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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
dňa 16. 6. 2016 v časti Solka
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.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov a 1 poslanec sa ospravedlnil.
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 vypustenie bodu
programu č. 12. odpredaj pozemkov z
majetku obce z dôvodu potreby
doloženia geometrického plánu pre
účely odpredaja. Tento bod bude
zaradený do programu na nasledujúcom
zasadnutí.
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
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Záverečný účet obce Nitr. Pravno za
rok 2015
5. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za r.
2015
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok 2016
7. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce

Nitr. Pravno
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2016
9. Program rozvoja obce Nitr. Pravno
na r. 2016 -2020 s výhľadom do r.
2023
10. Komunitný plán sociálnych služieb
11. Žiadosti o predlženie nájomných
zmlúv nájomníkom bytov v bytových
domoch
12. Rôzne – informácie
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica - prednostka
OcÚ Nitr. Pravno. Záverečný účet obce
Nitr. Pravno za r. 2015 predložila Ing.
Líšková Katarína – ekonómka obce.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za r. 2015
predniesla Ing. Košťálová Anežka –
hlavná kontrolórka obce Nitr. Pravno.
Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na rok 2016 predložila Ing.
Líšková Katarína – ekonómka obce.
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nitr.
Pravno predložil Ing. Balčirák Jozef –
starosta obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2016 predložila Ing. Košťálová Anežka –
hlavná kontrolórka obce. Návrh bol
z v e re j n e ný n a ú ra d n e j t a b u l i a
internetovej stránke obce v zákonom
stanovenej lehote.
Program rozvoja obce Nitr. Pravno na r.
2016 -2020 s výhľadom do r. 2023
predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Komunitný plán sociálnych služieb
o doplnený návrh komisie sociálnej
predložila pani Znášiková ako
spolutvorca Komunitného plánu obce

POZVÁNKY
VI. ročník stretnutia
umeleckých kováčov

JURČOVE DNI

20.8.2016
Námestie Nitr.Pravno
Výstava plastík, ukážky ručného
kutia a kováčskeho umenia

PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS
obecný úrad - farský úrad

27.8.2016
Futbalové ihrisko Nitr.Pravno

vatra - súťaže - zábava
Nitr. Pravno. Žiadosti o predlženie
nájomných zmlúv nájomníkom bytov v
bytových domoch predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta Obecného úradu v
Nitr. Pravne.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
vyzval p. Mgr. Holeca Stanislava, aby
predložil predložil požiadavku Spojenej
školy na spolufinancovanie sa obce pri
realizácii bezpečnostného kamerového
systému v objekte školy. Dodávateľ bol
vybratý výberovým konaním a
dlhoročnou spoluprácu so školou bol
vybratý s najlacnejšou cenou za dodanie
a dobou dodania práce.
K požiadavke diskutovali poslanci:
p. Znášik Peter – žiada o doručenie
cenových ponúk na inštaláciu

Pokračovanie na str.2
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kamerového systému v Spojenej škole,
na Obecný úrad v Nitr. Pravne.
p. Mgr. Heldiová Beáta – navrhuje riešiť
inštaláciu kamerového systému pri
Dome smútku a okolia cintorína v Nitr.
Pravne.
p. Mgr. Holec Stanislav – riaditeľ školy –
informoval, že pri výbere dodávateľa boli
porovnávané cenové ponuky, ktoré na
základe požiadavky doručí na Obecný
úrad v Nitr. Pravne.
Mgr. Holec Stanislav podal vysvetlenie k
problematike rozšírenia Družiny
Školskej jedálne v Spojenej škole.
Starosta obce vyzval poslancov a
ostatných prítomných k diskusii k
prejednávaným materiálom a iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
Ing. Pekár Peter – poslanec – do plánu
rozvoja obce je potrebné zapracovať
výstavbu Kultúrneho domu v N. Pravne,
odporúča preveriť vypracovaný projekt
či
je reálne podľa neho stavať, alebo tento
treba prepracovať.
- K návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s
odpadom – riešenie likvidácie
karosérií motorových vozidiel odporúča preveriť uzatvorenú zmluvu o
dodávke prác medzi obcou a p.
Špánikovou, navrhuje zapracovať do
návrhu na uznesenie, s tým, že kontrolu
vykoná hlavná kontrolórka obce Ing.
Košťálová,
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef – podal
vysvetlenie a odpovedal na otázky
poslanca.
Mgr. Heldiová Beáta – poslankyňa –
zaujímala sa či sa bude riešenie
problematiky výstavby Kultúrneho
domu v Nitr. Pravne prejednávať s
poslancami a s verejnosťou.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef - podal
vyjadrenie, že problematika výstavby
Kultúrneho domu v Nitr Pravne sa bude
riešiť na zasadnutí zastupiteľstva a s
verejnosťou.
Ing. Áč Pavel – poslanec – podal
informáciu o činnosti komisie pre
kultúru a šport ako jej predseda.
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa –
predložila informáciu o potrebách
stavebných akcií a drobných opráv v
časti Solka, zapracované v komisii.
Kubíček Peter – poslanec – informoval o
problematike prejednávanej v komisii
finančnej a odporúčanie komisie k
prejednávaným bodom programu
zastupiteľstva.
Oller Marek – poslanec – požaduje
upraviť terén v spodnej časti na
cintoríne v Solke.
- vstupné tabule do obce navrhuje
zrekonštruovať opraviť jestvujúce,
- odporúča riešiť možnosť spoluúčasti
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obce na organizovaní detských
letných táborov detí, príspevok pre deti
z našej obce
Starosta obce – odporúča riešenie
d e t s k ý c h t á b o r o v, p o s k y t n u t i e
príspevku z obce prejednať na komisii
sociálnej s predložením návrhu.
p. Znášiková Mária – člen komisie
sociálnej – poukázala na potrebu
riešenia záležitosti využívania voľného
času detí a mládeže.
p. Zovčák Emil – občan – požaduje
preveriť či v časti - Solka vedľa
pohostinstva je vydané stavebné
povolenie na stavbu.
p. Habrún Ivan – občan – upozornil na
zlý technický stav jarkov popri ceste do
časti Solka tieto sú zarastené, plné
odpadovej zapáchajúcej vody. Požaduje
vyčistenie týchto jarkov popri ceste s
požiadavkou na správcu komunikácie správa strediska v Nitr. Pravne.
p . B a l č i rá ko vá M á r i a – ve d ú c a
speváckeho zboru PROBNER ECHO v
Nitr. Pravne, ktorému je na rok
poskytovaná dotácia na činnosť,
infor m o va la o činnosti zboru a
reprezentácii obce Nitr. Pravno.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Kubíčka Petra, aby predložil po
zapracovaní návrhov a pripomienok
návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení
b/
Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za r.
2015.
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Pravno na r. 2016-2020 s výhľadom do r.
2023 tak, ako bol zverejnený na
internetovej stránke obce upravený v
zmysle pripomienok sociálnej komisie
zo zasadnutia dňa 13. 6. 2016.
g/ Komunitný plán sociálnych služieb
pre obec Nitrianske Pravno tak, ako bol
zverejnený na internetovej stránke obce
upravený v zmysle pripomienok
sociálnej
komisie zo zasadnutia dňa
13. 6. 2016.
h/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nitr. Pravno na II.
polrok 2016 s doplnkom podľa žiadosti
Ing. Pekára Petra /zmluva p. Španiková/
i/
Predĺženie platnosti nájomných
zmlúv nájomníkom bytov v bytovom
dome „A“ a „C“ v Nitr. Pravne na 3 roky
podľa zoznamu na prílohe v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z. z 26. 10. 2010 o
dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní.
Bytový dom „A“ - Hviezdoslavova 1113/5,
Nitr. Pravno - Andrea a Dušan Pročkoví
č. bytu 15 od 1. 8. 2016 do 1. 8. 2019
Bytový dom „C“ - Hviezdoslavova
1115/13, Nitr. Pravno - Jaroslav Šimko č.
bytu 9 od 2. 9. 2016 do 2. 9. 2019
Bytový dom „C“ - Hviezdoslavova
1115/13, Nitr. Pravno - Ing. Jozef Novický
č. bytu 12
od 1. 10. 2016
do 1.
10. 2019
j/ Poskytnutie dotácie 3.000,-€ na
kamerový systém v Spojenej škole v Nitr.
Pravne.
III. U k l a d á
sociálnej komisii - vypracovať kritériá a
možnosti dotácií a organizácie detských
táborov.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.

Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ Za bod II. e/ - Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nitr. Pravno č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými
odpadmi na
II. S c h v a ľ u j e
území
obce
Nitr.
Pravno
so
zohľadnením
a/ Celoročné hospodárenie obce Nitr.
3/5 prítomných poslancov.
Pravno za r. 2015 bez výhrad.
b/ Použitie rezervného fondu vo výške Za prijatie hlasovali všetci prítomní
1.620,- € na vypracovanie projektovej poslanci v počte 10 poslancov.
dokumentácie na opravu tepelných
rozvodov v Spojenej škole Nitrianske b/ Z a z by t o k u zn e s e n i a p o d ľ a
predloženého návrhu hlasovali všetci
Pravno
c/ Tvorbu rezervného fondu zo zisku prítomní poslanci v počte 10 poslancov.
po zdanení z podnikateľskej činnosti
Keďže viac pripomienok nebolo a
rokov 2014 a 2015 v sume 3.178,42 €.
program
bol vyčerpaný starosta obce
d/ Návrh na II. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok 2016, Príloha: II. Ing.
Balčirák Jozef poďakoval poslancom a
Úprava rozpočtu obce Nitr. Pravno.
e/ VZN č. 2/2016 o nakladaní s ostatným prítomným za účasť a
komunálnymi odpadmi a drobnými zasadnutie vyhlásil za skončené.
stavebnými odpadmi na území obce Boďová Ľubica
Nitr. Pravno.
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
f/ Program rozvoja obce Nitrianske

júl 2016 ::
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Tradičný Pravniansky jarmok
Tento rok to už bol 26. ročník
TR ADIČNÉHO PR AVNIANSKEHO
JARMOKU,ktorý sa konal 25.júna 2016 na
námestí v Nitrianskom Pravne.
Začínali sme slávnostným otvorením o
10.00 hod. Za krásneho horúceho počasia sme
pokračovali programom až do 20.hodiny.
Nechýbala ani "Veľká jarmočná tombola",
"Ulička remesiel" a kolotoče. V dopoludňajších
hodinách sa nám predstavili:
Hudobno pohybový krúžok MŠ, Základná
umelecká škola Nitrianske Pravno a DH
Pravňanka.
Popoludní po tombole sme si zatancovali so
SZUŠ Diamods, hneď po nich nasledovalo
vystúpenie skupiny Progres a hlavný hosť
jarmoku skupina Desmod. Po toľkom speve opäť
trošku tanca v podaní Street dance akademy a

pokračovali sme spevavo so skupinou 2 SP Band.
Takto dobre naladí sme pokračovali a spoločne
sa zabávali na spoločenskej zábave až do
skorých ranných hodín.
Veríme, že všetci strávili príjemný deň a odniesli
si domov nezabudnuteľné zážitky. Tešíme sa
opäť o rok.
Na záver by som chcela poďakovať celému
organizačnému výboru, ktorý sa postaral
bezproblémový priebeh akcie. Ďakujem
zamestnancom Obecného úradu, Spoločnosti
Obec s r.o. Nitrianske Pravno, obecnému
Hasičskému zboru za dohľad na bezpečný
priebeh jarmoku, členkám Červeného kríža za
zdravotnú pohotovosť a všetkým ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii podujatia.
M.T.

