosta Andrej Richter, pani
prednostka Dagmar MatiaškováFerencová a poslanecký zbor v zložení
Ivana Krebesová, Lenka Hiščarová,
Pavel Biely, Imrich Gaplovský a Martin
Unterfranc, sa skonzumoval medzi
prvými gulášmi, ktoré obce varili. Získal
aj ocenenie o najchutnejší guláš a to v
podobe druhého miesta spomedzi

ŠIMONKO BIELIK
Náš malý „Sagan“

Našu materskú školu aj obec Nitrianske
Pravno reprezentuje šikovný predškolák
Šimonko Bielik, ktorý dosahuje výborné
výsledky v cyklistických pretekoch
Detskej Tour Petra Sagana po celom
Slovensku. Už po piaty raz skončil na 1.
mieste vo svojej kategórii mikro-chlapci
2013-2014. Bicyklovanie je pre neho
veľká zábava a k cyklistike už prilákal aj
ďalších kamarátov z materskej školy. Za
celú škôlku Šimonkovi gratulujeme a
prajeme, nech sa mu na pretekoch darí
aj naďalej.
Kolektív učiteliek MŠ

desiatich prihlásených. Chutil všetkým
prítomným a sme radi, že sme mohli
ochutnať práve ten náš.
Pre nás bol práve ten TOP.
Veľká vďaka za podporu patrí nášmu
čestnému trénerovi pánovi Milanovi
Kiripolskému, Ďakujeme aj predsedovi
komisie školstva, telesnej výchovy a
športu pánovi Pavlovi Áčovi, vedeniu
obce na čele s pánom starostom
Andrejom Richterom a všetkým
zainteresovaným, ktorí sa pričinili o toto
vydarené podujatie.

A na záver ďakujem našim skvelým
futbalistom. Zišla sa super partia, ktorá
predbežne prisľúbila reprezentovať
našu obec aj o rok v Malinovej. Pripájam
aj foto nášho "All stars tímu." Chýba na
nej jeden hráč, ktorý sa značným
podielom pričinil o úspech nášho
mužstva. Je ním Lukáš Pročka, ktorý
tesne pred finále musel opustiť náš tím
z rodinných dôvodov.
Ďakujem "chalani“
poslanec OcZ Peter Klimant

MDD – Deň pirátov

Prvý jún je sviatok
všetkých detí. Pani
učiteľky pri tejto
príležitosti prichystali pre
deti veľký pirátsky deň. V
piatok 31.5.2019 sa
rodičom podarilo
premeniť svoje deti na
pirátov a v škôlke ich
čakali pirátske pani
učiteľky. Všetci sa stretli
na školskom dvore a
vydali sa hľadať poklad.
Postupovali podľa mapy,
ktorá ukazovala, kadiaľ
majú ísť. Piráti museli
prejsť Žraločou zátokou, pozbierať
na ostrove banány, preniesť zlaté
vajíčka a ochrániť ich pred
dravcom, nachytať ryby, plaviť sa
loďou a nenaraziť do majákov. Na
poslednom stanovišti dostali
indíciu, ktorá ich priviedla k
pokladu. Od toľkej radosti si
zatancovali na pirátskej veselici.

Každý malý pirát sa vrátil do MŠ
plný zážitkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a organizácii
tohto špeciálneho dňa pre deti.
Zvlášť ďakujem pani učiteľkám,
ktoré starostlivo a do detailu
prepracovali taký náročný
program.
učiteľka MŠ Lucia Vrábelová
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Detský tenisový turnaj

