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Priateľský futbalový zápas a Vatra SNP
Koniec augusta sa už neodmysliteľne
viaže ku spomienkam na Slovenské
národné povstanie. Pri tejto príležitosti
sme v piatok 26.08.2016 položili vence k
pomníku a 27.08.2016 sa konal
"Priateľský futbalový zápas medzi
obecným a farským úradom", ktorý sme
vo večerných hodinách zavŕšili pálením
Vatry. Začínali sme o o 15.00 hod.
otvorením - uvítacím príhovorom pána
starostu Jozefa Balčiráka a pána farára
Pavla Michaloviča, no a stretnutie mohlo
začať. Počasie nám počas týchto dní
naozaj prialo, čo prispelo k dobrej nálade
nielen futbalistom ale aj fanúšikom.
Mužstvá boli veľmi vyrovnané, čo
potvrdil aj koniec druhého polčasu s
nerozhodným skóre 2:2. Nakoniec po
predĺžení kopaním ,,jedenástok“ to
mužstvo farského úradu vyhralo.
Družstvá sa išli zregenerovať a my sme
mohli ďalej pokračovať s programom.
Veľkí aj malí návštevníci sa zapojili do
pripravených športových disciplín ako
hod budzogáňom, či valčekom, alebo kop
do brány a skok do diaľky v piesku. Po
skončení súťaží sme rozdali ceny –

víťazom ešte raz gratulujeme.
Vatra, ktorú pre nás pripravil obecný
hasičský zbor už čakala na zapálenie,
ktorého sa ujal starosta. Po úspešnom
zapálení vatry nám do neskorých
večerných hodín hral DJ, čo roztancovalo
nejedného človeka.
Všetkým ktorí sa podieľali na príprave a
realizácií podujatia ďakujeme.
M.T
.

Rozpočet obce Nitr. Pravno
na rok 2017 -upozornenie
Obecné zastupiteľstvo v
Nitrianskom Pravne schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 1/2005 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nitr.
Pravno zo dňa
15. 12. 2005, ktoré nadobudlo účinnosť od
1.1.2006.
Toto VZN upravuje podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nitr.
Pravno právnickým osobám, ktorých obec
nie je zriaďovateľom a fyzickým osobám –
podnikateľom, majúcich sídlo alebo trvalý
pobyt na území obce Nitr. Pravno a
zároveň určuje ich maximálnu výšku.
V prípade poskytnutia dotácie
bude žiadateľ písomne upovedomený
najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa
rozhodnutia o poskytnutí dotácie. V
prípade zamietnutia žiadosti bude taktiež
žiadateľ o tejto skutočnosti písomne
upovedomený.
Týmto vás upozorňujeme, že dotácie z
rozpočtu obce na r. 2017 sa budú
poskytovať podľa týchto pravidiel.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné
predložiť na Obecný úrad v Nitr. Pravne
podľa VZN č. 1/2005, článok V. bod 2 Obsah písomnej žiadosti.
Žiadosť s potrebnými dokladmi pre rok
2017 môžu žiadatelia predložiť na
Obecný úrad v Nitr. Pravne do 30. 9. 2016.
Zároveň upozorňujeme, že poskytnuté
dotácie na r. 2016 na základe
uzatvorenej zmluvy je potrebné
zúčtovať do 31. 12. 2016.
Obecný úrad
Nitrianske Pravno
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POZVÁNKA
Obecný úrad v Nitrianskom
Pravne Vás pozýva na
podujatie ŠARKANIÁDA v
nedeľu 23.októbra 2016 na
športovom ihrisku v
Nitrianskom Pravne.
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ZÁJAZD NA SEVERNÝ SPIŠ
Pravňanský zväz žien organizuje dňa 24. septembra 2016 zájazd na Severný
Spiš – Zamagurie spojený s prehliadkou múzea v Červenom Kláštore a
splavovaním Dunajca.
Záujemci sa môžu nahlásiť a zaplatiť u pani Lenčéšovej. Cena zájazdu je : členky
10 eur, nečlenovia 15 eur. Odchod autobusu bude ráno o 6,00 hod. spred budovy
VJARspolu. Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli pri OÚ a na
internetovej stránke obce.