PRAVNIANSKE ZVESTI
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Probner Echo na návšteve Horného Spiša

Dňa 5. júna t.r. navštívila
naša spevácka skupina Probner
Echo pri KNS v Nitr. Pravne spolu so
spevokolom Zlatava z Malinovej
obec severného Spiša Chmeľnicu
neďaleko Starej Ľubovne. Návšteva
sa uskutočnila na pozvanie
starostky obce a členky
chrámového zboru Chmeľnica pani
Ing.arch Zity Pleštinskej. Cieľom
návštevy bola prehliadka
speváckych a tanečných skupín na
24.ročníku nemeckých kultúrnych
dní, ktoré sa niesli pod heslom
Nemecká kultúra – dedičstvo
našich otcov. Pred samotným
vystúpením bola v programe
zahrnutá slávnostná sv. omša a
obed. Po príchode nás pri autobuse
privítal člen spoločnosti
u s p o r i a d at e ľ o v, k t o r ý n á s
sprevádzal do kostola a potom do
kultúrneho domu. Sv. omšu slúžil
predstavený premonštráskeho
kláštora v Jasove Martin Štrbák s
ďalšími dvoma kňazmi a početnými
pomocníkmi z radu detí a mládeže.
Členovia miestneho detského
folklórneho súboru niesli obetné
dar y predstavujúce symboly
vzájomnosti, histórie, kultúry,
práce a mravnosti ako dedičstvo
našich otcov. Omšu sprevádzal
chrámový spevokol. Po skončení

omše pán opát vyjadril slová chvály
nad starostlivou prípravou a
kvalitným sprievodom všetkých
zúčastnených. Opätovne
poďakovala predsedníčka KNS
regiónu Horný Spiš pani Mgr. Mária
Recktenwald kyticou kvetov pánovi
opátovi aj domácim kňazom. Po
obede v kultúrnom dome sa
účastníci podujatia premiestnili do
prírodného areálu chráneného
slnečníkmi. Pódium zdobili
b re z i č k y s p e s t ro f a re b ný m i
stužkami. Hostí vítala hudba 40
rokov pôsobiaceho domáceho
dychového súboru Ľubovianka. Po
odznení hymny spišských Nemcov
a príhovorov nasledoval samotný
kultúrny program. Ako prvé
vystúpili deti so svojimi tančekmi a
domáci chrámový spevokol
Chmeľnica s úvodným sólovým
spevom pani starostky, ktorý získal
obdiv a potlesk všetkých hostí. K
vystupujúcim súborom patrili
Hummelchon z Vyšeného Medzeva
a jedna z najatraktívnejších
mládežníckych tanečných skupín
tiež z Medzdeva Schadirattam,
spevácke skupiny Mantaken a
Nachtigal z Košíc zbor y z
Kežmarku, Bratislavy a folklórny
súbor Ľubovňan. Zo zahraničných
hostí vystúpila tanečná skupina

Rybársky krúžok pri SŠ Nitr. Pravno a OZ Bôrik
Rybársky krúžok začal svoju každoročnú činnosť na
jeseň otvorením a prijatím nových členov. V tomto šk.
roku krúžok pracoval pod vedením p. Suchého a Šverčíka,
prihlásilo sa 36 žiakov.
Činnosť bola rozdelená na niekoľko častí - teoretickú,
praktickú a samotný lov rýb. V zime sme sa zaoberali
zostavovaní udíc, viazaním háčikov, spoznávaním
sladkovodných rýb, ich ochranou a správaním v prírode.
Nasledovala príprava na rybárske skúšky a testovanie,
ktoré musí absolvovať každý člen, ktorý chce loviť vo
vodách SRZ. Najzaujímavejšou činnosťou je však pre
členov samotný lov. Trénovať sme začali už v apríli na
rybníku Bôrik, aby sme sa čo najlepšie pripravili na 3 kolové okresné preteky Zlatý blyskáč. Na vodných
nádržiach Lazany, Kanianka a Nováky členovia krúžku
urputne bojovali pri zdolávaní rýb v love na plávanú. Tak
ako po iné roky patrili sme medzi najlepších. Pochvalu
zaslúžia všetci zúčastnení, ale hlavne víťazi jednotlivých
kôl - Alex Zuberský 1.A a Dávid Mihálik 9.A. Absolútnou
víťazkou sa stala Ema Baniarová 5. A, výborne jej
sekundoval na 2. mieste Jozef Štálnik 8. A.
V spolupráci s OZ Bôrik organizujeme pri príležitosti MDD

Oberwischau z Rumunska a
folklórna skupina Spararats z
Lotyšska. Títo mladí speváci a
tanečníci obohatili program svojím
ľúbivým spevom a zaujímavými
tanečnými výtvormi, ktoré zožali
patričný úspech a boli odmenené
búrlivým potleskom. Slová uznania
však patria aj seniorom, ktorí
svojím vystúpením prispeli
krásnymi piesňami a spríjemnili
taktiež toto spoločne strávené
popoludnie slnečnej nedele. Túto
slávnosť zvládli všetci vynikajúco,
za čo treba v závere už len
poďakovať každému, kto sa
akoukoľvek formou podieľal na
tomto podujatí či už finančnou
podporou, organizáciou, prípravou
a realizáciou. Pani starostka spolu
so sprievodcom sa nám prišli
poďakovať až do autobusu za
prijatie pozvania a aktívnu účasť,
rozlúčiť sa a popriať šťastnú cestu.
Na spiatočnej ceste sme sa lúčili a
krásnym okolím Pienin,
Ľubovianskym hradom či
nebotyčnými štítmi našich veľhôr.
Veríme, že podobné podujatia sa
budú môcť ešte uskutočniť a že sa
ich budeme môcť zúčastniť.
Mgr. Edita Antolová

rybárske preteky pre členov krúžku. Rodičia, rod.
príslušníci a priatelia môžu fandiť, nosiť občerstvenie,
pomôcť s podberákom pri výlove ryby...Nikdy nechýba
dobrá nálada, hodnotné ceny a odmeny pre všetkých
zúčastnených.
Tento rok sa na rybníku Bôrik 2 stretlo 31 súťažiacich.
Víťazom sa stal Jozef Balčirák 9. A .
Pavel Suchý
Sponzorom ďakujeme za podporu. Petrov zdar!