V sobotu 15.6.2019 sa v areáli športového štadióna
v Nitrianskom Pravne konal obľúbený tenisový
turnaj detí . Do turnaja sa prihlásilo 16 detí vo veku
od 7 do 14 rokov, ktoré boli rozdelené do štyroch
skupín podľa výkonnosti. Kvôli počasiu, na
popoludnie predpovedali vysoké teploty, sme
naplánovali začiatok turnaja čo najskôr. Tomu sme
prispôsobili aj pravidlá, podľa ktorých tri skupiny
hrali na jeden set do štyri a tí najmenší tzv. supertiebreakom do 10 bodov.
Počas zápasov sa deti veľmi snažili, podávali
skvelé výkony, ktoré rodičia a ostatní nadšenci
tenisu ocenili aj potleskom. Výsledky detského
turnaja:
Dievčatá : 1.Natália Ollerová, 2.Bronislava
Kubíčková, 3.Tamara Gromová, 4.Sofia Muchová
Chlapci „A“ : 1.Marek Oller, 2.Matúš Grom, 3. Peter

Mucha, 4.Tobias Barlok
Chlapci „B“: 1.Dávid Ličko, 2 Lukáš Vrábel, 3.Patrik
Šujan, 4.Filip Kubíček
Prípravka MIX : 1.Sebastián Áč, 2.Sandra
Bukovinská, 3.Šimon Bielik, 4.Jakub Bielik
Deti si z turnaja okrem pekného zážitku, súťažnej
atmosféry a zápasových skúseností odniesli aj
ocenenia v podobe medailí, pohárov pre víťazov a
vecné ceny.
Z a p o d p o r u ď a k u j e m e O b ec n é m u ú ra d u
Nitrianske Pravno a sponzorom – BM studio, Ivana
Ollerová, Pohostinstvo „11“ pani Poljaková,
Drogéria pani Lenčešová, Potraviny Domanik,
Pentimex, Lesy SR, Lucia Vršková, Bubble Waffle
Korzo
Marek Oller

Blahoželanie jubilantom,
členom klubu dôchodcov

MTJ-tenisový oddiel

Výbor klubu dôchodcov chce aj
touto cestou pozdraviť svojich
jubilantov, ktorí boli v júni prijatí v
obradnej sieni obce.
Chceme im zaželať najmä veľa
zdravia, radosť v srdci, pokoj v duši
a veľa lásky od svojich blízkych a
priateľov. Ku tomu ešte prianie, aby
mali po ruke vždy toho, koho práve
potrebujú.
Všetko najlepšie sme želali našim
členom:

O. Tomastovej, E. Gromovej,
E. Líškovej. I. Juhásovej,
R. Grossovi, Ľ. Dlubačovej,
O. Dankovej a V. Ličkovej.
Za výbor KD Jarmila Mokrá
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Z činnosti futbalového oddielu v 1. polrok 2019
Po dlhej zimnej prestávke sa opať
rozkrútil kolotoč futbalových stretnutí, do
ktorého sa zapojili všetky družstvá z
nášho futbalového oddielu. Samotný
futbalový oddiel počas tohto obdobia
prešiel niekoľkými významnými
zmenami a to najmä na funkcionárskom
poli. Po takmer dvoch rokoch opustil
predsednícku stoličku pán Gerhard Dzian
a nahradil ho pán Jozef Dlhopolček. Pán
Dzian manažoval pravnianský futbal v
tomto pre nás neľahkom období a snažil sa
o reštart futbalu ako takého, ktorý zahŕňal
získanie čo najvačšieho počtu malých detí
do mládežníckych futbalových družstiev,
snahu prilákať fanúšikov späť na zápasy
dorastu a dospelých i pokračovanie v
modernizácii nášho futbalového areálu.
Ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme
všetko dobré do budúcnosti.
Naše družstvo najmenších, teda
predprípravka, pokračovala vo svojom
tréningovom procese bez prestávky a
postupne, so zlepšujúcim počasím, sa
presunula zo školskej telocvične na
futbalové ihrisko. Rozvoju futbalových
schopností sa ú týchto detičiek venoval
pán Gerhard Dzian s čiastočnou
asistenciou pána Ľuboša Áča mladšieho.
Celý projekt predprípravky je postavený
na snahe prilákať čo najvačšie množstvo
tých najmenších do nášho oddielu a v
rámci tréningových cvičení prispieť k
všeobecnému rozvoju ich pohybových
činností, ktoré neskor možu využiť pri
futbale, alebo aj iných športových
aktivitách. Toto družstvo je jediné v rámci
nášho oddielu, ktoré ešte nehráva
oficiálne majstrovské zápasy, ale chlapci a
dievčatá si merajú sily so svojimi
vrstovníkmi len v rámci priateľských
modelovaných zápasov.
Určitou prirodzenou cestou je prechod z
predprípravky do prípravky, ktorú v jarnej
časti viedol pán Milan Kiripolský. Svojou
zanietenosťou a osobitým prístupom
vyvolal v deťoch opätovné nadšenie pre
futbal a snahu o neustále napredovanie. V
rámci tréningových procesov sa mladým
futbalistom venoval niekoľkokrát do
týždňa, za čo vďačíme i možnostiam v
rámci dostupnosti telocvične ZŠ i dobrým
vzťahom s pani riaditeľkou Janou
Gebrlínovou. Družstvo prípravky
súťažilo v okresnej súťaži spolu s
ostatnými protivníkmi z Pravenca,
Prievidze, Kanianky, Handlovej a Poruby.
Dôležité je spomenúť, že po viac ako
30tich rokoch ukončil svoje pôsobenie v
ZŠ v Nitrianskom Pravne tréner
prípravky, pán Milan Kiripolský. Týmto
zároveň ukončil aj svoje dlhoročné
pôsobenie v našich klubových štruktúrach
a urobil tak bodku za svojou bohatou

