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SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD
Od 01.04.2016 bolo v obci Nitrianske Pravno zriadené vysunuté
pracovisko Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v
Prievidzi, ktorý zabezpečoval výkon stavebného úradu pre 14
obcí. Pod vysunuté pracovisko v Nitrianskom Pravne patria
nasledovné obce: Chvojnica, Kľačno, Malinová, Nitrianske Pravno,
Pravenec, Poluvsie a Tužina.
Adresa vysunutého pracoviska je: Spoločný obecný úrad Bojnice,
pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13. (bývalá
predajňa drogérie p. Matušík)
Stavebným úradom v súlade s ust. § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je príslušná obec.
Na obci sa podávajú všetky žiadosti, týkajúce sa povoľovania
podľa stavebného zákona. Teraz je možné žiadosti získať aj na
webovom sídle našej obce. Ohlásenia „drobných stavieb“,
ohlásenia „stavebných úprav“ a vydávanie záväzných stanovísk v
rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce vydáva
príslušná obec.Obec následne žiadosti, ktoré podliehajú procesu
povoľovania na úseku stavebného poriadku, postupuje
Spoločnému obecnému úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom
Pravne (napr. žiadosť o vydanie stavebného povolenia, žiadosť o
povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o odstránenie a pod.)
Výkon stavebného úradu pre vyššie menované obce zabezpečuje
Mgr. Viera Budayová.
Stránkové dni sú: pondelok od 07,00 – 15,00 hod. v stredu od 07,00
– 16,00 hod., od 12,00 – 12,30 je obedňajšia prestávka. V ostatné
dni je výkon stavebného úradu zabezpečovaný na vyššie
uvedených obciach.
-VB-

Pozvánka
na JARMOK
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PRIPRAVUJEME
20.05. Divadelná jar Jána Roháča
hlavný hosť večera Pavol Hammel

01.06. Medzinárodný deň detí
Športové ihrisko v Nitr.Pravne

25.06. Tradičný Pravniansky Jarmok
hlavný hosť - skupina DESMOD

TENEREZZA

Spevácky zbor TENEREZZA
Vás srdečne pozýva na koncert
pri príležitosti 15. výročia založenia.
Koncert sa koná 18. júna o 18.00 hod.
v rímskokatolíckom kostole v Nitr.Pravne
a 21. mája o 18.00 hod. v kostole vo
Chvojnici.

uskutoční ich 9.ročník
2. júla 2016 o 13.00 hod.
v areáli zariadenia.
Tento deň je venovaný
nielen patrónom kaplnky, ale aj
našim obyvateľom, ich rodinám
a priateľom.
Na hodoch nebude chýbať
vynikajúci guláš a iné pochúťky.

Na Bôriku budú hody
Ako každý rok sa pri príležitosti
sviatkov Petra a Pavla, patrónov
tunajšej kaplnky sa budú konať
hody.
Centrum sociálnych služieb Bôrik v Nitrianske Pravne
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DEŇ
ZEME

K veselej nálade prispeje dobrá
hudba, ktorá zahrá do spevu i do
tanca. Vyvrcholením programu
bude tombola. Okrem vzácnych
návštev radi privítame i Vás,
príďte sa s nami spoločne
zabaviť.
PhDr. Miroslav Holček
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 14.4. 2016
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých
poslancov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v
zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s
určením miesta a času konania zasadnutia
s programom ako bol zverejnený.
Upozornil, že z rokovania je robený
audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov a 1 poslanec sa ospravedlnili.
Rokovanie zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil na
rokovanie program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy na doplnenie
alebo inú zmenu programu. Poslanci
zmenu nenavrhli. Starosta obce predložil
návrh na zmenu programu rokovania a to
doplnenie bodu 2a/ správa o činnosti OZ
Hornonitrie. Poslanci schválili navrhnutú
zmenu.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za
predložený návrh programu zasadnutia a
toto sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
2a.Správa o činnosti OZ Hornonitrie
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva,
5. Správa o výkone samosprávnych funkcií
a prenesených kompetencií zo štátnej
správy na obec za r. 2015
6. Návrh VZN č. 1/2016 – zmeny a doplnky
územného plánu obce
7. Prevod vlastníckeho práva k Projektovej
dokumentácii a Licenčná zmluva
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenie
10.Záver
Správu o činnosti Občianskeho
združenia Hornonitrie predložil Ing. Šujan
Tomáš. Poslanci požiadali predložiť správu
v písomnej forme.
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica - prednostka
OcÚ Nitr. Pravno. Správu hlavného
kontrolóra o kontrole plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva predložila Ing.
Košťálová Anežka – hlavná kontrolórka
obce. Správu o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetenciách zo
štátnej správy
na obec za r. 2015
predložila p. Boďová Ľubica - prednostka
OcÚ Nitr. Pravno. Návrh VZN č. 1/2016 –
zmeny a doplnky územného plánu obce
predložil starosta obce a Chmúrová
Drahomíra – zamestnanec obce.
Návrh zmluvy na prevod vlastníckeho
práva k projektovej dokumentácii a
licenčnú zmluvu predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef ako zámer pre od predaj.

Odpredaj bude zverejnený v zákonnej
lehote.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
predložil informácie nasledovne:
hzískanie finančných prostriedkov na
opravu telocvične v Spojenej škole v Nitr.
Pravne
hd o t á c i a n a o p r a v u k a p l n k y
Sedembolestnej P. Márie
hobjednaný kontajner – sociálne
zariadenie pre HUPRO HALU
hinformáciu k pripraveným zmluvám o
budúcej zmluve na vybudovanie
kanalizácie na doručenie občanom
hsprávu o činnosti Spol. Obec N. Pravno
s.r.o. - realizované práce
hValné zhromaždenie Spol. Obec N.
Pravno s.r.o. sa bude konať 26. 5. 2016,
kde bude
hpredložená správa o činnosti spoločnosti
za r. 2015
hspráva o činnosti Dobrovoľného
obecného hasičského zboru za r. 2015
Starosta obce vyzval poslancov a
ostatných prítomných k diskusii k
prejednávaným materiálom a
iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
Ing. Pekár Peter – poslanec – zaujímal sa o
termín dokedy musia byť uzatvorené
zmluvy medzi občanmi a Vodárenskou
spoločnosťou – kanalizácia v obci, kto
bude zmluvy distribuovať, kto vysvetlí
občanom problematiku ktorej nebudú
rozumieť.
- zaujímal sa ako sa bude ďalej pokračovať
s obnovou výsadby stromov na Dlhej ulici v
Nitr. Pravne, k uzatvorenej zmluve na
výkon prác zabezpečovaných p.
Špánikovou.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef predložil
informáciu k riešeniu problematiky výrubu
stromov na Dlhej ulici, ich technický stav,
prejednané v komisiách OZ navrhnuté
riešenie s odborníkmi.
p. Oller Marek. - poslanec – predseda
komisie predložil informáciu o činnosti
komisie pre verejný poriadok – riešenie
sťažností.
Ing. Áč Pavel – poslanec – predseda
komisie pre kultúru – informoval o
plánovaných pripravovaných kultúrnospoločenských podujatiach.
Bc. Žillová Zdenka - poslanec – predseda
komisie výstavby – informovala o
prejednaných záležitostiach v komisii a
predložené na rokovanie zastupiteľstva.
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec –
zaujímala sa kedy bude realizovaná
výstavba osvetlenia MK k Domu smútku v
Nitr. Pravne.
Ing. Pekár Peter - poslanec - obec nemá
pre účely poriadania kultúrnospoločenských podujatí priestory, chýba
kultúrny dom pre obec, organizácie a
spolky na ich činnosť. Vyzýva poslancov
zaoberať sa intenzívne touto
problematikou.
p. Znášik Peter – poslanec – upozornil na