ilustračná fotografia
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Ž e n s k ý s p e vá c k y z b o r
Tenerezza, ktorého zriaďovateľom
je OcÚ v Nitrianskom Pravne,vznikol
v júni 2001 na podnet vtedajšej
predsedkyne Pravňanského zväzu
žien pani Češekovej. Dirigentkou je
pani Alica Matušíková DiS.art.
Korepetítorkou je pani Hilda
Pojezdalová a Soňa Greschnerová.
Repertoár uvedeného
speváckeho zboru pozostáva
prevažne z klasickej zborovej
tvorby,ale obsahuje aj slovenské
ľudové piesne,trávnice a piesne
iných národov.
Zbor pozostáva z 24 členiek
rôznych profesií. Vo svojej 15 ročnej
činnosti dôstojne reprezentoval
pravnianskú kultúru pri rôznych
príležitostiach súvisiacich s
kultúrno – spoločenským životom
Nitrianskeho Pravna a okresu
Prievidza.
Medzi významné vystúpenia
patril spoločný koncert s
Komorným orchestrom
slovenských učiteľov v rímskokatolíckom kostole v Nitrianskom
Pravne,koncerty na stretnutiach
pravnianských rodákov v obci,účasť
na medzinárodnej prehliadke
speváckych zborov „Prievidza
spieva“ a vystúpenie na „Sviatku
zborového spevu“ v Novom Meste
nad Váhom. Zbor bol niekoľko krát
pozvaný na vystúpenie do obce
Nedožery – Brezany,kde odspieval
hymnické piesne pri oslavách
v ý z n a m n é h o r o d á k a V. B .
Nedožerského. Zúčastnil sa
vystúpenia pri odhaľovaní pamätnej
tabule Jánovi Roháčovi v rodnej
obci. Svoje interpretačné umenie
predviedol zbor na Vianočných
koncertoch,ktoré sa stali už
tradíciou a milovníci spevu si mohli
vypočuť skladby s vianočnou
tematikou
a iné naštudované
skladby. Uskutočnili sme veľký
koncert pri príležitosti 100.výročia
konsegrácie farského kostola v
Nitrianskom Pravne.
V rámci projektu „Zimné
slávnosti Hornonitria“ vystupoval
spevácky zbor každoročne ako hosť
na prehliadke zborov
Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku. Za účasti vládnych
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predstaviteľov pani Záborskej a
pána Bugára na uvedenom podujatí
v Kľačne sa zboru dostalo náležitého
ocenenia. Koncertovali sme aj na
oslavách 50.výročia vzniku Centra
sociálnych služieb v Nitrianskom
Pravne, kde jeho spevácke kvality
osobne vyzdvihla vtedajšia
ministerka práce a sociálnych vecí
SR pani Tomanová.
Členky zboru boli pozvané
do nemeckého mesta ELLWANGEN,
kde pri príležitosti 62.výročia púte k
pútnickému miestu Schonenberg
odspievali omšu od Ch. Gounoda:
Messe bréve in C. Spoluúčinkovali
sme tu so zborom mladých
študentov gymnázií z mesta Aalen –
Wa s s e r a l f i n g e n z N e m e c k a .
Naštudovanú omšu sme
niekoľkokrát odspievali aj v iných
s v ä t o s t á n k o c h a k o n a p r. v
Bojniciach, Nitrianskom Pravne.
Pri príležitosti 10.výročia
založenia zboru bola Tenerezza
ocenená za dlhoročnú osvetovú
činnosť Pamätným listom
Regionálneho kultúrneho centra v
Prievidzi.
Dňa 18.júna 2016 sme si
koncertom v rímsko katolíckom
kostole v Nitrianskom Pravne
pripomenuli prostredníct vom
koncertu 15. výročie založenie
zboru.
Prácu dirigentky p.Alice
Matušíkovej DiS.art. ako aj celého
zboru vysoko hodnotili prítomní
poslucháči a hostia. Koncertu sa
zúčastnila zástupkyňa riaditeľa
Regionálneho kultúrneho centra v
Prievidzi Mgr.Magdaléna Hianiková,
ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla
interpretáciu skladieb a odovzdala
zboru Pamätný list a obrazovú
publikáciu. Starosta obce
Ing.Balčirák Jozef poďakoval za
dôstojnú reprezentáciu obce a
odmenil členky zboru hodnotnými
darčekmi, za čo sa mu
prostredníctvom uvedeného článku
chceme ešte raz poďakovať.
Partnerský spevácky zbor NÁDEJ
z obce Výčapy-Opatovce zaslal
zboru krásne prianie, s ktorým sa
chceme podeliť so všetkými
občanmi Nitrianskeho Pravna.

PRAVNIANSKE ZVESTI

Vážená pani dirigentka, milé členky
speváckeho zboru.
Pripájame sa ku dlhému radu
gratulantov týmito želaniami.
Prajeme Vám pevné zdravie, aby ste
zvládli náročné koncerty, šťastie pri
výbere a tvorbe repertoáru,radosti z
úspešných vystúpení, lásky od
blízkych priateľov a vďačných
poslucháčov.
Do ďalšej 15 - ky Vám želáme ešte
mnoho koncertov, dobrú
pohodu,spokojnosť prajných a
dobrých ľudí okolo seba,veľa
tvorivej inšpirácie a nech sa Vám
splnia aj nesplnené túžby.
Skromnosť dajte bokom a energiu
nech Vám dodávajú rozžiarené
tváre, radostné slzy v očiach a
neutíchajúci potlesk. A pozitívne
berte aj "číslo" vo Vašom jubileu. Nie
všetko staré je zlé. Či to nie je
pravda?
- Na pitie je najlepšie staré víno.
- Na čítanie starí autori.
-Na kúrenie je najlepšie staré drevo.
- Na dôverné reči a milé spomienky
starí priatelia.
Dvíhame pomyselnú čašu vína a
ŽIVIO Vám spieva spevácky skupina
NÁDEJ.
Spevácky zbor TENEREZZA sa
chce poďakovať
verným
poslucháčom a cteným hosťom za
priazeň,ktorú nám preukázali
svojou účasťou na uvedenom
podujatí.
Hrabovská Júlia
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Rozlúčka s predškolákmi
Na materskú školu padol súmrak. 17.6.2016 to nebol
večer ako každý iný, toto bol večer výnimočný. Všetky
deti sa zhromaždili na školskom dvore, aby sa zahrali na
indiánov. Detské oči sa upierali na pani učiteľky –
indiánky, ktoré rozdelili deti do štyroch skupín. Každá
skupina si zhotovila farebné čelenky, navliekla indiánsky
náhrdelník a farbami pomaľovali típí. Pripravené boli
rôzne súťaže a z našich detí sa stali vzápätí hrdinovia.
Šípmi a kopijami mali zasiahnuť cieľ, zdolať prírodné
prekážky, predviesť svoju šikovnosť, silu a obratnosť. Na
tvárach detí sa zračilo sústredenie, keď hľadali ukrytý
poklad a truhlicu plnú zlatých dukátov. V indiánskom
tanci okolo totemu sa snažili získať priazeň šamana, mali
možnosť vyskúšať si hru na rytmických hudobných
nástrojoch. Keď skončil divoký tanec, nastal čas
prekvapenia. Kto by nechcel byť hrdinom? Srdce im
splašene bilo, keď mali prejsť tmavou chodbou, kde sa len
sem – tam mihlo svetlo z baterky. Neskoro večer sa
predviedli na pyžamovej párty. Po indiánskej rozprávke
sa uložili do postieľok a krásne zaspali. Vo štvrtok
23.6.2016 sme deťom slávnostne odovzdali osvedčenie
o absolvovaní predškolského vzdelávania . Budúcim
školákom prajeme krásne prežitie prázdnin a v novom
školskom roku veľa pohody a úspechov v škole.
Mgr. A. Pavlíčková

