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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne - časť Solka dňa 18.6. 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne v časti Solka 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 a p. Vríčan robí
videozáznam z vlastnej iniciatívy.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 8
poslancov, 3 poslanci sú ospravedlnení.
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, návrh podal starosta
obce a to podanie žiadosti na projekt
osvetlenia priechodu pre chodcov a
pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce. Zasadnutie sa uberalo
programom ako bol doručený poslancom a
bol doplnený a zverejnený. 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 2014
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za r. 2014
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok 2015
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2015
8. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, komunitný plán v oblasti

Pozývame Vás

poskytovania sociálnych služieb
9. Žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv nájomníkom bytov v bytových
domoch C,D
9a.Nasvietenie priechodov pre chodcov
- projekt
9b.Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce
10.Odpredaj, prenájom pozemkov –
majetok obce
11. Prezentácia Občianskeho združenia
Provital so sídlom v časti Solka
12. Rôzne – informácie
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ N. Pravno.
Informatívnu správu k Záverečnému
účtu obce N. Pravno za r. 2014 a návrh na II.
úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
p re d l o ž i l a In g . L í š ko vá K at a r í n a .
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za r. 2014 a Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
predložila Ing. Košťálová Anežka – hlavný
kontrolór obce Nitr. Pravno. Plán bol
zverejnený po dobu 15 dní pred rokovaním
zastupiteľstva k pripomienkovaniu.
Informáciu k Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
komunitný plán v oblasti poskytovania
sociálnych služieb predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Vysvetlil potrebu
vypracovania Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a komunitný plán pre
našu obec v prípade podávania žiadostí k
projektom na získanie f inančných
prostriedkov z EÚ. Vyzval p. Znášikovú, aby
predložila informáciu ku Komunitnému
plánu v oblasti poskytovania sociálnych
služieb v obci Nitr. Pravno v zmysle zákona

TURISTIKA
Všetkých priaznivcov turistiky
pozývame na nasledujúce plánované
akcie:
Prechod Manínskou tiesňavou
(Malá Fatra)
01.08.2015
Výstup na Sivý vrch 1804,9 m n.m.
(Západné Tatry)
09.08.2015
Výstup na Rysy 2499,6 m n.m.
(Vysoké Tatry)
23.08.2015
Výstup na Žibrid 867 m n.m.
(Súľovksé vrchy)
06.09.2015
Informácie u p. Teodora Haneša
Viac o činnosti pravnianskeho turistického
oddielu - viď. strana 3

PRAVNIANSKE ZVESTI
o sociálnej pomoci. Starosta obce
informoval, že osloví firmy, ktoré
predmetné plány vypracúvajú o čom
bude podaná informácia poslancom.
Návrh na predĺženie platnosti
nájomných zmluv nájomníkom bytov v
bytových domoch C, D predložil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef. Taktiež predložil
informáciu k projektu na získanie
finančných prostriedkov na osvetlenie
priechodu pre chodcov na Prievidzskej
ulici. Podaním projektu je možnosť získať
finančné prostriedky na realizáciu
osvetlenia so spoluúčasťou obce vo výške
5 % pokrytia nákladov.
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce predložila Ing. Košťálová
Anežka. Vysvetlila opodstatnenosť
pravidiel kontrolnej činnosti a potrebu
prijatia a schválenia tohto dokumentu pre
výkon kontrolnej činnosti.
Návrh na odpredaj pozemkov v
majetku obce predložila p. Chmúrová a
starosta obce Nitr. Pravno.
Starosta obce vyzval PhDr. p. Vasilovú
zástupcu Občianskeho združenia
PROVITAL, ktoré má svoje zariadenie v
časti Solka k predstaveniu združenia.
Vysvetlila spôsob zriadenia organizácie,
jej existenciu, spôsob života a pomoc
ľuďom prostredníctvom tejto
organizácie. V časti obce Vyšehradné sa
pripravuje zriadenie resocializačného
strediska na pomoc ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc pri zvládaní životných
situácií.
Starosta obce predložil informácie
nasledovne:
hk činnosti Občianskeho združenia
Hornonitrie k podaným projektov k
získaniu finančných prostriedkov
hk úspešnosti projektu na opravu
Zvonice v časti Vyšehradné
hk projektu na výmenu okien v školskej
jedálni pri Základnej škole v Nitr.
Pravne
hk projektu na osvetlenie priechodov
pre chodcov v obci N. Pravno
h k projektu na podporu športu našich
žiackych futbalistov formou získania
bodov hlasovaním
Pán Vríčan predniesol prezentáciu
kalendára s fotografiami obce Nitr.
Pravno vo všetkých ročných obdobiach.
Poslanci v diskusii odporučili prerokovať
prezentačný kalendár v komisii pre
kultúru a šport a návrh predložiť
zastupiteľstvu. Starosta obce odporučil k
tejto problematike zapracovať do návrhu
na uznesenie návrh na prejednanie
návrhu a odporučenie financovania
obcou.
V diskusii poslanci a ostatní prítomní
predložili svoje návrhy a pripomienky
nasledovne:
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa –
predseda komisie výstavby predniesla
informáciu o činnosti komisie výstavby,
ktorá sa zaoberala riešením potrieb
obyvateľstva v obci
Ing. Áč Pavel – poslanec – predseda
komisie kultúry a športu – preniesol
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informáciu o činnosti komisie kultúry a
školstva, k príprave jarmoku.
Mgr. Heldiová – poslanec – predkladá
požiadavku občanov Prievidzskej ulice,
ktorí požadujú zrealizovať osvetlenie
príjazdovej komunikácie k Domu smútku
v Nitr. Pravne, smer od Solky.
Starosta obce Ing.Balčirák k tejto
požiadavke odporučil do konca roku 2015
pripraviť projektovú prípravu a realizácia
môže byť vykonaná v jarných mesiacoch
r.2016.
Ing. Pekár Peter – poslanec – venoval sa
problematike terénnych úprav v časti
Solka, likvidácia čiernej skládky,
zabezpečenie rekonštrukcie ďalších
autobusových zastávok v obci, vyčisteniu
upchatej kanalizácie,údržbe verejnej
zelene, poukázal na potrebu opravy
omietky nad vchodom OcÚ Nitr. Pravno,
zabezpečiť rekonštrukciu budovy, riešiť
bezbariérový prístup do budovy OcÚ,
dokončenie plochy za OcÚ v N. Pravne zabetónovať a vyrovnať. Požaduje
namontovať rozhlasový amplión do ulice
Gagarinovej pri dome p. Leporisovej.
Žiadal o informáciu ako je zabezpečená
realizácia projektovej dokumentácie v
DEPE v N. Pravne. Odporúča osloviť
zástupcov firmy Štátne lesy a Tondachu a
vyvolať jednanie k užívaniu komunikácie.
p. Krebesová Ivana – občan – hovorila k
úprave terénu v časti Solka, likvidácia
čiernej skládky, požaduje po sadnutí
terénu konečnú dôslednú úpravu.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef –
hovoril k úprave terénu v časti Solka, k
likvidácii čiernej
skládky a odporúča
prejednať na výjazdovom zasadnutí
komisie výstavby.
- Informoval, že bude urgovať Správu
ciest o vyčistenie šácht na štátnej ceste
- v rozpočte obce sú plánované finančné
prostriedky na opravu budovy OcÚ a
odstránenie závad
- podal vysvetlenie k reklamnému baneru
pred budovou OcÚ, účel využitia
Bc. Žillová Zdenka – poslanec – zaujímala
sa kto má na starosti a v správe kanál cez
časť Solku.
p. Znášik Peter - poslanec – žiadal o
zverejnenie videozáznamu na internetovej stránke obce N. Pavno.
Keďže k tejto problematike poslanci
prijali uznesenie na prvom zasadnutí OZ,
dal za návrh hlasovať. Hlasovanie
poslancov: Zverejnenie videozáznamu na
stránku obce N. Pravno – za 4 poslanci
/Heldiová,Matušík, Ing. Pekár,Znášik/proti 4 poslanci /Žillová,Kubíček, Áč,
Daňo/
p. Dudáš – občan – požaduje opravu
autobusovej
zastávky v časti Solka.
Pochvalne sa vyjadril k vybudovanému
chodníku na Hviezdoslavovej ulici v Nitr.
Pravne.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie
Kubíčka
P e t r a , aby predložil po
zapracovaní návrhov a pripomienok
návrh na uznesenie.