zabezpečenie kontroly dodržiavania
dopravného vodičmi na ul. Hviezdoslavova
a Sládkovičova
- zamedziť lepenie plagátov na autobusové
zastávky, vytvoriť tabuľu - plochu na
lepenie plagátov odporúča zabezpečiť
čistenie miestnych komunikácií v obci
plochu na lepenie plagátov odporúča
zabezpečiť čistenie miestnych
komunikácií v obci
p. Áč Pavel - poslanec – na Budovateľskej
ulici je znečisťovaná komunikácia,
vynášanie blata z DEPA, záležitosť už bola
riešená, znovu sa opakuje problém,
odporúča použiť na riešenie problému
sankcie,
- navrhuje komisiám v zimných mesiacoch
vytvorenie plochy na korčuľovanie v
priestoroch pri škole, odporúča
problematiku riešiť na komisii výstavby.
Starosta obce vysvetlil možnosť realizácie
výstavby Kultúrneho domu v Nitr. Pravne
po častiach.
p. Oller Marek – poslanec – požaduje
zabezpečiť upravenie terénu v časti Solka
na cintoríne, dolná časť upravenie terénu
do schodíkov, aby sa dalo touto časťou
bezpečne prechádzať okolo hrobov.
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec –
odporúča riešiť problematiku výstavby
Kultúrneho domu na námestí v Nitr.
Pravne, koncepčne riešiť s Obecným
úradom.
p. Oller Ján – občan – odporúča riešiť
odstránenie panelov osadených pri vstupe
do dvora VJARSPOLU, problematiku
bezbarierového vstupu na chodníky zo
štátnych ciest a MK, opraviť prechody na
križovatkách,
- p o ž a d u j e ú p r av u c h o d n í k a p r i
Zdravotnom stredisku v Nitr. Pravne,
okrajové obrubníky sú prekážkou pri
chôdzi
p. Hrabovská Júlia – občan – pripomenula
15. výročie založenia speváckej skupiny
Tenerezza v NiItr. Pravne. Na pripravované
plánované koncerty pozývala poslancov a
občanov.
p. Šverčík Alfréd – občan – oboznámil
prítomných s činnosťou Občianskeho
združenia Bôrik – rybníky, otvorenie
sezóny 30. 4. 2016.
p. Hianiková Ľudmila – vedúca Obecnej
knižnice – požaduje zabezpečiť na budove
Domu služieb, kde je umiestnená knižnica,
osadenie informačnej tabule.
p. Trubinská – občan – podporuje výsadbu
stromov na Dlhej ulici v N. Pravne.
p. Obyvateľ Ján – občan – požadoval
vysvetlenie ku výstavbe kanalizácie, ako
bude táto riešená výškovo
- riešenie prechodov pre chodcov na
Turčianskej ulici, oprava obrubníkov,
problematiku riešiť na stavebnej komisii
p. Klajber Juraj – za MTJ – požaduje v
rámci rekonštrukcie a opráv šatní soc.
zariadenia MTJ nákup a výmena dverí za
nové, staré sú v dezolátnom stave.
pokračovanie na str. 3
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Požaduje možnosť dočerpania
finančných prostriedkov do výšky
schváleného rozpočtu pre MTJ – oprava
šatní
p. Kremel Karol – občan – odporúča
zaujímať sa o možnosť získania materiálu
z frézovania cesty vo Chvojnici, ktorý by
sa dal využiť na opravu komunikácií
p. Štálnik Ján – poslanec – upozornil na
ohradník na Turčianske ulici za p.
Kováčom, kde je nahádzaný odpad, ktorý
tu vôbec nepatrí.
Starosta obce k uvedenému podal
vysvetlenie a tiež k opravám komunikácií
kde je dohodnuté získať výfrezky na
opravu cesty v časti Solka, kde je to už
prisľúbené občanom na vyriešenie
kritického stavu.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Štálnika
Jána, aby predložil po
zapracovaní návrhov a pripomienok
n á v r h
n a
uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N.
Pravne a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
c/ Správu o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo
štátnej správy na obec za r. 2015
d/ Správu o spracovaní a prerokovaní
návrhu Zmien a
doplnkov č. 3
Územného plánu obce Nitrianske
Pravno posúdenie návrhu Zmien a
doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Nitrianske Pravno podľa §-u 25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a
stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov Okresným úradom
Trenčín, odborom výstavby a
územného plánovania vydané dňa
22.03.2016 pod č. OU-TN-OVBPa2016/002287-8/KŠ.
e/ Správu o činnosti Občianskeho
združenia Hornonitrie so sídlom v
Nitr. Pravne, prednesenú Ing.
Šujanom Tomášom.
II. Súhlasilo
postupom prerokovania návrhu
hs
Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu
obce Nitrianske Pravno
hs o s p ô s o b o m v y h o d n o t e n i a a
zapracovania pripomienok vznesených
v rámci prerokovania návrhu Zmien a
doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Nitrianske Pravno
III. Schválilo
a/- spôsob vyhodnotenia a
zapracovania pripomienok
vznesených v rámci prerokovania

Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Nitrianske Pravno, ktoré je
prílohou č. 1 tohto uznesenia
- podľa § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 ods. 4 písm.
c) a písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (zákon o
obecnom
zriadení) a podľa § 26 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov Zmeny
a doplnky č. 3 Územného plánu obce
Nitrianske Pravno vrátane jeho
záväznej časti
- podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o
obecnom zriadení a podľa § 27 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a
stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nitrianske Pravno č.
1/2016 o záväznej časti Zmien a
doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Nitrianske Pravno, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 1/2012 o záväzných
častiach Územného plánu obce
Nitrianske Pravno
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nitr. Pravno č. 1/2016 o záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Nitr. Pravno ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o
územnom pláne obce, ktoré bolo
schválené uzn. č. 1/2012 Obecným
zastupiteľstvom obce Nitr. Pravno dňa
9. 2. 2012.
c/ Dočerpanie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu šatní MTJ do výšky
5.000,- €.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ Za bod III. b/ - Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nitr. Pravno č. 1/2016
o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3
Za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 10 poslancov.
b/ Z a z b y t o k u z n e s e n i a p o d ľ a
predloženého návrhu hlasovali všetci
prítomní poslanci v
počte 10
poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo a
program bol vyčerpaný starosta obce Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom a
ostatným prítomným za účasť a
zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