kariérou. Z pozície predsedu MTJ s mu
ďakujem za všetkých minulých i
súčasných funkcionárov futbalového
oddielu, ako i hráčov a fanúšikov v našej
obci. Ďakujem mu za odvedenú prácu,
ktorej výsledkom boli desiatky kvalitných
futbalistov posobiacich i za hranicami
nášho okresu a želám mu do budúcich
rokov pevné zdravie a ďalšie úspechy
živote.
Družstvo žiakov, ktoré pozostáva z detí od
5.-9. ročníka, odohralo jarnú časť pod
vedením trénerského dua Lukáš Poljak –
Patrik Adamček. Tréningový proces v
jarnej časti sezóny pozostával z dvoch
tréningových jednotiek odohrávajúcich sa
podľa poveternostných podmienok buď v
telocvični ZŠ, alebo na futbalovom
ihrisku. Nakoľko ešte stále počet detí nám
nedovolil vytvoriť oddelené družstvo
mladších a starších žiakov, táto kategória
je spojená a tréneri majú k dispozícii
okrem chlapcov i pár dievčat, ktoré s nimi
absolvujú tréningové jednotky či
majstrovské zápasy. Táto veková
kategória je určitou prípravou na „veľký“
futbal, kedže dorastenecká súťaž už
podlieha prísnejším pravidlám. Preto sa
obaja tréneri snažia pripraviť svojich
zverencov čo najlepšie a postupne v nich
prehlbovať nielen technické zručnosti či
rýchlostné prvky, ktoré sú vo futbale
potrebné, ale i podieľať sa na ich
osobnostnej výchove, ktorá je tiež
doležitou súčasťou každého úspešného
športovca.
Dorastenecké družstvo po úspešnej
jesennej časti sezóny sa zapojilo do
zimnej prípravy, ktorú absolvovalo
celkovo 13 hráčov. Táto veková kategória
je už dlhší čas „Achilovou pätou“ nášho
oddielu, kedže v posledných rokoch
máme slabšie počty žiakov
prechádzajúcich do dorasteneckej
kategórie, ktorá je veľmi špecifická.
Družstvo vedené pánom Jozefom
Dlhopolčekom začalo súťaž úspešne,
postupne však chlapci z viacerých
dôvodov prestali chodiť na tréningy a
z á p a s y, č o h o v ý s l e d k o m b o l i
skontumované zápasy v prospech súpera.
V mužstve zostalo len niekoľko jedincov,
ktorí mali záujem hrať futbal a pravidelne
sa zúčastňovali tréningov. Nakoľko sa
však jednalo iba o 5-6 hráčov, družstvo
dorastencov bolo po dohode v rámci
výboru FO odhlásene zo súťaže. Je to
veľká škoda, pretože práve táto kategória
mala niekoľko perspektívnych
futbalistov, ktorí sa v budúcnosti mohli
zapojiť aj do „A“ mužstva dospelých a
byť prínosom. Táto skutočnosť nastala
napriek enormnej snahe trénera
Dlhopolčeka, ktorý hráčov osobne