Deň matiek
Ako už býva zvykom, druhá májová
nedeľa je venovaná len a len našim
najmilším mamičkám. Ani tento rok
to nebolo samozrejme inak. Pri tejto
príležitosti si pre naše mamičky deti
pripravili pestrý kultúrny program.
Vystúpila hudobná škola Yamaha,
Hudobno - pohybový krúžok MŠ,
Základná umelecká škola a naše
tanečnice zo súkromnej umeleckej
školy Diamonds. Všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave ďakujeme a
našim mamičkám prajeme ešte raz
všetko len to najlepšie.
M.T.

U z n e s e n i e č. 3/2015
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. 2014.
II. S c h v á l i l o:
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno za r.
2014 bez výhrad a prebytok vo výške 41.253,€ previesť v plnej výške do rezervného fondu
obce.
b/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno č. II.
na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
Príloha: II. Úprava rozpočtu obce Nitr.
Pravno.
c/ Vypracovanie plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce a komunitný plán v
oblasti poskytovania sociálnych služieb pre
obec Nitr. Pravno na najbližšie obdobie rokov
2015-2021.
d/
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nitr. Pravno na II. polrok
2015
e/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv
nájomníkom bytov v bytovom dome „C“a „D“
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.
Podmienky predĺženia platnosti nájomných
zmlúv:
a/ Vysporiadanie záväzkov nájomníka voči
správcovi bytov Obec Nitr. Pravno s.r.o.
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STAVANIE MÁJA

Z okienka turistiky

Ani tento rok sme nemohli zabudnúť
na náš krásny zvyk ako je stavanie
mája. Na začiatok nám pre zlepšenie
nálady hrala dychová hudba
Pravňanka, potom už prišli na rad naše
deti s materskej školy, ktoré
si pre nás pripravili krásny
tanček. Po ňom sme sa
spoločne pustili do stavania
mája, samozrejme za
prítomnosti našich hasičov
a žeriavu. Všetko prebehlo v
poriadku, aj počasie nám
celkom prialo aj keď fúkal
trošku silnejší vietor. Touto

cestou sa chceme poďakovať aj
kvetinárstvu Darina ktorá nám
sponzorsky venovala veniec na májový
strom.

a voči obci Nitr. Pravno do dátumu
podpisu predĺženia nájomnej zmluvy.
b/ Všetky osoby bývajúce v tom ktorom
nájomnom byte musia mať trvalý pobyt
v obci Nitr. Pravno.
V Dodatku ku nájomnej zmluve zakotviť, že
úhradu za drobné opravy, bude znášať
nájomca, viď. Nariadenie vlády SR č.
87/1995 Zb.
f/ Predloženie žiadosti vo výzve číslo III.
Prezidenta Policajného zboru 2015 s
názvom „Nasvietenie priechodov pre
chodcov na hlavnej ceste I/64“ v celkovej
výške nákladov 11.396,- € so
spolufinancovaním predkladanej žiadosti
vo výške 600,- € z vlastných zdrojov obce
Nitr. Pravno.
g/ Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra.
h/ Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
uzatvorenej 31. 7. 2006 medzi obcou Nitr.
Pravno a Petrom Fridrichom, na prenájom
pozemku p. č. 34, k. ú. Nitr. Pravno o
výmere 140 m2 na základe obcou
schválenej ceny za prenájom verejného
priestranstva – 0,03 €/m2 a deň kde sa
ročné nájomné mení zo sumy 356,- € na
1.533,- € s dátumom platnosti od 1. 7. 2015.
i/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom časti pozemku EKN p. č. 6954/1,
ktorá je vo vlastníctve obce a z nej cca 26
m2 pre Jozefa Polgára, Dlhá 594/30, Nitr.
Pravno na parkovanie motorového vozidla
za cenu 1,- €/m2/rok s termínom od 1. 7.
2015.

j/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom pozemku p. č. 1022/1 – ostatné
plochy o výmere 476 m2, k.ú. Nitr. Pravno a
z neho časť o výmere 174 m2 pre Tomáša
Vríčana, Budovateľská 1094/26, Nitr.
Pravno. Uvedený pozemok sa bude
využívať ako vstup na pozemok žiadateľa
za podmienok, že o uvedený pozemok sa
bude starať, pravidelne ho udržiavať za
cenu 1,-€ ročne.
k/ Odpredaj pozemku p. č. 1894/1 -TTP o
výmere 142 m2, k. ú. Nitr. Pravno
/Chvojnica/ pre Ing. Vladimíra Halodu,
Štúrova 1020/51, Nitr. Pravno. Cena za
odpredaj pozemku je 10,- €/m2. Odpredaj
pozemku je uznaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko cez
predmetný pozemok vedie prístupová
cesta k nehnuteľnosti žiadateľa.
l/ Zmenu uznesenia č. 3/2014 zo dňa 3. 4.
2014 v bode III. Schvaľuje bod c/ odpredaj
pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa – odpredaj pozemku pre p.
Čičmanca predlžuje sa termín platnosti
uznesenia do 31. 12. 2015.
m/ Zmenu uznesenia č. 5/2012 zo dňa 12.
7. 2012 v bode II. Schvaľuje bod g/
odkúpenie pozemku p. č. 2050/3 –
záhrada LV 1948 + GP 153/2011 z 18. 5. 2011 o
výmere 718 m2 za cenu 12.308,- € +
poplatky na KN pre účely vysporiadania
pozemkov pod požiarnou nádržou Bôrik v
Nitr. Pravne. Termín: do 31. 12. 2015
n/ Zmenu uznesenia č. 7/2011 zo dňa 8. 9.
2011 v bode II. Schvaľuje odpredaj majetku

M.T.