Koncert v ZUŠ
Dňa 2.5.2016 sa všetky deti z materskej školy na
pozvanie základnej umeleckej školy zúčastnili
hudobného koncertu. Počas jeho celého trvania nás
krásnymi slovami a aj krásnymi hádankami, pre
spríjemnenie atmosféry, sprevádzali dve žiačky
základnej školy.
Na koncerte sa deti zoznámili s rôznymi hudobnými
nástrojmi a rovnako aj s ich zvukmi. Deti mohli vidieť či
už klasický klavír alebo elektrický keyboard, gitaru,
basu, saxofón, husle a dokonca sa aj stretli s tromi
rôznymi druhmi fláut. Okrem krásneho programu deti
zaujalo aj to, že si zopár odvážlivcov mohli vyskúšať
zahrať na bicie. Deti boli radi, že sa zúčastnili, čo dávali
aj počas koncertu značne najavo, a to podporným
tlieskaním, či lúskaním do rytmu.
Koncert sa skončil krásnymi pesničkami, ktoré spievali
za sprievodu malých/veľkých hudobníkov naše deti.

Týždeň modrého gombíka
Aj tento rok v mesiaci máj prebiehal v
rámci celého Slovenska pod záštitou
organizácie UNICEF už 12. ročník
kampane „Týždeň modrého gombíka“.
Už po piatykrát sme využili možnosť
zapojiť sa do tohto charitatívneho
projektu a pod záštitou žiackeho
parlamentu na našej škole sa
nám v týždni od 16. do 22. 5.
2016 podarilo prispieť sumou
72, 10 €.
Snahou organizácie UNICEF
ako aj všetkých zapojených
škôl bolo podporiť programy na
riešenie detskej podvýživy v
Mauritánii. Tieto projekty boli
finančne podporené aj vďaka
vianočnej zbierke, no vzhľadom na
pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v
krajine je dôležité v tejto podpore
pokračovať.
Mauritánia je jednou z krajín Sahelu,
ktoré v plnej sile zasiahli problémy
vyplývajúce z klimatických zmien. V

dôsledku dlhodobého sucha vznikli
výrazné problémy v zásobovaní
vodou a problematické je aj
zabezpečovanie potravy pre
obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je
ohrozených podvýživou 15% detí
mladších ako 5 rokov a viac než 10%
detí sa veku 5 rokov ani nedožije.
A práve preto naši „aktivisti“
počas celého týždňa každú
veľkú prestávku usilovne
propagovali zámer celého
projektu. Za dobrovoľný
príspevok rozdávali modré
nálepky ako symbol spolupatričnosti.
Kampaň mala tento rok aj výrazný
vzdelávací rozmer, bola vopred
propagovaná prostredníctvom
školského rozhlasu a plagátov v
jednotlivých pavilónoch školy. O jej
zámere sa členovia žiackeho
parlamentu dozvedeli formou
prezentácie na svojom 5. zasdnutí dňa
26. 4. 2016.