navštevoval u nich doma, hovoril s
rodičmi, vozil zverencov na tréningy a
zápasy z okolitých dedín. Bohužiaľ, táto
veková kategória je veľmi špecifická a
pokiaľ tínedžeri všeobecne nemajú
motivačnú podporu k futbalu resp. športu
ako takému aj u svojich rodičov, tréneri
majú zviazané ruky a nemaj najmenšiu
šancu zmeniť ich prístup k futbalovým
povinnostiam vyžadujúcim obetavosť,
snahu, motiváciu i pokoru a prisposobenie
sa potrebám kolektívu.
Práve tieto faktory sú jedným z dôsledkov
situácie, ktorá nastala i v družstve mužov.
To neodohralo v zimnej príprave ani jeden
prípravný zápas, nakoľko sme neboli
schopní dať dokopy aspoň 11 hráčov
schopných odohrať zápas. Táto
skutočnosť vyplývala zo situácie, keď
vačšina chlapcov robila na smeny resp. v
zahraničí, ďalší sa rozhodli ísť na
hosťovania či prestupy do iných mužstiev,
a tak sa trénerský kolektív na čele s Jánom
Adamčekom na začiatku jarnej časti
súťaže ocitol v situácii, kedy bolo k
dispozícii 14 hráčov ochotných pomocť
pravnianskému futbalu zachrániť sa v 6.
lige. Družstvo mužov tak stálo pred
neľahkou úlohou, ale na chlapcoch i
trénerovi bolo vidno, že sa chcú s danou
situáciou popasovať a urobiť všetko preto,
aby sa v Pravne naďalej hral kvalitný
futbal. Bohužiaľ, po absolvovaní
všetkých zápasov jarnej časti sme sa ocitli
na poslednom mieste, keď i stretnutia, v
ktorých sme súperov herne či strelecky
prevýšili, sme doplatili na našu streleckú
nemohúcnosť a nohy nám zväzovala i
psychika vyplývajúca z neľahkej situácie
nášho družstva. Výsledkom bohužiaľ
bolo, že sme sa po viac ako 25 rokoch
ocitli v 7. lige, teda v okresnej súťaži, kde
budú našimi súpermi kolegovia s Kľačna,
Tužiny, Malinovej či Pravenca. Na druhej
strane treba poznamenať, že i napriek
vypadnutiu a neľahkej situácii sa treba
pozerať dopredu a práve túto myšlienku
prezentoval už na začiatku svojho
pôsobenia vo funkcii predsedu MTJ pán
Ľuboš Áč ml., ktorý sa s futbalovými
funkcionármi ochotnými pomocť
pravnianskému futbalu spojil dokopy a
vytvorili koncepciu futbalového klubu,
ktorá by mala zabezpečiť predovšetkým
nastavenie procesov a fungovania klubu
tak, aby prežil a napredoval v súčasnej
dobe, ktorá športu, a to predovšetkým
amatérskemu, vôbec nepraje. Presnú
špecifikáciu, ciele i nástroje tejto
koncepcie budú prezentované
pravniaským fanúšikom v ďalšom čísle
Pravnianskych zvestí.
Luboš Áč ml.
Predseda MTJ
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Z okienka turistiky
Horúce slnečné dni, ktoré začali už v
júni a pokračovali aj v júli, niektorých z
nás neodradili a vyrazili sme opäť na
vrcholy našich hôr. Pokračovali sme
nasledujúcimi turistickými
podujatiami. Ako prvý bol výstup na
Jarabinu vo Veľkej Fatre. Trasa viedla
zo Sklabinského Podzámku na
Kaplnu, Kantor, sedlo pod Kečkou a na
vrchol Jarabinu, späť do sedla pod
Kečkou, Bukoviny, Mažiarky, chatu
Lysec. Odtiaľ sme smerovali ku chate
Nezábudka. Tu sme zakončili, lebo
nás čakalo to naše chladené, ktoré
dobre padne po takej túre.
Presmerovali sme sa do Štiavnických
vrchov s výstupom na Sitno. Je to
najvyšší vrch v Štiavnických vrchoch.
Sitno je označované za kolísku
európskej turistiky. Na vrchole stojí
jedna z najstarších európskych
rozhľadní. Niekdajšia horáreň tesne
pod vrcholom Sitna bola prestavaná
na turistickú chatu Andreja Kmeťa.
Pod Sitnom je zrekonštruovaná
zrúcanina hradu, na ktorej sme tiež
boli. Trasa na vrchol viedla zo
Štiavnických Baní popri Evičkinom
jazere na Pinkov vrch, Krížnu, Petrov
vrch a na Sitno. Späť do Vlčej jamy,