Po zahájení jarnej sezóny turistika
pokračovala ďalšími plánovanými akciami.
Čistenie turistického chodníka, červená
značka na trase Fačkovské sedlo – Vrícke
sedlo, výstup na Suchý vrch 1027 m n.m. .
Túto turistickú akciu usporiadali KST
Liešťany. Pri zostupe nás vítala hudobná
kapela. Ďalšou turistickou akciou bolo
pokračovanie v čistení druhej polovice
červenej značky
Vrícke sedlo – Závozy – ponad Hadvigu do
Vyšehradského sedla. Keď že sme boli
rozbehnutí, pokračovali sme až na
Vyšehrad. Z Vyšehradu sme pokračovali v
čistení turistického chodníka po zelenej
značke až do Solky. Ďalšou turistickou
akciou bol výstup na Lysec 1380,9 m n.m.
Vo Veľkej Fatre. Trasa viedla z Jasenskej
doliny na Lysec, dolu cez Medzijarky, Babiu
horu do Belej. Potom zase čistenie
turistického chodníka, zelená značka z
Jasenova popod Vyšehrad, ďalej po
červenej značke na Žiare – Pod Stĺpom.
Značka pokračuje až do sedla pod
Vysokou, ale nám čistenie chodníka končí
Pod Stĺpom. Týmto sme čistenie
turistických chodníkov čo máme pridelené
ukončili.
Pozývame všetkých priaznivcov turistiky
na plánované akcie (viď titulná strana)
Horám zdar!
Teo Haneš
obce v písm. c/ termín do 31. 12. 2015.
o/ Preúčtovanie zisku z podnikateľskej
činnosti obce za rok 2014 na nerozdelený
zisk minulých období.
p/ Vydanie kalendára obce Nitrianske
Pravno.
III. U l o ž i l o:
a/komisii školstva, kultúry, telesnej
výchovy a športu prejednať vydanie
kalendára podľa návrhu p. Vríčana.
b/ k o m i s i i s t a v e b n e j , b y t o v ý c h a
nebytových priestorov a kataster obce
riešiť osvetlenie cesty k Domu smútku v
Nitr. Pravne.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ za bod II. a/, b/, k/, l/, m/,n/ dal
starosta hlasovať osobitne so zohľadnením
3/5 väčšiny - za prijatie hlasovali všetci
prítomní poslanci
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 8.
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
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Celoslovenská súťaž prednesu prózy a poézie v nemeckom jazyku škôl patriacich do siete
národnostných menšín s vyučovacím jazykom nemeckým
NITRIANSKE PRAVNO 14. – 15. mája 2015
Je už dlhoročnou tradíciou, že školy patriace a Mgr. Daniela Šiatinská z Nitrianského Pravna. V úvode pani prednostka Ľubica Boďová
do siete národnostných menšín- Bratislava ZŠ Členmi poroty v poézii boli Mgr. Mária privítala hostí a stručne im priblížila históriu
Hlboká, Nitianske Pravno, Chmeľnica, Medzev, Recktenwald- čestný hosť, Mgr. Silvia obce Nitrianske Pravno. Slovo dostala aj pani
Kežmarok sa stretávajú, aby si zmerali sily a Sabolová z Medzeva , Mgr. Ivona Haneschová a Mgr.Mária Recktenwald, ktorá vyjadrila
porovnali úroveň v prednese prózy a poézie v Ing. Andrea Srnová z Nitrianskeho Pravna. nadšenie z celého priebehu súťaže a vyzdvihla
nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala už Odborná porota hodnotila výber ukážky, dôležitosť výučby nemeckého jazyka pre
viackrát na školách v Kežmarku, Chmeľnici, primeranosť k veku, fonetickú stránku a mladú generáciu. Po vyhlásení výsledkov
Bratislave aj v Medzeve. Po prvýkrát sa tejto cti samotný prednes. Porota mala nesmierne súťaže pán riaditeľ Mgr. Stanislav Holec
usporiadať Celoslovenské kolo v prednese
odovzdal ceny najlepším súťažiacim.
prózy a poézie dostalo aj našej škole . Súťaž I. kategória - Poézia 3. – 4. ročník :
Súťažiaci boli odmenení nemeckými
prebiehala v dňoch 14. – 15. mája 2015 v 1. miesto : Monika Podhorská – 4. roč. – Chmeľnica
knihami, pamätnou medailou a diplomom.
Nitrianskom Pravne za účasti všetkých škôl 2. miesto : Adriana Berzédyová – 4. A – Nitrianske Pravno Samotný obrad umocnila nádherná hudba
patriacich do siete národnostných menšín s 3. miesto : Sarah Sopková – 4. C – Medzev
a zápis súťažiacich a poroty do Pamätnej
vyučovacím jazykom nemeckým. Pozvanie
knihy obce Nitrianske Pravno.
prijala aj pani Mgr. Mária Recktenwald, Próza 3.- 4. ročník :
Vďaka finančnej podpore obecného
členka dozornej rady Ministerstva školstva 1. miesto : Klára Langová – 4. roč. - Chmeľnica
úradu pána starostu Ing. Jozefa Balčiráka
Slovenskej republiky pre národnostné 2. miesto : Helena Bačková – 3. B – Bratislava
sme mohli zabezpečiť nádherné ceny.
menšiny.
Pamätné medaile do tejto súťaže pripravil
3. miesto : Tamara Bieliková – 3. A – Nitrianske Pravno
Samotnej súťaži predchádzalo
pán Rastislav Haronik z Vyšehradného.
množstvo porád predmetovej komisie II. kategória - Poézia 5. , 6. – 7. ročník :
Kvetinovú vyzdobu a dekoráciu cien
nemeckého jazyka a obrovské prípravy po
zabezpečila Silvia Gromová z Kvetinky a
1. miesto : Deana Špesová – 6. roč. - Chmeľnica
stránke organizačnej aj ľudskej.
pani Mgr. Dana Greňová. Poďakovanie patrí
Za podpory vedenia školy, Mgr. Stanislava 2. miesto : Lýdia Krpelanová – 7. A - Nitrianske Pravno
vedeniu školy, ktoré podporilo myšlienku
Holeca, a Obecného úradu v Nitrianskom 3. miesto : Andrea Eibenová – 7. D – Medzev
usporiadať túto súťaž na pôde našej školy,
Pravne, menovite pána starostu Ing. Jozefa
obecnému úradu, vyučujúcim nemeckého
Balčiráka, k nám hostia pricestovali už vo Próza 5. , 6. – 7. ročník :
jazyka a predovšetkým zúčastneným
štvrtok 14. mája 2015 a boli ubytovaní v 1. miesto : Samuel Haničák – 6. roč. – Chmeľnica
deťom za ich snahu a nadšenie pre učenie
Škole v prírode v Kľačne. V deň samotnej 2. miesto : Bianca Monari – 5. B - Bratislava
sa cudzích jazykov. Vedieť komunikovať v
s ú ť a ž e s a ú č a s t n í c i o b o z n á m i l i s 3. miesto : Lea Krajči – 7. A – Nitrianske Pravno
inom jazyku znamená orientovať sa v
organizačnými pokynmi, priebehom súťaže
cudzích krajinách a dorozumieť sa s inými
a samotným programom . Súťažilo sa v III. kategória - Poézia 8. – 9 . ročník :
ľuďmi! Učenie sa jazykov znamená cestu do
troch kategóriách - poézia a próza- 3.- 4. 1. miesto : Viktória Dufalová – 8. roč. – Chmeľnica
iných kultúr, objavovanie iných spôsobov
ročník, 5. ,6. a 7. ročník , 8. – 9. ročník . Súťaž 2. miesto : Martina Hvolková – 9. D - Medzev
žitia a myslenia a v neposlednom rade aj
3. miesto : Ema Blaščáková – 8. A – Kežmarok
mala dve štvorčlenné poroty. Členmi poroty
úctu k tradícii, ktorou v Nitrianskom Pravne
v próze boli Mgr. Lívia Vaverčáková z
bola a aj je výučba nemeckého jazyka.
Próza 8. – 9. ročník :
Kežmarku, Mgr. Alžbeta Haničáková z
1. miesto : Daniel Zwach – 8. A – Bratislava
Chmeľnice, Bc. Lucia Stašiková z Bratislavy
Mgr. Juliana Pálešová
2. miesto : Anna Suráková – 8. A – Kežmarok
3. miesto : ťažkú úlohu v silnej konkurencii spravodlivo a
objektívne vyhodnotiť najlepších žiakov.
Nakoniec sa však zhodli. Výsledky sú uvedené
v rámiku vyššie.
Po náročnom dopoludní bol zabezpečený
slávnostný obed pre všetkých súťažiacich. V
popoludnajších hodinách sa konalo
slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré
prebehlo v obradnej sieni Obecného úradu v
Nitrianskom Pravne.