Začíname o 13.30 a o 15.00
vyhodnotenie šarkanov
Súťaž o :
- najväčšieho šarkana
- najmenšieho šarkana
- najvyššie lietajúceho šarkana
- najsympatickejšieho
nelietajúceho šarkana
- najoriginálnejšieho šarkana
- najmladšieho šarkanovodiča
- najstaršieho šarkanovodiča

Cení sa predovšetkým
vlastná fantázia a domáca
výroba
Pripravené sú ceny pre
víťazov a sladká odmena
pre všetky deti.
V prípade nepriaznivého
počasia bude podujatie
preložené na iný vhodný
termín.

Z okienka turistiky
Pravnianski turisti pokračovali ďalšími plánovanými turistickými akciami. Ukončili sme aj čistenie turistických
chodníkov a pustili sme sa do náročnejších vrcholov. Už viackrát sme sa chystali do Nízkych Tatier, na výstup na
Chabenec 1955 m n.m., no tento rok nám to už vyšlo. Vyšlo nám aj počasie. Trasa viedla z Liptovskej Lužnej na Magurku,
odtiaľ od chaty na sedlo Ďurkovej a na Chabenec. Späť cez Ďurkovú a Zámostskú hoľu na Magurku. Je to jeden z
náročnejších vrcholov v Nízkych Tatrách. Ďalšou hrebeňovkou bol výstup na Sivý vrch v Západných Tatrách 1805 m n.m.
Výrazný vrchol v západnej časti hlavného hrebeňa tvorí typickú skupinu vápencovej časti. Trasa viedla za Zubercom z
Bielej skaly cez Hutianske sedlo a Radové skaly na Sivý vrch. Cez Radové skaly to bolo dosť náročné v niektorých miestach
sme si museli aj pomáhať.
Ďalšie plánované nasledujúce turistické akcie sú:
 4.9.2016
Výstup na Kráľovú studňu 1377,2 m n.m.
/Veľká Fatra/
18.9.2016 Martinské hole – Strečno
1475,5 m n.m.
/Malá Fatra/
 25.9.2016 Štúrovský výstup na Rokoš 1000,9 9 m n.m.
/Stráž. Vrchy/
 16.10.2016 Výstup na Zniev 985,4 m n.m. /Malá Fatra/


Dátumy na turistické podujatia sa vždy upresňujú
vzhľadom na počasie.
Informácie na č. t. 5446 502, 0902 558 819.
Horám zdar!

Teo Haneš
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Slávik Slovenska 2016 - Finále
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.
ZŠ v Nitrianskom Pravne tento rok
vo finále reprezentovala 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

trenčianskeho kraja. Podala výborný
výkon, čo porota ocenila. Johannka si
vyspievala 1. miesto a dostala sa do
celoslovenského finále, ktoré sa
konalo 24. júna 2016 v Topoľčanoch.
Johannka sa predstavila piesňami Či
to zvony zvonia – ľudová pieseň z
Poluvsia a Mala som ja vo fjertuške
čerešne – povinná pieseň zo spevníka
Slávika. Všetkých f inalistov
s p r e vá d z a l a c i m b a l o vá h u d b a
folklórneho súboru Zobor z Nitry. V
I. kategórii, v
ktorej spievala aj
Johannka, bolo osem súťažiacich –
finalisti zo všetkých krajov Slovenska.
V obrovskej konkurencii najlepších
spevákov Slovenska sa Johannka

predstavila profesionálnym výkonom.
Získala 3. Miesto a
stala sa
Bronzovým Slávikom 2016.
Galakoncert víťazov nahrával
aj
Slovenský rozhlas.
Johannka reprezentovala nielen
trenčiansky kraj, ale najmä ľudovú
pieseň Hornej Nitry a ZŠ Nitrianske
P rav n o , č o s a j e j p o d a r i l o s
obrovským úspechom. Veď tento rok
sa do súťaže zapojilo vyše 5000 detí z
celého Slovenska. Dúfajme, že sa jej
bude naďalej dariť a že na Sláviku
Slovenska uspeje aj v nasledujúcich
ročníkoch.
Mgr. Martina Richter