Zuzana Kršková

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
a vyjadrili tak empatiu nad osudmi
detí, ktoré hladujú a zbytočne
umierajú. Vidíme, že táto situácia vám
nie je ľahostajná a aspoň malou
troškou ste sa pričinili o zlepšenie ich
životných podmienok.
Mgr. Ivona Haneschová
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I. ROČNÍK OLYMPIÁDY DETÍ HORNEJ NITRY
Olympijské hry modernej doby
Kiripolský, ktorý pôsobil na súťaži aj ako
sú vrcholné medzinárodné viacšportové
rozhodca.
podujatie konajúce sa každé dva roky v
Podujatia sa mohli zúčastniť
podobe zimných olympijských hier a
žiaci 5. – 7. ročníka, ktorí v jednotlivých
letných olympijských hier. Nadväzujú na
disciplínach dosahovali výborné
tradíciu starogréckych olympijských hier,
výsledky. Súťažilo sa v skoku do diaľky,
ktoré sa konali v Olympii
v behu na 60 metrov,
n a P e l o p o n é z s k o m NAJ. VÝSLEDKY NAŠICH ŽIAKOV: v h o d e k r i k e t o v o u
polostrove.
loptičkou a v behu na
Z i m n é Alex Štefan – 1. miesto
600 metro, respek. 800
olympijské hry sa konajú
metrov.
v behu na 800 metrov,
od roku 1924 a letné od Adam Hanzel – 1. miesto
V záverečnom
1896. Letné paralympijské
ceremoniáli nasledovalo
v skoku do diaľky,
hry sa konajú od roku 1960
vyhodnotenie v každej
Emanuel
Drška – 2. miesto disciplíne, žiaci boli
a zimné od roku 1976.
v behu na 60 metrov,
Po prvýkrát sa
odmenení medailou
u nás na Hornej Nitre, dňa Lucia Kurinová – 2. miesto a vecnými cenami od
27.5.2016, uskutočnila
sponzorov. Nasledovalo
v behu na 60 metrov.
súťaž žiakov 5. – 7. ročníka
ukončenie olympiády
na podporu XXXI. LOH - Ria
a zaslanie posolstva
2016, ktorú organizovalo ZMOHN za
našim olympionikom do Brazílie do Ria de
prítomnosti primátorov, starostov alebo
Janeiro.
zástupcov miest a obcí nášho okresu.
Žiakom, ktorí reprezentovali našu školu
Otvárací ceremoniál spľňal
prišiel poďakovať a odovzdať
všetky znaky a symboly OH (nástup
upomienkové darčeky starosta obce
družstiev, príhovor,
Nitrianskeho Pravna
zapálenie olymp. ohňa,
pán Ing. Jozef Balčirák.
nesenie olymp. zástavy
Reprezentovali nás:
bývalými olympionikmi
Alex Štefan, Adam
Československa
Hanzel, Emanuel
a Slovenska, štátna
Drška, Vojtech Štefan,
hymna, olympijska
Lucia Kurinová, Nina
hymna, otvorenie
Šujanová, Diana
olympiády detí, sľub
Čaklošová, Kornélia
rozhodcov a športovcov,
Valentínová.
organizačné pokyny.
Na záver patrí
Našu výpravu, štyria
poďakovanie našim
chlapci a štyri dievčatá,
ž i a k o m ,
z a
doprevádzal p. uč.
zodpovedný prístup na
blízko, stretli sme
sa s nimi až na
druhý deň priamo
na súťaži.
Súťaž začala v piatok o 9:00 prezentáciou,
privítaním súťažiacich, hostí a členov
poroty. Po oficiálnom otvorení riaditeľom
školy pánom Mgr. Miroslavom Beňkom
mohlo všetko začať. Súťažilo sa paralelne
v dvoch triedach, zvlášť sa hodnotila
poézia, zvlášť próza v troch kategóriách: 3.
- 4. , 5. - 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 veľká a
vyrovnaná, porota mala mimoriadne
ťažkú úlohu pri udeľovaní bodov a
vyhodnotení. Rozhodujúce boli naozaj iba
detaily.

ÚSPECHY V RECITÁCII
Dňa 20. mája 2016 sa pod Tatrami v
malebnom mestečku Kežmarok stretli
víťazi školských a regionálnych kôl v
prednese poézie a prózy v nemeckom
jazyku. Zišli sa na pôde Základnej školy
- Grundschule, Hradné námestie 38, aby si
zmerali svoje recitátorské schopnosti v
rámci celoslovenského kola
organizovaného pre všetky školy patriace
do siete národnostných menšín.
Našu školu reprezentovali tieto
talentované a odvážne recitátorky:
Stela Krajči 4. A, Tamara Bieliková 4. A,
Alexandra Drábiková 7. A, Lea Krajči 8. A
a Lýdia Krpelanová 8. A.
Súťažiaci z Bratislavy, Medzeva a
Nitrianskeho Pravna pricestovali kvôli
väčšej vzdialenosti už deň vopred a boli
ubytovaní v útulnej ubytovni v blízkosti
historického centra a pešej zóny. Podvečer
pred súťažou tak využili príjemné počasie
a čerstvý tatranský vzduch na
odreagovanie sa formou prechádzky a
obhliadky mesta.
Keďže súťažiaci z Chmeľnice, Starej
Ľubovne a domáci z Kežmarku to mali

Naše recitátorky obstáli vynikajúco:
1. miesto - Lýdia Krpelanová v kateg. 8. –
9. ročník – poézia, 2. miesto - Lea Krajči v
kateg. 8. – 9. ročník – próza, 2. miesto Alexandra Drábiková v kateg. 5. – 7. ročník
- próza a 3. miesto - Stela Krajči v kateg. 3.
- 4. ročník – poézia
Srdečne blahoželáme!

súťaži, organizátorom tejto veľmi
vydarenej akcie na podporu
olympionikom, ktorí nás budú reprezentovať na LOH 2016, tiež starostom
okolitých obcí, ktorí nám držali palce
a nás povzbudzovali, tiež sponzorom bez
ktorých by sa podujatie pravdepodobne
v takomto rozsahu neuskutočilo.
Veríme, že našim športovcom v Brazílii
sa bude dariť podobne ako našim žiakom
a že svojím prístupom a bojovnosťou
odovzdajú to čo je v ich silách a budú
dôstojne reprezentovať Slovenskú
republiku.

Mgr. Milan Kiripolský

Okrem diplomov a cien získali naše
súťažiace nielen nové skúsenosti, ale
predovšetkým motiváciu venovať sa aj
naďalej nemeckému jazyku nad rámec
svojich školských povinností.
Teší nás, že ich snaha a námaha pri
učení sa textov v rámci svojho voľného
času, či počas nácvikov bola takto vysoko
ohodnotená a ocenená.
Mgr. Ivona Haneschová
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SLÁVIK SLOVENSKA 2016
Spevácka súťaž
ľudových piesní Slávik
Slovenska vznikla v roku 1990 a
tento rok je to už 26 ročník.
Zakladateľom súťaže je Peter
Štilicha a operný spevák Peter
Dvorský, ktorý je aj garantom
súťaže. Spevácka
súťaž Slávik Slovenska
je prísne postupová
od svojich začiatkov.
Začína sa každoročne
vo februári triednymi
a školskými kolami.
Víťazi postupujú na
okresné kolá, víťazi
okresných kôl
postupujú na krajské
kolá. Z víťazov
okresných kôl sa
potom sformuje
f inálová zostava
Slávika Slovenska,
ktorú reprezentujú
víťazi troch kategórií
zo všetkých krajov
Slovenska. Dovedna
ich je 24. Tí sa potom v
národnom f inálovom kole
uchádzajú o najvyššie méty:
zlatých, strieborných a
bronzových Slávikov Slovenska.
Zvuk o Slávikovi Slovenska sa
rozletel už aj za hranice
Slovenska. Víťazi sa pravidelne
predstavovali na poprednom

folklórnom festivale vo Východnej,
no ich krásne hlasy zazneli aj v Českej
republike na podujatí SlávikZpěváček v Prahe. Slávik Slovenska
sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a
Spojené štáty americké.
ZŠ v
Nitrianskom Pravne bude

tento rok vo finále reprezentovať
Johanna Mária Richter z 3.A, ktorá sa
3. mája 2016 prebojovala cez 23 detí
vo svojej kategórii z okresného do
krajského kola. To sa konalo 25. mája
2016 v ZUŠ v Trenčíne. V 1.
kategórii, v ktorej súťažila, bolo
spolu osem detí zo všetkých
okresných miest tren-čianskeho