POSTAVILI SME

MÁJ

V piatok 29. apríla naša obec
ožila stavaním mája. Po
námestí a okolí sa rozliehala
dychová hudba Pravňanka.
Obecná s.r.o zabezpečila
májový strom, ktorý sme
ozdobili stuhami a
kvetinárstvo Darina
venovalo veniec na májový
stom, za čo veľmi pekne
ďakujeme. Stavanie mája je v
našej obci neodmysliteľná
tradícia. Každý rok sa
stretneme na námestí, aby
sme za spevu našich detí z
hudobno-pohybového
krúžku materskej školy a
tónov dychovej hudby
Pravňanka privítali jeden z
najkrajších mesiacov v roku
– MÁJ. A na záver, keď už
naši hasiči za spolupráce
žeriavu úspešne májový
strom postavili, spoločne
sme spustili aj fontánu na
námestí z ktorej majú radosť
predovšetkým naši
najmenší. Aj tento rok sa
nám to za krásneho
slnečného počasia všetko
podarilo. Ďakujem všetkým
ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii podujatia.
M.T.
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14. ročník BEHU PRIATEĽSTVA
V znamení slnka a dobrej nálady
sa nieslo sobotné popoludnie 7.
mája. Každoročne ku spomienke
na „Deň víťazstva“ sa v našej obci
koná športové popoludnie - „Beh
priateľstva“.
Tento rok to bol už 14. ročník. Ešte
pred štartom sme sa všetci,
vrátane mladých účastníkov behu,
presunuli k pamätníku padlých,
kde sme si uctili pamiatku padlých
v druhej svetovej vojne.
Potom sa preteky mohli začať.
Pretekalo sa v 13. kategóriach na
trati dlhej viac ako 2 km, na ktorej
čakali na súťažiacich rôzne
športové disciplíny. Prví traja
z každej kategórie boli odmenení
peknými cenami a medailami,
ktoré nám vyhotovil p. Rastislav
Haronik z Vyšehradného. Veríme
že na budúci rok sa opäť
stretneme pri peknom počasí
v takom hojnom počte.
M.T.

Výhercovia jednotlivých kategórii:
Žiaci do 8 rokov:
Žiaci 9-10 rokov:
Žiaci 11-12 rokov:
Žiaci 13-15 rokov:
Žiaci nad 15 rokov:

1. Grom Matúš
1.Vrábel Matúš
1.Šturcel Ján
1.Biely Pavol
1. Gáplovský Dominik

2.Klinec Jozef
2.Havlík Marko
2.Gros Sebastian
2.Baniar Peter
2. Baláž Tomáš

3.Dírer Leo
3.Ličko Nikolas
3.Ivanič Marko
3.Baláž Martin

Žiačky do 8 rokov: 1. Nina Škorvánková
Žiačky 9-10 rokov: 1.Carolina Haneschová
Žiačky 11-12 rokov: 1. Natália Ollerová
Žiačky 13-15 rokov: 1. Natália Džubeková
Žiačky nad 15 rokov: -

2. Johanka Richter
2.Balážová Sofia
2.Laura Kúdelová
2.Kristína Balážová

3. Tamara Gromová
3.Veronika Masaryková
3. Adriana Berzedyová
3.Anna Grossová

Ženy:

1.Haneschová Monika

2. Škorvánková Tamara

3. Vrábelová Lucia

Muži:

1. Gáplovský René

2.Škorvánek Roman

3. Dodok Vladimír

Rodiny:

1. Barlok-Daňo

2. Karvaiova

3. Phillips

VITAJTE MEDZI NAMI
Dňa 08.apríla 2016 sme v obradnej sieni privítali našich
nových občanov: Kristínu Balážovú, Robina Dírera, Emíliu
Draxlerovú, Sofiu Fábryovú, Marka Furzda, Michaelu
Mikoczy, Olivera Ollera, Mareka Pavlíčka, Andreja
Petrucha a Ninu Rybárovú– vitajte medzi nami!

Zápis do prvého ročníka
„Dňa 6. Apríla 2016 sa v Spojenej škole
v Nitrianskom Pravne konal zápis do
prvého ročníka. Na školský rok
2016/2017 sme zapísali 53 prvákov.
Rodičia 2 detí požiadali o odklad
povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok. Pani učiteľky z I. stupňa
využili pri prípravách zápisu svoju
bohatú fantáziu a tvorivosť. Už pri
vstupe do pavilónu vítala budúcich
prvákov krásna „karnevalovo“ ladená
výzdoba. Usmiaty zajko či milá
školáčka sprevádzali deti a ich
rodičov do triedy, kde sa zápis konal.
Tu čakali predškolákov pani učiteľky,
ktoré v pokojnom rozprávkovom
prostredí zisťovali vedomosti detí,
ich rečovú zrelosť, poznávanie farieb,
čísel i geometrických tvarov. Deti
uvoľnene recitovali básničky, spievali
pesničky a za odmenu dostali
sladkosť i pekný darček, ktorý im
pripravili žiaci našej školy. Budúci
prváci boli šikovní, bystrí a my sa už
tešíme na stretnutie s nimi v
septembri, kedy sa pre nich prvýkrát
otvoria brány našej školy.
Mgr. Marta Hladká
zástupkyňa 1. – 4. roč.
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VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Obecný úrad v spolupráci so
Spojenou školou pripravili v stredu
23. marca veľkonočnú tvorivú dielňu
určenú najmä žiakom zo základnej
školy, keďže sa podujatie sa konalo v
škole, v pavilóne A. Tak ako po minulé
roky, aj tentokrát sme sa obsahovo
zamerali na jarné a veľkonočné
obdobie. Medzi výrobkami lektorov a
majstrov nemohli chýbať veľkonočné
m e d o v n í k y, m o r e n y, b y t o v é
dekorácie a samozrejme, kraslice.
Deti sa najprv pozerali a potom sa s
chuťou pustili do práce. Mnohé z
nich si vyskúšali všetky techniky,
ktoré sa mohli naučiť. Ani tento rok
účastníci tvorivej dielne
neodchádzali s prázdnymi rukami. So
sebou si mohli odniesť vlastnoručne
ozdobené vajíčka, medovníky,
namaľované obrázky na skle a mnohé
iné ozdoby.
Tohtoročné podujatie navodilo
príjemnú veľkonočnú náladu a
veríme, že o rok sa stretneme znova.
Návštevníkom ďakujeme za záujem,
remeselníkom za účasť, vďaka taktiež
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a
realizácii veľkonočnej
tvorivej dielne.
M.T.