JURČOVE DNI 2016
Tak ubehol ďalší rok a my sme sa opäť stretli.
Kamaráti, konkurenti, kolegovia, všetko Beňoví chlapci. No
a Beňo Jurčo – náš učiteľ a guru samozrejme nemohol
chýbať na našom kováčskom sviatku - ,, Jurčove dni“. Je pre
nás takým pojítkom ako cement pre betón. Tento rok sme
realizovali ,,POCHODEŇ“ podľa môjho návrhu. Príznačná
téma pre olympijsky rok. Počasie ako na objednávku a tak
sme si rozdelili prácu a pustili sa do toho. Išlo to, nestačí
však napísať ,, Podľa môjho návrhu“, lebo každý vložil do
spoločného diela kus svojej duše, kus svojho snaženia. A
tak, ako sme sa spoločne pustili do práce, tak sa myšlienky
nás všetkých zhmotňovali v plameňoch našej POCHODNE.
Stretli sme sa tu takto už po 6. krát, obecenstva bolo menej
než predošlé roky, no o výbornú atmosféru sme neprišli.
Mohli by sme sa my kováči, stretávať niekde v súkromí,
ukrytí pred zrakmi verejnosti a robiť si len tak sami pre
seba. My však chceme túto radosť z práce priniesť aj medzi