Medzi prvé slávnostné chvíle dieťatka – ako občana/občianky obce Nitrianske Pravno patrí uvítanie do života.
Slávnostný obrad sa vykonáva v obradnej sieni na obecnom úrade. Pozývané sú všetky približne šesťmesačné deti,
ktoré majú trvalý pobyt obci Nitrianske Pravno, bez rozdielu miesta narodenia. Slávnostný obrad sa konal dňa 24.4.2015
v popoludňajších hodinách. Uvítaní do života boli: Šturcelová Agáta, Mia Lalúchová, Vanesa Hiščárová, Nina Grosová,
Amália Daňová, Viktória Orthová, Rebeka Protschková,Filip Michalík, Matúš Škvarenina, Lukas Vrábel, Maxim Roháč,
Matej Borčin, Adam Kojnok, Roman Havlík. Dňa 16. mája sme dodatočne uvítali do života Alžbetu Čižniarovú.
Všetkým našim malým občanom a občiankam prajeme veľa šťastia do života.

UVÍTANIE DO ŽIVOTA - 24.4.2015
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Deti si vytvorili vlastné anglicko-slovenské obrázkové slovníky!
Žiaci 3. až 5. ročníka našej školy mali
možnosť sa zapojiť do školskej súťaže
pod názvom Môj obrázkový slovník z
reality, ktorý už po druhýkrát
organizuje predmetová komisia
anglického jazyka.
16. apríla 2015 členovia PK ANJ
spoločne podľa kritérií vyhodnotili
všetky slovníky, ktoré deti odovzdali
do súťaže. Komisia udelila dve prvé
miesta, dve druhé miesta, tri tretie
miesta, dve štvrté miesta a aj dve

piate miesta. Nikto zo súťažiacich
tentokrát neodišiel bez ceny!
Všetci žiaci dostali pekné anglické
knihy a taktiež bola navrhnutá
pochvala triednym učiteľom za účasť
v školskej súťaži. Našich žiakov

pripravoval Mgr. Martin Unterfranc,
Mgr. Zuzana Teplánová Školková a
Mgr. Mar ta Bieliková. Deťom
ďakujeme za pekné práce a
gratulujeme!
Mgr. Martina Dubcová

1. miesto : Tamarka Bieliková 3A, Emka Baniarová 4.A
2. miesto: Katka Hidegová 3.B, Sophia Barčáková 3.B
3. miesto: Ninka Bugajová 3.A, Viliam Mikula 3.C, Chiara Kmeťová 3.C
4. miesto: Stela Krajči 3.A, Sofia Muchová 4.A
5. miesto: Dávidko Kaukal 3.C, Sophia Dujak3.A, Barbara Čičmancová 5.B

Občianske združenie Bôrik otváralo rybársku sezónu
Už tradične prvú májovú sobotu sa stretávajú členovia OZ spolu s manželkami a
rodinami na rybníku Bôrik na slávnostnom otvorení rybárskej sezóny.
Slávnostne preto, lebo pri otváraní sa vztyčuje a spieva hymna OZ. S
manželkami preto, lebo ony otvárajú lov ženskými pretekmi. Ani tento rok to
nebolo inak. Počasie nám síce moc neprialo, pršalo a bolo chladno, ale kto chcel
súťažiť, musel prísť. Napokon pretekalo 15 manželiek rybárov. Boj to bol
napínavý až do poslednej minúty, lebo vtedy zabral ten víťazný. Meral 54 cm a
tešila sa s ním a prvé miesto získala pani Ema Smatanová. Na druhom mieste
Martina Štálniková, na treťom mieste Ivetka Kremlová, na štvrtom mieste
Bianka Schniererová, na piatom mieste Aďka Kubíčková a na šiestom mieste
Katka Janovcová.
Deň ďalej pokračoval spoločným posedením. Konzumoval sa guláš, ktorý
navaril náš člen Ľubo Gros, na ochutnávku bolo halászle, to je špecialita Vlada
Richtera. Podávala sa aj delikatesa – údené ryby od šéfa A. Šverčíka. Bolo veselo,
lebo do spevu a k dobrej nálade nám hrala kapela
,,Sem – tam nám to ujde.“ Nálada vydržala až do súmraku, keď sa prítomní
rozišli s predsavzatím, že o rok sa musí podujatie znovu opakovať za každého
počasia. Lovu zdar!
Výbor OZ Bôrik

ETEST

Dňa 26.6.2015 sa v našej škole
uskutočnilo elektronické testovanie v
rámci národného projektu Zvyšovanie
kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím
elektronického testovania , ktoré
zadáva Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania
(NÚCEM).
Testovania sa zúčastnili vybraní žiaci
šiesteho ročníka. Žiaci sa oboznámili
so systémom
E-test a následne
riešili testové úlohy z predmetu
Geografia .Cieľom testovania bolo
preveriť kvalitu testových úloh a
získať skúsenosti s možnosťou
elektronického testovania v školskej
praxi.
PaeDr. Petra Drábiková
Ing. Andrea Srnová

Obecný hasičský zbor
Nitrianske Pravno
môžete kontaktovať na
telefónom čísle :

0915 938 589
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OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR NITR.PRAVNO
Likvidácie mimoriadnych udalostí za obdobie 1.1.2015 do 30.6.2015

Požiare :
41.1.2015 - Likvidácia požiaru dreveného
altánku - N.Pravno , Budovateľská ul.
42.1.2015 - Likvidácia požiaru
veľkoobjemového kontajneru N.Pravno, Nádražná ul.
41.3.2015 - Likvidácia požiaru
komínového telesa - N.Pravno , Žltá ul.
410.3.2015 - Likvidácia požiaru
komínového telesa - Pravenec ,
Kolónia

Technické zásahy :
430.1.2015 - Sprejazdnenie cestnej
komunikácie/vyprostenie uviaznutých
vozidiel - Kľačno - Fačkovské sedlo
43 0 . 1 . 2 0 1 5 - S p r e j a z d n e n i e
cesty/spilovanie stromu na cestnej
komunikácii - Vyšehradné
41.2.2015 - Spiľovanie stromu nad
cestnou komunikáciou - N.Pravno , Dlhá
ul.
425.5.2015 - Vyprostenie vozidla z
vodného toku - N.Pravno , Školská ul.
Obecný hasičský zbor Nitrianske Pravno
4
9.6.2015
- Sprejazdnenie cestnej
môžete kontaktovať na telefónom čísle :
komunikácie/odstránenie následkov
prívalových dažďov - Tužina

0915 938 589

Der König und das Gespenst

Posledná hodina nemeckého jazyka v
tomto školskom roku patrila v 3.A
triede divadelnému predstaveniu Der
König und das Gespenst – Kráľ a
strašidlo. Naučiť sa divadelné dialógy
v nemeckom jazyku, či piesne, ktoré
oživili celé predstavenie, nebolo
jednoduché, no deti to s nadšením
zvládli. Spoločne sa učili texty,
zhotovovali kulisy, vytvárali rekvizity
či kostýmy. Dni príprav pod vedením
paní učiteliek vyvrcholili nádherným
predstavením, ktoré bolo akousi
čerešničkou na torte po celoročnej
práci na hodinách nemeckého jazyka.
Dovoľte predstaviť účinkujúcich:

Kráľ Adalbert: Branko Gatial a Dominik Rupe
Kráľovná Rosemarie: Natálka Mušáková a Nikolka Frinková
Princ Bernhard: Ninka Bugajová a Dominika Richterová
Princezná Ann: Sophia Dujak a Carolinka Haneschová
Sluha: Tamarka Bieliková a Lilianka Klincová
Minister: Stela Krajči a Ninka Hanusková
Strašidlo: Veronika Masaryková, Jakubko Balčirák, Saška Grešnerová, Sofinka Mikulová
Našepkávač: Adamko Zámocký
Všetkým deťom prajem, aby im ich radosť a nadšenie z učenia sa nemčiny vydržala ešte
veľmi dlho a ďakujem kolegyni Mgr. Danke Šiatinskej za skvelú spoluprácu.
PaedDr. Petra Drábiková

Celoslovenské kolo súťaže „ JAZYKOVÝ KVET 2015
Nina Zbiňovcová, žiačka 4. A triedy, sa dňa 17. 04.
2015 umiestnila v krajskom kole súťaže „ Jazykový
kvet 2015 “ na 1. mieste v kategórií I. Nemecký
jazyk poézia a próza – prevzatá tvorba, a tým si
zabezpečila postup do celoslovenského finále,
ktoré sa konalo 15. 05. 2015 v Nitre.
Nina Zbiňovcová reprezentovala Trenčiansky
kraj na celoslovenskom finále v prednese prózy v
nemeckom jazyku a umiestnila sa na nádhernom
2. mieste. Nina nie je žiaden nováčik na tejto
súťaži, našu školu reprezentovala úspešne už po
druhýkrát.
Srdečne blahoželáme a prajeme
ďalšie vynikajúce úspechy a radosť z učenia sa
nemčiny.