KLOBÁSA 2015
Dňa 26.2.2016 sa po roku opäť
uskutočnilo stretnutie Združenia
gurmánov Hornej Nitry na 8. ročníku o
najchutnejšiu klobásu vyrobenú pred
koncom minulého roka v Nitrianskom
Pravne a okolí. Po dlhých rokoch sa
súťaž uskutočnila v priestoroch
pohostinstva „Stanica“, kde sme
kedysi s touto akciou začínali. Na
degustáciu bolo nakrájaných 12
súťažných klobás, ktoré boli
pripravené na tanieroch a čakali na
chuťové bunky každého zo
zúčastnených. Každá klobása bola
svojou výrobou špecifická, jedna mala
veľké mastné oká, druhá na jemno
pomletá, pri tretej bolo zase vidieť, že
je z diviny, štvrtá viac priúdená atď.
Každá klobása bola teda svojou
chuťou jedinečná a vyrobená na
základe receptu, ktorý si väčšina
majiteľov klobás necháva pre seba a
ktorý sa vraj neprezrádza!
Každoročnou tradíciou je, že sa
dodržujú interné pravidlá pri
rozhodovaní a posudzovaní, ktorá z
klobás bude tá najchutnejšia. Sčítanie

Deň narcisov

Tohto roku už po 20. raz
organizovala Liga proti rakovine
zbierku pre onkologických
pacientov pod známym názvom Deň
narcisov. Ako spolu-organizátor sa
zapojil do zbierky aj Klub
dôchodcov v Nitrianskom Pravne.
Zbierka prebiehala v dňoch 14. a 15.
apríla. Pomocnú ruku podali aj
členky miestneho spolku SČK
a zabezpečili ponúkanie narcisov
vo firme Rialto, kde sa podarilo
vyzbierať 215.- Eur. Ostatné Eurá až
do sumy 755.- Eur sa vyzbierali
v našej obci a to pred predajňami či
v predajniach, u lekárov ako aj v ich
čakárniach, vo firmách a úradoch
pôsobiacich v našej obci.
Vedenie klubu dôchodcov chce
týmto spôsobom poďakovať
v prvom rade občanom, ktorí
do zbierky prispeli čo len malou
čiastkou, ale aj členom klubu
dôchodcov, ktorí venovali svoj čas
a sily na to, aby ponúkali narcisy
občanom.
Samozrejme vďaka patrí aj členkám
MS SČK, ktoré spolupracovali
s klubom dôchodcov. Takto
spoločnými silami sa podarilo
vyzbierať celkom slušnú sumu,
ktorá snáď pomôže niekomu uľahčiť
jeho zložitú životnú situáciu.
J.M.

bodov robila štvorčlenná komisia
našich manželiek, ktoré nemali ani
„šajnu“ o tom, ktorá zo súťažiacich
klobás je ich manželov, a na ktoré
sme sa mohli spoľahnúť! Na základe
sčítaných bodov a určeného poradia
mohlo zoskupenie priateľov klobás z
Nitrianskeho Pravna konštatovať, že
na III. mieste skončila klobása
Ľubomíra Grosa, ktorá má svoje
kvality, nakoľko sa dlhodobo
umiestňuje v prvej trojke. Na II.
mieste skončila klobása Jožka Brecku,
ktorá bola po dvoch prvenstvách z
predchádzajúcich ročníkov zosadená
z trónu. Najchutnejšou klobásou
ôsmeho ročníka, ktorá skončila na I.
mieste a mala značný bodový odstup
sa môže pýšiť Peter Kubíček.
Gratulujeme víťazovi!
Záverom by som chcel poďakovať
Monike Zaťkovej za poskytnuté
priestory a obsluhu. Ako každý rok,
tak aj tento rok musím zdôrazniť, že
táto súťaž je v prvom rade o
kamarátskych vzťahoch, zábave a
oddychu!!!
Marek Oller
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TURISTICKÝ ODDIEL V NITR.PRAVNE
Zimnú turistickú sezónu sme ukončili turist.
akciou na pešo,z Polerieky cez Hadvigu a Farskú lúku
do Nitr. Pravna. Vyšli sme v Turčianskej ulici. Táto zima
nám nepriala, snehu nebolo, a keď tak málo, bežky sme
nemali ani na nohách.
Jarnú turistickú sezónu sme zahájili 13. marca
2016 v Čičmanoch. Trasa viedla z Chvojnice, Hluchou
dolinou na Čičerman, sedlo Gápel, Lazov vrch do
Čičmian. Na Čičermane nás vítali snežienky. Počasie
bolo pekné, slnečné, takže túra sa nám vydarila.
Tradične každý rok Veľkonočný pondelok trávime v
Hadvige. Trasa viedla z Nitr. Pravna do Vy šehradného,
jeden krát za rok si prejdeme celé Vyšehradné, ďalej
Kamennou ulicou popri maštali a ranči koní, Rozložnú
do Hadvigy pri zvonicu. Niečo vyššie nad zvonicou sme
založili ohník, aby sme mohli opekať, začala šibačka,
kúpačka a občerstvenie. Bolo slnečno, ale fúkal
studený vetrík. Popozerali sme trochu okolie a
pokračovali smerom domov. Trasa viedla cez Čierny
les, ponad Kľačiansky vlek, posledná zástavka na
občerstvenie ako obvykle pri kŕmelci, Farskou lúkou
popri Galkopu do Nitr. Pravna.
4.apríla sme zahájili čistenie chodníkov. Tentokrát sme
začali z Fačkovského sedla na Kľak. Je to žltá značka
č.trasy 8404, tento nám bol tiež pridelený. Bolo to
trochu obtiažne, lebo v niektorých miestach sa ešte
držal sneh a ľad, mali sme čo robiť, aby sme to zvládli.
Späť, aby to bolo bezpečnejšie, sme išli z Reváňskeho
sedla smerom na Bukovec a dolu rôznymi skratkami,tu
už bolo len lístie do Drevenej doliny a do Kľačna. Bolo
to riskantné, ale za to viac humoru. Táto turistická
akcia spojená s čistením chodníka sa každému páčila, a
budeme na ňu dlho spomínať.

Ďalšie plánované turistické akcie:
y Čistenie chodníkov: Fačkovské sedlo – Vrícke sedlo

– Vyšehradské sedlo – Pod stĺpom,červená značka
č. trasy 0801.
yČistenie chodníkov: Nitr. Pravno – Solka – Čertova
dolina – Vyšehrad – Jasenovo, zelená značka
č. trasy 5403/b.
y8.5. 2016 - Chodníkom K. Matúšku na Vtáčnik
1345,8 m n. m.
y22.5. 2016 - Výstup na Borišov 1509 5 m n.m. z Lipt.
Revúce / Veľká Fatra /
y29.5.2016 - Výstup na Kopu
1187 m n.m. / Veľká
Fatra /
y11.6. 2016 - Uholná stopa, trasa v okolí Novák, po
náučnom banskom chodníku / v rámci medzinár.
podujatia Eurorando 2016
y 19.6. 2016 - Lipt. Lužná – Magurka – Chabenec
1955 m n.m. / Nízke Tatry/
y3.7. 2016 - Výstup na Sivý vrch 1804,9 m n.m.
/Západné Tatry /
y5.7. 2016 - Stretnutie pri prameni rieky Nitry
y9.7. 2016 - Výstup na Osnicu 1362,8 m n.m. / Malá
Fatra /
y7.8. 2016 - Výstup na Slávkovský štít 2452,4 m n.m.
/ Vysoké Tatry /
Dátumy na turistických podujatí sa vždy upresňujú
vzhľadom na počasie.
Informácie na č. t. 54 46 502, 0902 558 819
Horám zdar !