Stretnutie s tetou lesníčkou
Dňa 10.5.2016 a 11.5.2016 navštívila našu
Materskú školu pani lesníčka Mariana Čavojová.
Malé deti sa oboznámili a staršie deti si
rozširovali poznatky o povolaniach, ktoré súvisia
s lesom. Pani lesníčka im porozprávala, ako sadia
stromčeky v lesnej škôlke, aký význam majú
stromy pre náš životný štýl. Získali poznatky o
letokruhoch, z ktorých sa dá vyčítať v akých
podmienkach strom rástol. Deti boli zaujaté,
aktívne a beseda sa im páčila. Ďakujeme pani
lesníčke za nové a užitočné poznatky o lese a
tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Marta Vráblová

kraja. Johannka sa predstavila
piesňami Či to zvony zvonia – ľudová
pieseň z Poluvsia a Mala som ja vo
fjertuške čerešne – povinná pieseň
zo spevníka Slávika Slovenska.
Napriek malej miestnosti, kde sa
súťaž konala, znel jej hlas čisto,
mäkko, spievala bez
z a v á h a n i a , s
úsmevom. Podala
výborný výkon, čo
porota ocenila.
Jedným z porotcov
bol zakladateľ súťaže
Peter Štilicha, ale aj
Helena Záhradníková,
významná sólistka a
speváčka ľudových
piesní. Johannka si
v y s p i e v a l a
1. miesto a dostala sa
do celoslovenského
finále, ktoré bude 24.
j ú n a 2 0 1 6 v
Topoľčanoch.
Sprevádzať ju bude
orchester ľudových
hudobných nástrojov,
galakoncert víťazov bude nahrávaný
aj Slovenskou televíziou a
rozhlasom.
Johannka bude reprezentovať nielen
trenčiansky kraj, ale najmä ľudovú
pieseň Hornej Nitry a ZŠ Nitrianske
Pravno.
Mgr. Martina Richter
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Turistické vychádzky zamerané
na environmentálnu a ekologickú výchovu

Každá trieda si vybrala iné miesto - rybník, kalvária v Solke, lúka za
ihriskom, a tí menší prešli blízke okolie MŠ. Deti svoje vedomosti
nadobudnuté aj v edukačných aktivitách uplatnili počas turistickej
vychádzky. Tá bola zameraná na environmentálnu a ekologickú výchovu.
Deti majú z tejto oblasti dobré poznatky. Okrem toho si na túto tému
rozširovali slovnú zásobu, zahrali sa pohybové hry. Všetky deti turistickú
vychádzku zvládli.
Lucia Vrábelová

VÝLET DO ZOO BOJNICE
Dňa 2.6. 2016 deti z Materskej školy Nitrianske Pravno navštívili ZOO v
Bojniciach. Skoro ráno deti vo farebných tričkách nastúpili pred budovou
školy do autobusov. Cesta do Bojníc rýchlo ubehla. Zámok a okolie očarilo
všetkých, ale aj opice, vtáky a iné zvieratká. Najviac sa však deti tešili na
slony a malé surikaty. Po krásnej prehliadke ZOO nás autobusy doviezli do
Materskej školy. Svoje zážitky deti porozprávali rodičom a výtvarne ich
vyjadrili vo svojich prácach. Už teraz sa tešíme na budúci výlet do ZOO.
Marta Vráblová

PRAVNIANSKE ZVESTI

SPEV. SKUPINA PROBNER ECHO

KEŽMAROK 2016
V dňoch 24. a 25. júna 2016 sa konal v
Kežmarku X XI. ročník letných
slávností s názvom „Sviatok kultúry a
vzájomnosti“. Sprievodné podujatia
začali už v piatok 24. júna otvorením
výstavy „Rozdelené spomienky
(Československo 1937-1948)“ a
úvodným koncertom na Mestskom
pódiu pri Radnici. V sobotu o 10.00
hod. sa uskutočnila ekumenická
bohoslužba, potom nasledoval
sprievod mestom a hlavný program
začal o 11.30 hod. Medzi účinkujúcimi
boli rôzne spevácke súbory napr. z
Chmelnice, Košíc, Medzeva,
Bratislavy ale aj z Poľska a Rakúska.
Tento rok bol pozvaný aj spevácky
súbor Probner Echo a už tradične sa
svojimi krásnymi prácami
reprezentovali naše výšivkárky.
Z Nitrianskeho Pravna sme
odchádzali do Kežmarku o 7.00 hod.
autobusom, ktorý už mal najlepšie
roky za sebou, čo sa prejavilo aj v jeho
výkone. Asi 50 km od Kežmarku šoféri
zistili poruchu, ktorú sa aj napriek
veľkej snahe nepodarilo odstrániť.
Požiadali sme vedenie KNS o
náhradný autobus, na ktorý sme
čakali vyše troch hodín. Bol to už k
našej spokojnosti štandardný
zájazdový autobus, s ktorým sme
šťastne prišli o 13.30 hod. ku
Kežmarskému hradu. Niekto tu
zrejme šetril na nesprávnom mieste,
čo sa často nevypláca.
Po dobrom obede sme sa rýchlo
prezliekli a krátko na to sme už
spievali na pódiu. Po nás vystúpili ešte
ďalšie súbory, ale bolo nám ľúto, že
sme nevideli celý program. Hlboký
umelecký zážitok v nás zanechal
Poddukelský umelecký ľudový súbor
PUĽS s krásnymi piesňami a tancami.
V závere zástupcovia jednotlivých
súborov boli vyzvaní na pódium, kde
im predseda KNS na Slovensku Dr.
Ondrej Pöss, CSc odovzdal vecné
darčeky pre členov súboru. Napriek
u d a lost i s au t obu som sme z
Kežmarku odchádzali spokojní, s
príjemnými pocitmi a peknými
umeleckými zážitkami. Ďakujeme
vedeniu KNS a predsedníčke KNS pre
oblasť Hauerland pani H.
Steinhüblovej za pozvanie na toto
pekné podujatie, ktoré sa konalo pod
záštitou Splnomocnenca vlády pre
národnostné menšiny L.
Bukovszkeho a s podporou
Ministerst va vnútra Spolkovej
republiky Nemecko.
Mgr. Mária Haneschová