ľudí na námestí. Radosť z toho, ako priam pred očami
dostáva železo tvary, ktoré pred tým nikto nevidel, iba ako
len kdesi v predstavách. Chceme ukázať ľuďom, že
umelecké kováčstvo nie je len o plotoch a mriežkach atď,
ale aj o umení hrať sa s kovom ako s myšlienkou, ktorá sa
stále mení a speje k niečomu novému, stále k ďalším a
novým nápadom. Vlastne tak prispievame k akejsi
všeobecnej estetickej výchove verejnosti.
Na záver sa chcem poďakovať za pomoc pri realizácii diela
Karolovi Kováčovi, Titusovi Angyalovi, Jakubovi Cmarkovi,
Michalovi Kačmárovi, Marekovi Zemkovi, Braňovi
Morávekovi a Palovi Rácovi. Za všetkých ďakujem Mirovi
Juhásovi a Jurajovi Cmarkovi, že aj napriek mnohým
každodenným starostiam v práci aj v súkromí, si nájdu čas
aj energiu na to, aby organizovali tieto krásne stretnutia.
Už sa teším na 7. ročník.
Stano Žilavý
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Činnosť LO MTJ
Vzhľadom na klimatické
podmienky v roku 2015 a 2016 by sa
dal zmeniť názov lyžiarsky oddiel na
oddiel brigádnicky. Aj keď nám zima v
roku 2015 pomerne dobre vyšla a
mohli sme uskutočniť niekoľko
plánovaných akcií – karneval na
snehu, preteky v slalome pre mládež
do 14 rokov – nemôžeme byť celkom
spokojní, pretože sme pre krátky čas,
keď bol v
lyž. stredisku snehu,
nemohli uskutočniť hlavné podujatia
nášho LO a to : Preteky o Veľkonočné
vajíčko a preteky na bežkách. Po
skončení lyžiarskych akcií sme
uskutočnili zájazd členov a
priaznivcov lyžovania do krásneho
strediska Kubínska hoľa. Plný autobus
nadšencov odchádzal z
tohto
podujatia s pocitmi uspokojenia a
nadšenia.
Potom nás už čakali počas roku len
brigádnické práce na zveľaďovaní
nášho malého, no blízkeho strediska.
Všetci členovia výboru LO mali
záujem na tom, aby sa v nasledujúcej
zimnej sezóne obnovili pekné tradície
rodinného a priateľského prostredia,
ktoré sa budovalo v minulých rokoch.
V rámci týchto želaní sme sa snažili
skultúrniť stredisko prekrytím
unimobuniek novou drevenou
konštrukciou a strechou, opravou
unimobuniek, odstránením starých
plechových búd a
ich náhradou
n o v o u u n i m o b u n k o u . To s i
vyžadovalo mnoho terénnych úprav,
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prekládky el. rozvodov a množstvo
iných prác. Okrem toho sme dali
opraviť vlek a to odbornou firmou z
Popradu. Ďalej sme vymieňali
svietidlá na svahu. Použili sme
úspornejšie svietidlá. Toto všetko sme
v roku 2015 vykonali na základe
schváleného rozpočtu obecného
zastupiteľstva za čo pánovi starostovi,
obecnému zastupiteľstvu a fy Obec
N.Pravno, s.r.o. vyslovujeme veľké
poďakovanie. No hlavnú zásluhu na
vykonaní týchto prác majú členovia,
ktorí to všetko v roku 2015 vykonali.
Na odpracovaní takmer 900
brigádnických hodín sa podieľali títo
členovia : Pepo, Jano, Libor, Dodo,
Peťo P., Stano G., Juraj L., Dominik,
Palo P., Peťo Z. a mnohí ďalší, ktorí
dúfali, že zima v roku 2016 umožní
využívať lyž. stredisko aj pri inej ako
brigádnickej činnosti. Chceme sa
zároveň aj poďakovať za poskytnutú
mechanizáciu a
služby Paľovi V.
(demontáž a
montáž motora),
predsedovi FO MTJ Jurajovi K.
(montáž svietidiel) a Tomášovi V. za
výkopové práce.
Zima v
roku 2016 nás zaskočila
absolútnym nedostatkom snehu, a
tak sme aj tento rok využili na
pokračovaní skrášľovania a
zveľaďovania strediska a to prácami
na obíjaní drevenej konštrukcie latami
a nátermi konštrukcie, výmenou
pohon lyž. vleku za modernejší, kde sa
pomocou frekvenčného meniča dá
meniť rýchlosť pohonu plynule bez
zníženia výkonu motora, ktorý sme
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museli dať odb. firme previnúť z
dvojvinutého s výkonom 5,5 / 7,5 kW
na jednovinutý s výkonom 11 kW, čo
umožní plynulý rozbeh, zvýšenú
kapacitu a samozrejme aj zvýšenú el.
bezpečnosť. Všetko to robili členovia
vo svojom voľnom čase a
do
terajšieho dátumu odpracovali 330
brigádnických hodín (rok 2016 –
august). Organizovaním týchto brigád
boli najviac zaťažení Libor, Dodo a
Pepo. Do prác sa zapájali už v
predošlej časti článku vymenovaní
členovia a priaznivci LO MTJ. Dňa
18.06.2016 sa uskutočnila tradičná
veľká brigáda spojená aj s gulášom, na
ktorej sa zúčastnilo 20 členov a
priaznivcov LO:
Dúfajme, že zimná sezóna na sklonku
roku 2016 a začiatkom roku 2017,
bude lepšia ako minulá a deti a
dospelí z obce a okolia budú znova
prežívať krásne chvíle pohody v
našom stredisku. Potešiť nás môže aj
to, že obecné zastupiteľstvo sa v
ďalšom rozvojovom programe obce
začalo zaoberať umelým
zasnežovaním lyž. terénov v našom
stredisku. Myslíme si, že je to priestor,
v ktorom môžu mladí ľudia, rodiny s
deťmi a
iní priaznivci tráviť
zmysluplne svoj voľný čas. Toto je
naše želanie do budúcich zimných
sezón.
Výbor LO MTJ Nitr. Pravno
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