Sitieniec a zakončili sme v Iľji. V tento
deň 21. júla bolo na vrchole stretnutie
matičiarov. Chata bola otvorená, kto
chcel si mohol dať guláš a čapovalo
sa aj pivo. Trasa bola mierne náročná,
ale všetkým sa ľúbila. Na týchto
turistických podujatiach sa
zúčastnili: Helena Lubiková, Mária
Haneschová, Anna Hanešová, Eva
Klajberová, Juraj Klajber, Vojtech
Jelšic, Štefan Záhorský, Jozef Baroš a
Teodor Haneš.
Nasledujúce turistické podujatia:
hPrechod roklinami Slovenského
raja - 18.8.2019
hPrechod Gaderskou dolinou /
Veľká Fatra / - 1.9.2019
hVrické sedlo – Ostrá skala – Kľak
22.9.2019
hŠtúrovský výstup na Rokoš /
Strážovské vrchy / - 28.9.2019
Ďalšie turistické podujatia budú
zverejnené v nasledujúcich
Pravnianskych zvestiach.
Informácie: 5446502, 0902 558 819
Horám zdar!
Teodor Haneš

Tenisový turnaj - mužské dvojhry - 14.7.2019
V mesiaci júl sa uskutočnil
tenisový turnaj - mužské dvojhry
s názvom "Prekliaty úder." Do
turnaja sa prihlásilo dvanásť
hráčov, ktorí boli rozdelení do
dvoch skupín. Za priam ideálneho
počasia si hráči zahrali medzi
sebou - každý s každým, pričom
s a h ra l o n a j ed e n s et d o 6
víťazných gemov. Keďže zvíťaziť
nemôže každý, aj v tomto prípade

sa šťastie usmialo iba na troch
silných hráčov. Na treťom mieste
skončil Martin Mečiar, druhá
priečka patrila Jozefovi
Hanzlíkovi a z víťazstva sa
tešil obhajca minuloročného
prvenst va Martin Ličko.
C e n u „ S k o k a n r o k a“ z a
snaživé výkony si prevzal
Marián Grom. Ďakujeme
Stanovi Kračmerovi a Aďke

Poljakovej za vecné ceny, ktorými
prispeli k oceneniu víťazov.
Marek Oller, MTJ-tenisový oddiel
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