Prednáška Červeného kríža na našej škole
Červený kríž je medzinárodná
dobrovoľná organizácia zdravotníckej
služby založená v roku 1863 na
podnet švajčiarskeho spisovateľa J.H.
Dunanta. V jednotlivých krajinách
pôsobí tiež ako Červený polmesiac a
Červený Diamant. Znak Červeného
kríža vznikol ako reverz švajčiarskej
zástavy.
Slovenský červený kríž (SČK) je
slovenská pobočka medzinárodného
hnutia Medzinárodný červený kríž. V
súčasnej dobe má 70381 členov
združených v 1712 miestnych
skupinách.
Je jediná, vládou Slovenskej republiky
uznaná národná spoločnosť
Červeného kríža, pôsobiaca na celom
území Slovenskej republiky podľa
Ženevských dohovorov.
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľná služba,
jednota a svetovosť sú siedmimi

základnými princípmi červeného
kríža. Tieto, na pohľad jednoduché
slová, vyjadrujú dôvod existencie
celého Medzinárodného hnutia
Červeného kríža a Červeného
polmesiaca.
V stredu, dňa 16.3. 2016,
zavítali na našu školu pracovníčky
Červeného kríža v Prievidzi, p.
riaditeľka Mgr. Renáta Lukáčiová a p.
Čavojská, ktorá celú prednášku viedla
a pútavo rozprávala o aktivitách
Červeného kríža v našom
okrese. Vysvetlila žiakom 8.
ročníka, že Červený kríž
nie je aktívny len počas
vojen či iných nešťastí, ale
poskytuje aj kurzy prvej
pomoci, opatrovateľské
kurzy, školí plavčíkov,
venuje sa sociálnej činnosti,
pomoci zdravotne postihnutým a
seniorom, organizuje zbierky šatstva
pre osamelé matky či ľudí bez

Teo Haneš
domova. Najviac žiakov ale zaujalo
darcovstvo krvi, pýtali sa od akého
veku môžu darovať krv, či sa robia
pred darovaním krvi nejaké testy, a
ako často sa môže krv darovať. Pani
Čavojská im ukázala aj plakety, ktoré
sú udeľované za darcovstvo,
prezentovala fotografie z rôznych
akcií organizovaných Červeným
krížom. Spomenula aj to, že
poslednou veľkou akciou bola ich
účasť v Rakúsku pri pomoci
migrantom. Nakoniec žiakom
vysvetlila, že aj mládež sa môže
dobrovoľne zúčastňovať
rôznych akcií, môže
vykonávať pomocné práce
a neskôr sa môžu stať
riadnymi členmi ČK. My len
veríme, že jej slová padli na
úrodnú pôdu a že nás členky
ČK navštívia aj v budúcom
školskom roku.
Mgr. Zuzana Teplanová Školková
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Marec - mesiac knihy v Karpatskom dome alebo „ Veľkí čítajú malým “
Dňa 21. marca 2016 sa pod
záštitou Spojenej školy Nitrianske
Pravno uskutočnila v
Karpatskonemeckom
dome v
Nitrianskom Pravne akcia pod
názvom „Veľkí čítajú malým alebo
Marec - mesiac knihy “. Program
prebiehal v nemeckom jazyku a
bol určený pre žiakov z tried s
vyučovacím jazykom nemeckým.
Žiaci navštívili Karpatský
dom, kde boli rozdelení do skupín.
Úlohou každej skupiny bolo
prečítať si nemecký príbeh,
ilustrovať ho a v závere ho
spoločne odprezentovať. Pracovali
sme s textami z kníh : Grüfello,
Pippi Langstroff, Seefahrt , Der
blaue Dschünn. V duchu tvorivej

atmosféry sa niesol celý deň a žiaci
vytvorili nádherné projekty a
krásne ich odprezentovali. Ukázali
nielen jazykové zručnosti , ale aj
výtvarné nadanie a
nadšenie
pracovať spoločne so svojimi
spolužiakmi. Pozvanie prijal aj
nemecký lektor, v
súčasnosti
pôsobiaci v Goethe inštitúte v
Bratislave Matthias Melcher. Žiaci
tak mali možnosť počúvať nemčinu
a aj nemecké texty s krásnou
nemeckou výslovnosťou. Samotnú
prezentáciu ukážok a príbehov si
pozreli aj naše pani zástupkyne
Mgr. J. Gebrlínová a
Mgr. M.
Hladká. O občerstvenie počas
akcie
sa postaral a
záštitu
financovania prevzal Karpatsko-

Deti na návšteve obecnej knižnice
Za účelom rozvoja čitateľských
zručností a vytvoreniu pozitívneho
vzťahu ku knihe a literatúre vôbec,
pani učiteľky spríjemnili žiakom 1.4. ročníka dni 14.3.-18.3.2016
návštevou obecnej knižnice.
V priestoroch knižnice deti
privítala milá knihovníčka pani
Ľudmila Hianiková. Deti boli
oboznámené ako sa môžu stať
členmi knižnice. Členom sa môže
stať každý, podmienkou je zaplatiť
členský poplatok na jeden
kalendárny rok – deti 1 EUR a
dospelý 2 EUR. V minulom roku
bolo zapísaných 175 členov, z toho
bolo 95 detí.

Deti sa dozvedeli, že knižnica
vlastní 6037 kusov kníh, ktoré sú
rozdelené na krásnu a náučnú
literatúru. Podľa slov pani
knihovníčky malý záujem o knihy
má mládež, čo je smutné, pretože
knihy sa kupujú do knižnice preto,
aby sa čítali. Veď každý rok sa
knižný fond zvýši priemerne o 140
nových kníh. V pestrej ponuke si
každý môže nájsť tú svoju.
Po úvodných slovách sa deti
porozhliadli po knižnici,
poprezerali si zaujímavé a krásne
ilustrované knižky.
Táto návšteva bola veľmi milá a
príjemná, pretože mnohí z nich boli

Dňa 19. apríla
2016 sa konalo
školské kolo
Slávik Slovenska v našej škole.
Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov od
1. po 5. ročník . Súťažilo sa len v
dvoch kategóriách, pretože v
tretej kategórii sme nemali
žiadneho súťažiaceho. V prvej
k at e g ó r i i s ú p e r i l o n a j v i a c
spevákov - 12. V druhej kategórii
bolo 5 súťažiacich.
Porota v zložení pani učiteľky
Mgr. E. Gebrlínová,
Mgr.
A.Benešová, Mgr. E. Grossová a
Mgr. Ľ. Spevárová
rozhodla
nasledovne:

SLÁVIK SLOVENSKA
Už 26 rokov, každoročne v
období od februára do júna,
prebieha celoštátna spevácka
súťaž detí v interpretácii
ľudovej piesne Slávik
Slovenska, ktorá sa koná pod
záštitou operného speváka Petra
Dvorského. Postupne od
základných kôl v základných
školách, osemročných
gymnáziách a
základných
umeleckých školách až
po
celoštátne finálové kolo súťažia
deti v troch kategóriách, kde
interpretujú dve ľudové piesne.