Goethe-Zertifikat A1
Dňa 17. 6. 2015 cestovali piati žiaci
našej 7. A triedy a to Roderik Antol,
Jozef Štálnik, Sarah Dujak, Lea Krajči
a Lýdia Krpelanová do nášho
hlavného mesta, Bratislavy, aby
otestovali svoju nemčinu v
Goetheho inštitúte, kde skladali
skúšku za ktorú mohli získať
certifikát Goethe-Zertifikat A1: Fit
in Deutsch 1. Skúška zodpovedá
prvému stupňu (A1) šesťstupňovej
kompetenčnej stupnice znalostí
Spoločného referenčného rámca pre
jazyky (Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen).
Skúška pozostávala z posluchovej
časti, z čítania s porozumením, z
písomnej a z ústnej časti. S veľkou
radosťou oznamujeme, že všetci
piati žiaci úspešne zložili skúšku a
z í s k a l i s p o m í n a ný ce r t i f i k át !
Všetkým srdečne gratulujeme
a
dúfame, že ich to povzbudí v ďalšom
učení sa nemeckého jazyka.
Ing. Andrea Srnová

Školské kolo v
prednese poézie a
prózy v nemeckom
jazyku
Dňa 7. mája 2015 vybraní žiaci
našej školy súťažili o to, ktorí z
nich nás budú reprezentovať na
celoslovenskom kole v prednese
poézie a prózy v nemeckom
jazyku škôl patriacich do siete
národnostných menšín. Všetci
žiaci boli veľmi šikovní a ich
prednes bola radosť počúvať.
Porota zložená z vyučujúcich
nemeckého jazyka rozhodla
nasledovne a prvé miesta v
jednotlivých kategóriách získali:
Prednes prózy:
kategória 3.- 4. ročník
– Tamara Bieliková , 3. A
kategória 5.-7. ročník
– Lea Krajči 7.A
kategória 8.-9. ročník
– Laura Svitková 8.A
Prednes poézie:
kategória 3.- 4. ročník
- Adriána Berzédyová , 4. A
kategória 5.-7. ročník
– Lýdia Krpelanová 7.A
Žiakom srdečne blahoželáme!

Mgr. Juliana Pálešová
Ing. Andrea Srnová
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TÝŽDEŇ MODRÉHO
GOMBÍKA 2015
V týždni od 18. do 22. mája 2015 sa realizoval v
rámci celého Slovenska pod záštitou
Organizácie UNICEF už 11. ročník Kampane
„Týždeň modrého gombíka“. Možnosť zapojiť sa
do tohto projektu opäť využili a to už po
piatykrát, členovia Žiackeho parlamentu na
našej škole.
Pôvodným cieľom zbierky bolo vyzbierať
finančné prostriedky deťom, ktoré čelia
humanitárnym krízam napr. na Ukrajine, v Sýrii,
v Jemene...Avšak z dôvodu nepredvídaných
tragických udalostí v Nepále, rozhodla sa
organizácia okamžite zareagovať na situáciu,
ktorá tu vznikla po katastrofálnom
zemetrasení.
UNICEF v Nepále pôsobí už viac ako štyri
desaťročia a ľuďom v tejto krajine pomáha v
rámci dlhodobých projektov.
Počas prvých dní po zemetrasení dodala
organizácia 80 ton humanitárnych potrieb
vrátane stanov, prikrývok, vysoko nutričnej
potravy, vakcín a ďalších život zachraňujúcich
zásob. Ďalších 40 ton dodala nedávno a v tomto
úsilí dobrovoľníci UNICEF neustále pokračujú,
pretože hrozia zosuvy pôdy, ľudia sú v ohrození,
traumatizovaní, zranení, deti vystrašené,
stratili svoje domovy a najbližších.
A práve preto naše „aktivistky“ počas štyroch
dní každú veľkú prestávku usilovne propagovali
zámer tejto akcie. Za dobrovoľný príspevok
rozdávali modré nálepky, alebo pripínali modré
gombíky ako symbol spolupatričnosti. Prispeli
nielen pedagógovia, zamestnanci školy či starší
žiaci, ale aj naši najmenší z ročníkov 1-4.
Prispievali dokonca aj po vypredaní všetkých
zásob gombíkov a nálepiek. Podarilo sa
vyzbierať 100 Eur.
Aj toto je spôsob, ako sa žiaci našej školy
dokážu v dobrom zmysle slova prezentovať a
zviditeľniť. Svojou snahou pomôcť tým, ktorí to
najviac potrebujú, prispeli úprimne a od srdca. A
aspoň malou „kvapkou nádeje“ pomohli tým,
ktorým bola zbierka určená.
Všetkým, ktorí sa do kampane zapojili, sme
nesmierne vďační.
Ďakujeme, že pomáhate pomáhať...
Mgr. Ivona Haneschová

Stavanie mája
Ako tradične i tento rok bol 30. apríl
spojený so stavaním májov. Dobrým
zvykom v Nitrianskom Pravne býva i
vystúpenie detí z hudobno-pohybového
krúžku MŠ – ako tradične v ľudových
krojoch. Novinkou pre deti však bolo
pozvanie s Centra sociálnych služieb –
Bôrik. A tak zažili atmosféru stavania
májov dvakrát. Dopoludnia v Bôriku a
popoludní na námestí Nitrianskeho
Pravna. Na oboch vystúpeniach získali
deti odmeny
vo forme veľkého
potlesku i sladkostí. Ďakujeme a tešíme
sa na ďalšie stavania májov.
R. Leitmanová

Beh priateľstva 2015

Každoročne ku spomienke na „Deň víťazstva“ sa v našej obci koná športové popoludnie „Beh priateľstva“. Tento rok to bol už 13. ročník podujatia, ktoré sa konalo 8. mája 2015
so začiatkom o 13.00 hod. položením vencov k pomníku padlým hrdinom. Pokračovali
sme v miniamfiteátri na námestí, kde sa konala prezentácia súťažiacich a odkiaľ sa aj
štartovalo. Pretekalo sa v 7. kategóriach - starší žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky,
ženy, muži a rodiny. Ako každý rok, na trati boli pripravené rôzne športové disciplíny,
ktoré bez problémov zvládali ako tí najmenší tak aj starší účastníci súťaže. Po prekonaní
všetkých disciplín sa končilo v cieli, ktorý bol na športovom ihrisku. Prví traja víťazi z
každej kategórie boli odmenení peknými cenami a samozrejme aj medailami, ktoré nám
vyhotovil p. Rastislav Haronik z Vyšehradného. Aj keď všetci nemôžu byť víťazi, nikto
neodišiel z podujatia úplne naprázdno. Veríme že na budúci rok opäť prídu zabojovať a
tešíme sa aj na nových účastníkov.
Výhercovia jednotlivých kategórii:
Starší žiaci:
1. Dominik Gáplovský
Staršie žiačky: 1. Mária Róza Cabadová
Mladší žiaci: 1. Ján Šturcel
Mladšie žiačky:1. Karolína Haneschová
Ženy:
1. Monika Haneschová
Muži:
1. Vladimír Dodok
Rodiny:
1. Džubeková