PRAVNIANSKE ZVESTI

Medzinárodný deň detí
Oslavy MDD sa v našej obci
konali 1. júna o 15.00 hodine.
Pre deti boli pripravené športové
disciplíny, so VČIELKOU
MAJOU,VLKOM A ČERVENOU
ČIAPOČKOU, ŠMOULINKOU A
MIMOŇMI. Mali sme pripravené aj
kolotoče či vozenie na koňoch ale
počasie sa nie a nie umúdriť tak
sme to narýchlo presunuli do
telocvične základnej školy. Deti
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súťažili s maskotmi, za čo aj
dostávali sladkú odmenu. Deti,
ktoré momentálne nesúťažili mali
možnosť využiť maľovanie na tvár
alebo sa fotili s rozprávkovými
postavičkami. Napriek
nepriaznivému počasiu bola účasť
bohatá, čomu sa veľmi tešíme.
Na záver by som chcela
poďakovať všetkým, ktorí sa na
organizácii tohto podujatia
zúčastnili.
M.T.

OHRADNÍKY NA BIOODPAD
Vážení spoluobčania! Znova sa k Vám prihovárame s veľkou prosbou. O separácii odpadu sme už
viackrát písali, ale niektorí ľudia sa ešte stále nenaučili, čo kde patrí. Pri vyvážaní ohradníka sa nám
častokrát naskytne aj takýto pohľad:

Je to ohradník určený na bioodpad (konáre, tráva,...). Chceme Vás ZNOVA POŽIADAŤ, aby ste nám
s týmto bioodpadom nemiešali nič iné, ako napr. stavebný odpad (vyváža sa na skládku TKO
Vyšehradné), alebo veľkoobjemový odpad, ako sú sedačky, skrine, apod. (vyváža sa 4. štvrtok v
mesiaci po nahlásení vo firme Obec Nitr. Pravno s.r.o., telefón 046/5498635). Veríme, že podobným
nedorozumeniam sa už v budúcnosti vyhneme a zároveň ďakujeme za pochopenie.
Obec Nitr.Pravno s.r.o.
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MDD – športová olypiáda
Každoročne 1. júna slávime Medzinárodný
deň detí a výnimkou nebol ani tento rok. Tradične sa
uskutočnila športová olympiáda, ktorá bola pre deti
oslavou ich veľkého dňa. Pre škôlkarov sme si my,
pani učiteľky, pripravili päť disciplín – hod loptičkou
do diaľky, skok do diaľky v piesku, skákanie vo vreci,
beh cez prekážky a hod loptičkou do cieľa. Navštívili
nás aj zvieratká, žabka a motýlik, ktorí deti
podporovali a povzbudzovali pri prekážkach. A kto
bol víťazom? Všetci, ktorí športovali a zdolali všetky
náročné prekážky. Veď cieľom nebolo vyhrať, ale
zabávať sa a mať potešenie z pohybu. A to bolo vidieť
aj na usmiatych detských tvárach. Za športové
výkony dostali škôlkari diplomy a balíčky.
Bc. Zuzana Masárová

NOC MÚZEÍ 2016
Múzeum karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne sa už
tradične zapojilo do celoslovenského podujatia Noc múzeí a
galérií , ktoré sa konalo v sobotu 21. mája 2016. V tento deň bolo
bezplatne otvorené vo večerných hodinách od 19.- do 24. hodiny.
V sprievodnom programe sa uskutočnilo vyhlásenie súťaže o
zlatú ihlu. Víťazkou súťaže sa stala pani Eva Kováčová z Novák.
Všetky súťažiace boli odmenené keramickým srdiečkom z dielne
Rasťa Haronika.
Víťazke odovzdal cenu starosta obce Ing. Jozef Balčirák
A.Husárová

PRAVNIANSKE ZVESTI

PRAVNIANSKE ZVESTI
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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,
PLATBA VOPRED !!!

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA HATL - Hornonitrianska amatérska tenisová liga
Výsledky našich mužstiev - JÚN 2016
MATERSKÝCH ŠKÔL
V SEBEDRAŽÍ
Každoročne si materské
školy z okolia organizujú
navzájom športové olympiády
jednotlivcov. My sme tento rok
prijali pozvanie od MŠ Sebedražie,
ktorá si pre nás pripravila pútavý
športový program. Vybrali sme
dve deti z 5. triedy P. Ollerovú a M.
Slávička, ktoré predviedli svoju
pohybovú zdatnosť v troch
disciplínach - v hode, skoku do
diaľky a behu na 20 metrov.
Skupiny boli diferencované do
dievčenských a chlapčenských
skupín. Na záver súťaženia bolo
v y h o d n o t e n i e d i s c i p l í n . P.
Ollerová sa umiestnila na treťom
mieste, takže sme si odniesli
okrem pekných zážitkov, balíčkov
aj medailu. V celkovom hodnotení
sa naša MŠ umiestnila na štvrtom
mieste. Putovný pohár si od nás
prevzala MŠ Cígeľ, ktorá vyhrala s
najväčším počtom bodov.
Tešíme sa na ďalšiu olympiádu a
ešte raz ďakujeme MŠ Sebedražie
za krásny športový zážitok.
Bc. Veronika Figurová

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