nemecký spolok v rámci projektu
pre mládež, ktorý má na starosti
pani Steinhüblová, ktorej aj touto
cestou ďakujeme za finančnú
podporu.
Veľké poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným za ich aktívny prístup
a záujem o nemecký jazyk, ktorý
nie je len ich vyučovacím
predmetom, ale aj ich srdcovou
záležitosťou a
koníčkom.
Poďakovanie patrí aj vedeniu školy
Mgr. Stanislavovi Holecovi za
podporu tohto podujatia, taktiež
členom Karpatskonemeckého
spolku za ich podporu a
poskytnutie priestorov a všetkým
nemčinárom.
Mgr. Juliana Pálešová

v knižnici prvý krát. Všetkým sa v
knižnici páčilo.
Sme presvedčení, že návšteva
obecnej knižnice prispeje k tomu,
že získame nových čitateľov,
pretože kniha, aj napriek mnohým
novým formám vzdelávania a
komunikácie zostane určite
najlepším priateľom človeka.
Mgr. Marcela Šnircová

I. kategória:
1.miesto: Johanna M. Richter ,3.A
2.miesto: Veronika Janáčová, 2.A
3.miesto: Cora Xiola Philips, 1.B
II. kategória:
1.miesto: - - 2.miesto: Nina Bugajová, 4.A
3.miesto: Laura Ďuricová, 5.B
Do okresného kola postúpila
Johannka Mária Richter, ktorú
pripravovala pani učiteľka Mgr.E.
Gebrlínová. Víťazke
držíme
palce a prajeme veľa úspechov v
okresnom kole.
Mgr. Ľ. Spevárová
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22. marec – Svetový deň vody
Je to už 24 rokov od kedy sa
22. marec stal svetovým dňom vody.
Tento deň sa tak každoročne stáva
príležitosťou pripomenúť si
mimoriadnu dôležitosť vody pre
človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti
a zachovanie životného prostredia.
Aj my sme si ho pripomenuli
spolu so žiakmi a učiteľmi našej
školy.
Každý vie, že modrá farba je
farbou vody, tak sme sa i my
symbolicky zaodeli do modrých
tričiek a pili v tento deň len čistú
alebo minerálnu vodu, a tak spravili
niečo pozitívne pre naše zdravie.
Žiaci ako usilovné včeličky, ešte
dávno pred týmto dňom, pracovali
na svojich plagátoch, kresbách a
prezentáciách aby sa svojimi
vedomosťami a
zistenými
zaujímavosťami mohli pochváliť aj
ostatným spolužiakom z ročníka.
Ani panie učiteľky a páni učitelia
nezaháľali a pripravili si pre deti
trošku iné vyučovacie hodiny,
samozrejme zamerané na tému
VODA. Deti vymýšľali rôzne
básničky či príbehy, vypĺňali
pracovné listy, plnili úlohy, dokonca
si i zaspievali pesničku o vode.
Voda sa skloňovala vo všetkých
pádoch, v každej triede panovala
modrá farba a nechýbala ani dobrá
nálada. Veď kým máme pitnej vody
dostatok, môžeme sa radovať, ale
nezabúdajme, že voda je tiež
zraniteľná a treba si ju chrániť.
VODA
Je v nás a mimo nás.
Je každého a nikoho.
Je z neba, je zo zeme,
je medzi nebom a zemou.
Je tu, aby sme prežili, je tu pre nás
a je tu sama pre seba.
Je nezničiteľná, a pritom zraniteľná.
Voda je pre nás tak samozrejmá,
každodenná a bežná,
že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame,
a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často
vôbec neuvedomujeme.
Voda je život!!!

Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a
učiteľom, ktorí sa podieľali na tom,
aby bol tento deň skvelý a
nezabudnuteľný. Verím, že
v
budúcnosti si ho spoločne
zopakujeme.
Mgr. Zuzana Teplanová Školková
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Jazykový kvet 2016
Jazykový kvet je akreditovaná postupová súťaž v
cudzích jazykoch.
Dňa 8. apríla 2016 sa žiaci našej
školy zapojili už po štvrtýkrát
do tejto jazykovej súťaže.
Krajské kolo sa konalo v
Trenčíne. Našu školu sme
reprezentovali v nemeckom a
anglickom jazyku.
Nemecký jazyk sme reprezentovali v dvoch kategóriach
:
Prednes prózy
Nina Zbiňovcová , 5. A
Lea Krajči , 8. A
Prednes poézie
Lýdia Krpelanová , 8. A
Žiačka Nina Zbiňovcová sa
umiestnila na 1. mieste v
krajskom kole. Našu školu
bude reprezentovať na Celoslovenskom kole, ktoré sa
uskutoční 13. mája 2016 v
Nitre. Lea Krajči obsadila 2.
miesto a Lýdia Krpelanová 3.
miesto.
Anglický jazyk sme reprezentovali v kategórii :
Prednes prózy
Nina Zbiňovcová, 5. A
Lýdia Krpelanová, 8. A
Nina Zbiňovcová získala 2.
miesto a Lýdia Krpelanová
obsadila 3. miesto.
Dievčatám srdečne gratulujeme za ich úspešnú reprezentáciu na krajskom kole v
oboch jazykoch a Ninke
Zbiňovcovej držíme palce na
Celoslovenskom kole
Jazykového kvetu !
Mgr. Juliana Pálešová
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DEŇ
PREDŠKOLÁKOV
Na Spojenej škole v Nitrianskom
Pravne bolo 5. apríla 2016 o poznanie
rušnejšie ako obyčajne. Konečne
prišiel dávno očakávaný deň našich
predškolákov, ktorí
6. apríla so
svojimi rodičmi navštívia základnú
š ko l u s c i e ľ o m z a p í s a ť s a a
prezentovať pani učiteľkám svoje
nadobudnuté poznatky a skúsenosti
z mnohých oblastí. Pre budúcich
prvákov , našich predškolákov, si pani
u č i t e ľ k y M g r. P r o č k o v á , M g r.
Spevárová a Mgr.Budzová so svojimi
žiačikmi – prváčikmi pripravili
privítaciu hodinku v triede, ktorá sa
niesla v duchu
priateľstva a
kamarátstva. Budúci prváci sa
neostýchali a vyskúšali všetko, čo pre
n i c h u č it e l i a z á k l a d n e j š ko ly
pripravili. Deti mali možnosť
oboznámiť sa s používaním
interaktívnej tabule, na ktorej
prezentovali naučené písmenká .Pani
učiteľky do činností zapojili aj
predškolákov, zaspievali si piesne,
zarecitovali riekanky a zahrali sa hru.
Predškoláci odchádzali domov
spokojní s vlastnými výkonmi v
odhodlaní urobiť prvý veľký krok,
ktorý ich čaká na ceste od dieťaťa ku
školákovi - zápis do 1. ročníka
základnej školy.