2. Tomáš Baláž
3.
2. Jessica Haneschová
2. Matúš Vrábel
2. Adriana Berzédyová
2. Jana Ollerová
2. René Gáplovský
2. Lajtmanová/Barlok

Jozef Balčirák
3. Nikola Valková
3. Dávid Dodok
3. Natália Ollerová
3. Lucia Paverová
3. Jozef Bašovský
3. Phillips

Predplavecká príprava detí predškolského veku
Pohybové a športové aktivity sú
zamerané na utváranie pozitívnych
postojov k svojmu zdraviu. K týmto
aktivitám patrí aj oboznamovanie sa s
vodou a plávanie. Od 7.4.2015 do
16.4.2015 deti z materskej školy, mali
možnosť učiť sa hravou formou
základom plávania, v Plaveckej škole
Ráchel v Bojniciach. Deti boli
rozdelené do troch skupín. Pred
vstupom do bazéna sa rozcvičili. Pani
trénerka si pripravila
jogové
cvičenie, relaxačné cviky a cvičenie
na fit lopte. Po cvičení si oddýchli a
načerpali novú energiu vo vírivke.
Pod vedením trénerky Martinky
Marcinkovej, sa deti oboznámili s
vodným prostredím, naučili sa plávať,
zo začiatku s plaveckým hadíkom a na
doštičke.
Tí zdatnejší, dokázali

zaplávať prsia bez bedrového pásu,
plávali pod vodou a splývali. Najviac
radosti prežívali pri skákaní do
bazéna. Všetky deti sa aktívne zapojili
do cvičenia i plávania, v závere sa na
líčku neobjavila už žiadna slzička.
Plavecká škola nám poskytla priestor
na pokojný, bezpečný, hravý a
zmysluplný aktívny pohyb vo vodnom
prostredí. Ďakujeme.
Mgr. Anna Pavlíčková

Stretnutie s pani lesníčkou
30.4.2015 navštívila našu MŠ Ing. Marianna Čavojová pracovníčka Lesnej správy
Nitrianske Pravno. Na začiatku sa deťom predstavila. Do ruky im dala šiškofón a
deti sa predstavili tiež. Za úlohu mali povedať, aké zvieratko z lesa poznajú, alebo
sa im páči. S deťmi sa rozprávala na tému ochrana prírody a lesa – čo do prírody
patrí, nepatrí, kto tam žije a čo nám les dáva. Deti mali na túto tému dobré
poznatky. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa nabudúce.
Lucia Vrábelová
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ROK JOZEFA DAMKA

II.časť: Jozef Damko - pôvod, detstvo, mladosť

Tento rok si v
našej obci
pripomíname významnú udalosť. V
decembri 2015 uplynie 60 rokov od
úmrtia jednej z
najvýraznejších
osobností histórie Nitrianskeho
Pravna, rodáka Jozefa Damka. Narodil
sa 15.októbra 1872 v Nitrianskom
Pravne – zomrel 11.decembra 1955 v
B u d a p e š t i .
Ak sa chceme zaoberať pôvodom
jednej osoby - človeka, je potrebné
bližšie opísať a oboznámiť sa aj s
prostredím a spoločnosťou, z ktorej
pochádza. Načrime preto do
dostupných prameňov a pripomeňme
si niečo z histórie obce Nitrianske
Pravno. Nech je tento krátky exkurz do
dejín chápaný ako snaha o
komplexnejšie sprostredkovanie
informácii čitateľovi.
Presný historický záznam o
založení našej obce sa nezachoval,
pretože v priebehu stáročí podľahlo
samotné mestečko niekoľkokrát
katastrofálnym požiarom, ktoré zničili
aj archívy s dokumentmi. Zachovalo sa
však niekoľko písomných dokladov,
ktoré zaznamenávajú vývoj stredného
Slovenska v
stredoveku a
teda
nepriamo poukazujú na čas a pomery
vzniku Pravna. Musíme sa pritom
oprieť o kroniky a dejiny Uhorska,
ktorého sme boli súčasťou.
Epocha, o ktorej hovoríme, je
spojená s
ťažbou nerastov a
rozvojom baníctva na území dnešného
stredného Slovenska, ktoré
mimoriadne pozitívne ovplyvnilo
dejiny a hospodársky rozvoj
vtedajšieho Uhorska. Hovoríme o
dobe vlády kráľa Kolomana (10951116), veľmi racionálne a rozvojovo
zmýšľajúceho panovníka, pod ktorého
vedením bolo baníctvo vo vtedajšom
hornom Uhorsku zavedené. Totiž už
za vlády jeho nástupcu Štefana II. je
písomne doložené razenie mincí (1131),
ktoré predpokladá, že drahé kovy boli
v dostatočnej miere získavané už v
predošlom období.
Podľa neskorších odborných
štúdii sa dá predpokladať, že zlato sa
získavalo najskôr v podobe zrniečok z
určitých riek a potokov. Keď boli tieto
vyryžované až po prameň, potom sa
začala - už banskými technológiami
– spracovávať aj hornina v okolí
prameňa. Na západnej strane Malej

Magury sa podľa dostupných zdrojov
už v skoršom období nachádzala zlatá
baňa. Myslíme tým
Rudniansku
dolinu, veď
aj samotný názov
„Rudno“- ruda, je baníckej
terminológie. Takže keď bola Malá
Magura známa ako zlatonosná, dá sa s
veľkou pravdepodobnosťou
p redpokladať, že aj na východ
smerujúce toky, ktoré spod nej
vytekajú našim smerom, museli byť
preskúmané. Prichádzame teda do
obdobia posledných rokov 13.
storočia, kedy sa za vlády Ondreja III.
(1290 -1301) aj na našom území
ryžovalo zlato. Toto obdobie môžeme
považovať za obdobie osídlenia
pravnianskej oblasti. Z ktorých území
prišli baníci? Jazykovedný výskum
potvrdil, že slová nachádzajúce sa v
pravnianskom nárečí majú
stredonemecko-sliezsky pôvod s
bavorským prevrst vením. Teda
drevorubači a baníci prišli zo Sliezska
a správcovia banskej činnosti, ktorú
vtedy v našom regióne organizoval a
financoval šľachtický rod Fugger,
prišli z
juhonemeckej oblasti.
Urbanizmus novozaloženého mesta pravidelné obrovské námestie so
stranami 200 m a symetricky na každú
stranu vystupujúcimi ulicami - svedčil
o
prosperite baní a
rozvoji
hospodárstva.
V 14., 15. a 16. storočí banská
činnosť prekvitala a Pravnu sa darilo aj
v obchode a remeslách. Postupne sa
však pomery na trhu drahých kovov
menili. Prebytky lacného zlata a
striebra prúdili z nového sveta. V 17. a
začiatkom 18. storočia ešte
zaznamenávame fungovanie baníctva
(r.1721 bola v
Banskej Štiavnici
založená Banská akadémia), ale pre
našu oblasť už nastáva obdobie
recesie a úpadku baní. Štôlne v okolí
Pravna boli stále dlhšie a dlhšie a
menej výnosné. Situácia sa vyvinula
tak, že koncom 18. storočia môžeme
považovať baníctvo u
nás za
ukončené. Mesto stagnuje. Nastáva
obdobie remesiel a sezónnej práce.
Každý muž sa musel vyučiť dvom
remeslám, aby mohol uživiť rodinu. V
lete to bolo niektoré zo stavebných
remesiel, v zime domáca produkcia. V
lete hospodárili na poliach ženy a
deti, muži zarábali peniaze vo Viedni,