DOPRAVÁČIK

V detskom svete sa môžete hrať, ale
aj naučiť veľa od rodičov, kamarátov,
učiteľov. O tom , ako sa správať na
cestách, sa dozvedeli naše deti dňa
15.3.2016 na súťaži: „Dopraváčik“,
ktorá sa konala v Kľačne. Deti súťažili
na kolobežkách a autíčkach, mali
podať nielen športový výkon, ale aj
vedomostný. Vystrihli a vyfarbili
pomôcky, ktoré potrebuje policajt pri
svojej práci, skladali z rozstrihaných
častí dopravné značky , mali správne
reagovať na svetelnú signalizáciu a
ošetriť poranenú ruku. Bola som hrdá
na naše deti, Peťka Ličku a Lukáška
Vrábla, ktorí
zvládli úlohy
na
výbornú. Za odmenu získali darčeky v
podobe vecnej odmeny i sladkostí.
Ďakujeme organizátorom súťaže,
starostovi obce Kľačno, Ing. Jozefovi
Vrábelovi a p. riaditeľke MŠ, Marte
Haláčovej, za príjemnú atmosféru,
ktorá vládla počas súťaže, za vecné
ceny a pripravené sladkosti pre deti.
Takéto súťaže prinášajú do života detí
nielen nové skúsenosti, ale aj
poznatky, ako sa správať v rozličných
dopravných situáciách. Ďakujeme.

EXKURZIA
DO KNIŽNICE
V pondelok 7.3.2016 a v stredu
9.3.2016 navštívili deti z materskej
školy knižnicu
z
príležitosti
mesiaca Marec – mesiac knihy.
Počas príjemného rozhovoru sa deti
oboznámili nielen s
novými
detskými
knihami,
ale pani
Hijaniková overila ich poznatky o
dejoch a postavách zo známych
ľudových rozprávok. Z očí detí sa
dalo vyčítať, že sa im v knižnici
páčilo. Pri odchode sľúbili, že sa
tam vrátia s rodičmi a požičajú si
domov peknú rozprávkovú knižku.
Marta Vráblová

Mgr. Anna Pavlíčková

Mgr. Marta Hladká, zástupkyňa školy

Predplavecká príprava detí predškolského veku Návšteva predškolákov
Od 17. marca do 1.apríla 2016 sa
naši budúci školáci, denne zúčastňovali
plaveckého výcviku v Plaveckej škole
Ráchel v Bojniciach. Celkové trvanie
kurzu bolo osem dní. Prvé dni boli pre
niektoré deti náročnejšie ako pre iné.
Okrem plávania sa s
vodou i
zoznamovali. Naša milá pani trénerka
sa deťom venovala skupinovo i
individuálne. Neučila ich len plávať, ale
aj dodržiavať disciplínu, ktorá je v
blízkosti bazéna dôležitá. Vo vode boli
veľkými pomocníkmi pre deti aj opasky,
plávacie dosky a hadíky. V závere kurzu
sme pomocníkov nechali na brehu
bazéna a naši odvážni plavci nám
dokázali, že s vodou sú kamaráti a
dokážu to i bez nich. Odmenou pre
každého bol diplom, ktorý s hrdosťou v
očiach držali v posledný deň v rukách.
Plavecký kurz bol super skúsenosťou
pre deti a krásnym zážitkom pre všetky
pani učiteľky, ktoré sa ho zúčastnili.
Bc. Zuzana Masárová

v základnej škole

Dňa 5.4.2016 sme navštívili s
predškolákmi základnú školu, kde
nás privítali pani učiteľky a deti z
prvých tried. Naši predškoláci so
zaujatím pozorovali ako prebieha
vyučovanie, zapojili sa do činností,
pomenovali písmená, počítali a
zahrali si hru na interaktívnej tabuli.
Ďakujeme pani učiteľkám za to, že
sme sa na chvíľu mohli stať
prváčikmi.
Bc. Veronika Figurová

PRAVNIANSKE ZVESTI

Slávik 2016

14. apríla 2016 usporiadala MŠ v Pravenci
prehliadku ľudových piesní detí z regionálnych
materských škôl –
Slávik 2016. Prehliadky sa
zúčastnili deti vo veku od 3 do 6 rokov
z
materských škôl nášho regiónu. Našu materskú
školu reprezentovali Peťko Ličko s piesňou „Čie je
to dievčatko,“ Karinka Richterová zaspievala pieseň
„Páslo dievča pávy“ a
Martinka Čižniarová
pieseň „ Čí že si
šuhajko“. Deti boli
oblečené v
kroji a
všetkým ukázali, že
vedia spievať s láskou,
precítením a
srdečným zápalom. Za
svoj spevácky výkon
boli všetci traja
odmenení
malým
kovovým slávikom,
diplomom a taškou s
darčekmi.
O. Jamrichová
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Stretnutie so zástupcom

základnej školy

Dňa 15.3.2016 navštívila materskú školu p.
učiteľka z 1. stupňa ZŠ , Mgr. Ľudmila Spevárová,
ktorá rodičom podala informácie k zápisu detí
do ZŠ. Zápis sa uskutoční dňa 6.4.2016 v
priestoroch základnej školy. Rodič príde s
dieťaťom do školy, vyplní dotazník k zápisu do 1.
ročníka a podľa záujmu si môže prihlásiť dieťa
do školského klubu. Informovala rodičov, akým
spôsobom bude prebiehať zápis a čo by malo
dieťa vedieť pred vstupom do základnej školy.
Testy školskej zrelosti sa uskutočnia v materskej
škole dňa 4.4.2016. Rodičia v dohodnutom
termíne budú oboznámení s výsledkami testov.
Ak dieťa dosiahne slabé výsledky v teste, môže
rodič podať žiadosť o predĺženie dochádzky
dieťaťa do MŠ.
Budúcim prvákom prajeme veľa úspechov!
Mgr. Anna Pavlíčková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN Hudobno-pohybový krúžok z MŠ
8. marec v kalendári v utorok nám v izbe žiaril.
Kvetín celá záplava vôňou lásku rozdáva.
Bol to veru veľký deň, veď bol sviatok všetkých žien.

Aj pre deti z hudobno-pohybového krúžku MŠ bol
sviatok MDŽ veľkou príležitosťou predviesť svoj
program až na troch vystúpeniach. I keď boli všetky v
hoteli Vyšehrad, vždy to bolo stretnutie s inou
organizáciou.
Prvé vystúpenie bolo 9.3.2016 pre klub dôchodcov.
Druhé 11.3.2016 na úvod snemu Združenia miest a
obcí Hornej Nitry. Tretie vystúpenie bolo 11.3.2016 pre
Zväz žien. Deti si pre všetkých pripravili zmes básní,
piesní i tanec.
Ďakujeme za pozvania i milé prekvapenia.
Keď bol teda sviatok žien, prajeme im šťastie len.
Prajeme im krásu k tomu,
nech sú ozdobou každého domu.
R. Leitmanová

„ Máj, máj, máj zelený
pod oblôčkom sadený...“
Práve touto známou ľudovou piesňou začali
svoje vystúpenie deti pri stavaní mája v našej
obci 29. apríla 2016. Všetkých prítomných
divákov naladili na ľudovú nôtu v krojoch,
pesničkami a tančekom na piesne „Dínom
dánom a Sedemdesiat sukien mala“. O tom, že
sa im to podarilo, hovoril dlhotrvajúci potlesk.
Keďže deti sa veľmi rady prezentujú so svojím
vystúpením, prijali sme pozvanie aj od CSS Bôrik
v Nitrianskom Pravne. V pondelok 2. mája 2016
deti spríjemnili chvíle pri stavaní mája aj
obyvateľom CCS v Bôriku.
O. Jamrichová

PRAVNIANSKE ZVESTI

11

DEŇ ZEME
22.apríla 2016 sme spolu s
inými Zelenými školami v Európe
oslávili sviatok našej krásnej
planéty. Tento rok sme sa s
kolégiom rozhodli zorganizovať ho
netradične - mimo priestorov školy
a v spolupráci s Obecným úradom v
Nitrianskom Pravne, aby sme
zapojili do projektu celú obecnielen žiakov, ale aj ich rodinných
príslušníkov, obyvateľov obce. Celé
dopoludnie sme postavili na piatich
pilieroch, z ktorých každý niesol
určité posolstvo:
1. Zóna bez peňazí
Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo
dať starým veciam nový život a tým
podporiť ich kolobeh bez
zbytočného ďalšieho nákupu. Zóna
mala aj charitatívny podtext, keďže
sme po ukončení akcie darovali
zvyšné veci charite. Vďaka patrí
obecnému úradu za pomoc pri
propagácii akcie, zbere a privezení
vecí, za technické zabezpečenie
akcie- rozloženie stánkov, stolov a
lavíc, zabezpečenie
hudby
reprodukovanej na námestí.

2. Ochutnávka slovenských
potravín
Touto aktivitou sme chceli
zdôrazniť význam nakupovania
slovenských a hlavne lokálnych
potravín s myšlienkou ochrany
prírody a zároveň svojho zdravia.
3. Lesná pedagogika
Aj tento rok lesníci odovzdali deťom
informácie o prírode a jej ochrane
zábavnou formou.
4. Zasaď si rastlinku a doma si ju
pestuj
Cieľom bolo, aby si žiaci vypestovali
svoj vzťah k zeleni a všetkému
živému cez dopestovanie vlastnej
rastlinky. Ďakujeme p. Darine
Haragovej za sponzorské vo forme
malých črepníkov.
5. Eko-hry
Žiaci z kolégia zorganizovali pre
spolužiakov zaujímavé hry, počas
ktorých sa nielen zabavili, ale sa aj
niečo dozvedeli a naučili.

Ostáva mi len veriť, že tradícia
oslavy Zeme ostane v našej škole
zachovaná a prinesie nám všetkým
každý rok nové poznatky,
skúsenosti, zážitky a poteší zmysly.
Už teraz sa teším, čo spolu
vymyslíme v apríli 2017.

Celá oslava Zeme by sa v takejto
podobe nemohla uskutočniť bez

OTVORENIE RYBÁRSKEJ SEZÓNY 2016
V poslednú aprílovú sobotu sa zišli
členovia OZ Bôrik aj so svojimi
rodinami na rybníku, aby tak trochu
slávnostne a oficiálne otvorili novú
rybársku sezónu 2016.
Presne o 11.00 sa vztýčila zástava
združenia a zároveň sa spievala
hymna združenia. Po tomto akte
nasledovali ženské preteky v love
rýb. Boj to bol pre ženy neúprosný.
Záberov bolo menej, lebo
predchádzajúce noci boli mrazivé a

pomoci iných, preto sa chcem
veľmi pekne poďakovať
predovšetkým p.Katke Ivaničovej,
ktorá výdatne a nezištne pomohla
pri celej organizácii a pripravila
sponzorsky aj vynikajúce dobrotyvšetci si ich pochvaľovali. Veľké
ďakujem patrí Obecnému úradu v
Nitrianskom Pravne za technické
zabezpečenie celej akcie, lesným
pedagógom za netradičné formy
spoznávania prírody, kolegyni
Zuzke Elischerovej za veľmi
chutné dobroty. K správnej oslave
patrí samozrejme hudba. O tú sa
postarali akordeonisti- žiaci p.uč.
Straňánkovej z našej ZUŠ, ktorým
ďakujeme za krásny umelecký
zážitok. Ďakujem aj vedeniu školy
a starostovi obce za súhlas s
organizovaním akcie. Spojením
všetkých spomínaných častí sme
vytvorili jeden krásny celok.

tak bola voda studená. Ale kde tu sa
ozval záber a radosti nebolo konca,
keď žienka vytiahla z vody krásneho
kapra. Ten víťazný meral 61 cm a
podarilo sa ho chytiť v rodine
Suchých. Preteky skončili o 14.00
hod. a bolo vyhlásenie výsledkov.
To všetko sa konalo za prekrásneho
jarného počasia. Potom prišli na rad
rôzne špeciality. Výborný guláš,
ktorý navaril náš člen Ľubo Gross,
halászlé – to je zase špecialita

Mgr. Erika Solčányová
Vlada Richtera a podávali sa aj
údené ryby – to je zasa špecialita
nášho šéfa. Do nálady nám hrali
gitaristi Brecko+Fábry, ale aj naša
kapela „Sem tam nám to ujde“.
Dobrá nálada vydržala po celý deň,
keď podvečer sa členovia OZ Bôrik
postupne rozchádzali s
predsavzatím, že o rok sa znova
stretneme na otváraní rybárskej
sezóny 2017.
Petrov zdar!
OZ Bôrik
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TENISOVÉ KURTY NITRIANSKE PRAVNO
Tenisový oddiel Nitrianske Pravno oznamuje občanom, že od 1.5.2016 sú v prevádzke tenisové kurty.

CENNÍK 2016 za vstup na tenisové kurty v tenisovom areáli MTJ Nitr. Pravno
Hráči nad 15 rokov:
Mládež do 15 rokov:
- jednorazový vstup občan Nitr. Pravna 2,- €/hod. - jednorazový vstup občan Nitr. Pravna 1,- €/hod.
- jednorazový vstup ostatní
2,50 €/hod. - jednorazový vstup ostatní
1,25 €/hod.

Kurty sa objednávajú v stávkovej kancelárii „NIKÉ“, Dlhá ulica, Nitr. Pravno,
tel. 0911230936 PLATBA VOPRED !!!

DEŇ MATIEK

8. mája sme si pripomenuli
Deň matiek, tento deň je
predovšetkým venovaný
všetkým mamám a starým
mamám. V tento deň by sme
sa mali, viac ako inokedy,
zamyslieť čo pre nás mama
znamená, čo všetko pre nás
kedy urobila. Nájsť si čas a
poďakovať jej za všetku
lásku a starostlivosť ktorú
nám celý život venovala...
Aj my chceme všetkým
mamičkám poďakovať za
všetko čo pre nás robia a
popriať im všetko len to
najlepšie, hlavne veľa, veľa
zdravia, pretože to je v
živote najdôležitejšie

MAMA
OSLASOVŇA POŽIAROV
Hasičská jednotka obce
Nitrianske Pravno

+421 915 938 589
Službu na ohlasovni požiarov má NEPRETRŽITE
vždy jeden z veliteľov družstiev,
ktorá práve drží pohotovosť, osádka 1+3

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