Budapešti, neskôr v
Nemecku.
Samozrejme pre všetkých to neplatilo.
V samotnom mestečku žilo popri sebe
niekoľko vrstiev obyvateľst va:
zemianstvo, mešťania, veľkostatkári,
remeselníci, sedliaci, nádenníci....
S istotou môžeme povedať, že v
19.storočí sa už v Pravne nestavali
pyšné meštianske domy a široké ulice
boli predlžované len nízkymi domami
j e d n o d u c hýc h re m e s e l n í ko v a
robotníkov. A z takéhoto prostredia
pochádza aj Jozef Damko. Dom
Damkovych rodičov, tzv. „Tomanki“
dom, bol postavený na okraji Mlynskej
ulice na ľavej strane začiatkom 19.
storočia. V tomto dome prichádza
15.10.1872 Jozef Damko na svet ako
prvé dieťa kožušníckemu a
murárskemu majstrovi Jozefovi
Damkovi a jeho manželke Rosine
rodenej Wesserle. Otec v
lete
pracoval ako murár v Budapešti, v
zime vykonával doma kožušnícke
remeslo. Z manželstva prišlo na svet
10 detí, z ktorých sa len 6 dožilo
staršieho veku.
Malý Jozef už v detskom veku
ukazuje nevšedné výtvarné nadanie,
dokáže bez predlohy verne zobraziť
predmety a
ľudí. Nikto však
nepredpovedá chlapcovi umeleckú
dráhu. Ako prvorodený má prevziať
otcovo remeslo a neskôr aj
hospodárstvo. Jeho pracovný život
začína – ako u mnohých v tom čase –
keď odchádza vo veku 13 rokov s
otcom do Budapešti ako murársky
učeň. Na stavbe sa počas prestávok
baví tým, že z hliny vyrába malé hlavy
a v nich znázorňuje svojich kolegov.
Náhodou ide cez obedňajšiu
prestávku okolo architekt, ktorému sa
tieto hlinené výtvory páčia a upozorní
na tento nezvyčajný talent svojho
kamaráta Alojza Štrobla, jedného z
najvýznamnejších sochárov v
Uhorsku a
riaditeľa Sochárskej
umeleckej školy.
Alojz Štrobl spoznal v mladom
človeku talent, prijal ho do svojej
rodiny a poslal do Školy umeleckých
remesiel v Budapešti, kde Damko
študuje v rokoch 1889 – 1893. Tu si
prehlbuje znalosti v kreslení, učí sa
pravidlá kompozície a osvojuje si aj
zákonitosti práce s
materiálmi a
potrebné remeselné zručnosti.
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Umelecké štúdiá pokračujú na
Sochárskej umeleckej škole
podvedením Alojza Štrobla. Tento nie
je len prísnym učiteľom, stáva sa aj
akýmsi ochrancom, osobným
mentorom Jozefa Damka.
Štrobl zostavuje okolo seba skupinu 6
nadaných poslucháčov, z ktorých je
Damko snáď najobľúbenejší. Ten
nemá prostriedky na zaplatenie
všetkých výdavkov spojených so
štúdiom a tak vypomáha i mimo školy
v rodine Štroblovej a vykonáva rôzne
pomocné práce.
Okrem toho sprevádza mladý
Damko svojho učiteľa aj do
spoločnosti, na početné stretnutia
umeleckej elity, taktiež na jednania so
zadávateľmi umeleckých prác. Tu
spoznáva mladý, z
jednoduchých
pomerov pochádzajúci človek dobrý
život budapeštianskej vyššej
spoločnosti. Prichádza do kontaktu s
politikmi, hercami, umelcami a
poprednými architektmi, čo neskôr vo
veľkej miere ovplyvnilo aj jeho osobný
život.

K Štroblovym metódam nepatrilo
len vyučovanie v dielni. Podnikal so
študentmi mnoho študijných ciest,
napr. do Mníchova, na Liptov ale
hlavne do Talianska, kde mohli
študenti pozorovať dielo talianskych
m a j s t r o v. P o č a s
niekoľkých
mesačných pobytov v Carrarských
lomoch sa mladí umelci učili práci s
mramorom.
Damkovo nadanie a
vysoké
nároky jeho učiteľa vyvolávali u
ostatných študentov závisť. Hoci boli
všetci nadaní, len Damko dosiahol
výraznejších umeleckých úspechov.
Prvú významnú a veľkú objednávku
mu zadala jeho vlastná „Alma Mater“ Sochárska umelecká škola v
Budapešti. Bola ňou nová výzdoba
fasády hlavného vchodu, ktorý mali
zdobiť reliéfy z talianskych dejín.
Ako sme už občanov informovali,
pripravujeme v rámci projektu Rok
Jozefa Damka /ďalej RJD/ niekoľko
podujatí. Prvým z nich je kvadratický
BILBOARD, ktorý je umiestnený na
námestí v Nitrianskom Pravne. Má

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015
Múzeum karpatských Nemcov v
Nitrianskom Pravne sa aj v tomto roku dňa
16. mája zapojilo do celoeurópskeho
podujatia " Noc múzeí a galérií". Cieľom 11.
ročníka bolo netradičnými formami
priblížiť činnosť našich inštitúcií širokej
verejnosti a prispieť k pochopeniu
významu múzeí a galérií pri ochrane a
s p r í s t u p ň o va n í n á š h o k u l t ú r n e h o
dedičstva. Aj naše múzeum v túto noc
nespalo. Bolo otvorené od 19 – do 24.hod. V
múzeu si mohli návštevníci pozrieť stálu
výstavu " Dejiny a kultúra karpatských
N e m c o v n a S l o v e n s k u ". V i n ý c h
priestoroch domu sa naše ženy predstavili
svojimi ručnými prácami z oblasti
vyšívania , košikárstva a drotárstva.
Samostatná výstava výšiviek bola
venovaná súťažným prácam. Najkrajšie
výšivky boli odmenené zlatou ihlou.

Víťazkou súťaže sa stala pani Helena
Kračmerová z Nitrianskeho Pravna. Všetky
účastníčky súťaže boli odmenené
keramickým srdiečkom s logom súťaže , z
keramickej dielne Rastislava Haronika.
Súťaž f inančne podporil OcÚ v
Nitrianskom Pravne. Cenu víťazke
odovzdala prednostka Obecného úradu v
Nitrianskom Pravne pani Ľubica Boďová.
Kyticu slovenských ľudových piesní
venovali v ďalšom programe Lenka Vaňová
a Andrej Richter. Peknou muzikou
spríjemnili prítomným tento pekný májový
večer. Napriek tomu, že vrcholili
majstrovstvá sveta v hokeji , ľudia si našli
čas aj pre návštevu tohto vydareného
podujatia.
Anna Husárová

občanom, ale hlavne aj ľuďom
prechádzajúcim cez našu obec
pripomenúť túto významnú osobnosť.
Ako súčasť podujatia organizuje
Obecný úrad poznávací zájazd do
Budapešti, pod názvom JOZEF
DAMKO A BUDAPEŠŤ, na ktorý Vás
srdečne pozývame. Zájazd je
organizovaný v spolupráci so Spolkom
Maďarských Slovákov v Budapešti,
ktorý nám poskytol sprievodcu v
slovenskom jazyku. Náplňou dňa bude
prehliadka sochárskych diel nášho
rodáka priamo v
autentickom
prostredí, v ktorom boli vytvorené,
pietny akt nad hrobom Jozefa Damka a
prehliadka mesta. Termín zájazdu je
12. september 2015, v prípade veľkého
záujmu sa uskutoční aj 26.septembra
2015. Cena zájazdu je 15,- eur,
záujemci sa môžu nahlásiť na
obecnom úrade u p. Telelákovej. O
ostatných podujatiach v projekte RJD
Vás budeme včas informovať.
Mgr. Andrej Richter

Besiedka ku dňu Matiek
Mamka moja, mamka drahá,
budem dobrý sľubujem,
pretože ťa veľmi ľúbim,
srdiečko ti darujem.
Vo š t v r t o k 7. M á j a 2 0 1 5 s a v
dopoludňajších hodinách uskutočnila v
našej Materskej škole besiedka pri
príležitosti dňa Matiek,detičky sa
predviedli a ukázali mamičkám krásny
program,ktorý si pre ne nacvičili spolu s
pani učiteľkami. Poďakovali sa tak
mamičkám za ich starostlivosť a lásku. Na
záver programu deti obdarovali svoje
mamičky krásnymi darčekami, ktoré
sami zhotovili.
Z.Gálusová

Dopraváčik
Dňa 9.6. 2015 v Mš Bojnice sa uskutočnila
regionálna súťaž „Dopraváčik“. Z našej Mš
Nitrianske Pravno sa zúčastnili tri deti:
Šimonko Ertel, Sofinka Svačinová a
Johanka Šinková. Vyskúšali si svoje
schopnosti v jazde na kolobežkách na
dopravnom ihrisku, overili si poznatky o
úlohách a poslaní policajtov, prakticky si
vyskúšali ošetrovať a obväzovať úrazy,
mackovi Miškovi poskytli prvú pomoc aby
mohol dýchať, vyfarbovali dopravné
prostriedky a umiestnili ich podľa miesta
pohybu. Deti boli šikovné, za zvládnuté
úlohy boli odmenené malými balíčkami a
medailami.
Akcia sa im veľmi páčila a so svojimi
zážitkami sa podelili s kamarátmi.
Ďakujeme MŠ Bojnice za peknú akciu.
Marta Vráblová
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Výlet škôlkarov ku koníkom do Vyšehradného
V piatok 15.mája sme s našimi deťmi
navštívili MONT Y R ANČ vo
Vyšehradnom, kde na nás čakali
milí majitelia a koníky, na ktoré sa
deti veľmi tešili. Majitelia nás
previedli cez konskú stajňu,
predstavili nám koníky, ich víťazné
medaily, poháre, tiež sedlá a iné
potrebné veci pre kone. Názorne
nám ukázali čistenie kopýt, jazdu
cez prekážky a správnu techniku
jazdenia na koni. Na záver sa nám

predviedla jazdkyňa spolu s
krásnou kobylou a ukázali nám
krátku zostavu, ktorá sa deťom
veľmi páčila. Výlet sme ukončili
prechádzkou v príjemnom
prostredí a plní zážitkov sme sa
vydali naspäť do škôlky.
Poďakovanie patrí majiteľom
Monty ranča za to, že nám opäť
umožnili exkurziu.
Veronika Figurová

Regionálna športová olympiáda

Dopravné ihrisko

Dňa 26.5.2015 naša materská škola Nitrianske Pravno organizovala „Regionálnu
športovú olympiádu“, ktorej sa zúčastnilo desať materských škôl. Pozvanie prijala MŠ
Tužina, Malinová, Opatovce nad Nitrou, Sebedražie, Poluvsie, Bojnice, Pravenec, Koš a
Nedožery-Brezany. Pani zástupkyňa B. Slobodová otvorila olympiádu privítaním
prítomných. Ďalej nasledoval sľub športovcov „Sľubujeme, že budeme súťažiť čestne
a budeme dodržiavať pravidlá športových disciplín: Po rozcvičení sa deti rozdelili do
nasledovných športových disciplín: 1. Beh na 20 m., 2. Beh cez prekážky, 3. Hod do
diaľky, 4. Skok do diaľky.

Dňa 3.6.2015 zavítal k nám do
Nitrianskeho Pravna ujo z Galanty.
Priviezol pre deti z materskej školy
dopravné ihrisko, ktoré rozostavil na
farskom ihrisku. Mobilné dopravné
ihrisko bolo vybavené semaforom,
prechodom pre chodcov, dopravnými
značkami a detskými dopravnými
prostriedkami. Jazdou na dopravných
prostriedkoch sa deti aktívne zapojili do
riešenia jednoduchých dopravných
situácií. Usmiate detské tváričky
vyjadrovali spokojnosť a radosť nad
zábavnou edukačnou činnosťou, ktorá
priniesla deťom pekný zážitok a
množstvo poznatkov z dopranej
výchovy.
Ďakujeme za pekné
dopoludnie.
Viera Richterová

Počas súťaženia vládla príjemná športová atmosféra a veselá nálada. Všetky deti
dostali za odmenu krásne ceny. Po namáhavých športových výkonoch sa posilnili
sladučkými buchtičkami a džúsmi. Potom prišlo na rad vyhodnocovanie disciplín:
Beh na 20 m
Beh cez prekážky
1. Tadeáš Rybanský, MŠ Bojnice
1.Viktória Dolinská, MŠ Sebedražie
2. Michal Elischer, MŠ Malinová
2. Alex Maslen, MŠ Nitrianske Pravno
3. Vanesa Alakšová, MŠ Nitrianske Pravno
3. Karolína Radičová, MŠ Koš
Hod do diaľky
Skok do diaľky
1. Oliver Gombarček, MŠ Tužina
1. Oliver Gombarček, MŠ Tužina
2. Marek Kašša, MŠ Bojnice
2. Vanesa Alakšová, MŠ Nitr. Pravno
3. Matej Sláviček, MŠ Nitrianske Pravno
3. Viktória Dolinká, MŠ Sebedražie
Šťastným koncom olympiády bola výhra našej MŠ a získanie putovného pohára a
štafetovej stuhy, ktoré nám odovzdala pani Mgr. Eva Majdlenová. Túto športovú
tradíciu založila naša materská škola a už teraz sa tešíme, do ktorej MŠ poputuje
pohár na budúci rok.
Deťom gratulujeme k športovým výkonom, MŠ ďakujeme za účasť a posledné veľké
ďakujeme patrí všetkým, ktorý sa podieľali na príprave a organizácií olympiády.
MŠ Nitrianske Pravno

Noc
v MŠ

Dňa 19.6.2015 naši predškoláci strávili noc v
materskej škole. Všetko sa to nieslo v téme „Noc
farebných snov“. Pani učiteľky vo farebných
tričkách privítali deti na školskom dvore, kde ich
čakalo jedno z prekvapení. Na konci farebnej cesty
boli bublifuky, z
ktorých sme
vytvárali farebné
bubliny. Potom sme
sa pobrali do škôlky,
kde na deti v každej
triede čakalo
prekvapenie. V
prvej triede pani
učiteľka Marta
pripravila súťaž, pri
ktorej deti chytali
r y by. V d r u h e j
triede mala pani
učiteľka Veronika
pripravené aktivity,
pri ktorých si

zaspievali, zatancovali a aj dotvárali lúče slniečku.
V tretej triede pani učiteľka Anka deti motivovala k
rôznym činnostiam ako modelovaniu, kresleniu,
stavaniu rybníka, lepeniu žabiek. V štvrtej triede si
pani učiteľka Lucka zaspievala s deťmi o ježkovi a
potom sa zahrali pohybovú hru, pri ktorej sa u deti
prejavila súťaživosť. Aktivity boli pre deti zaujímavé
a zábavné. Po činnostiach sme poriadne vyhladli,
preto sme sa občerstvili výbornými buchtičkami,
ktoré nám pripravili tety kuchárky. Keď sa zotmelo
vyskúšali sme, akí sú naši predškoláci odvážni. V
tme a len pri svetle bateriek prechádzali po určenej
trase. Všetci to zvládli! Najväčšiu radosť mali z
hľadania kľúčov od pokladu.
Nakoniec sa nám ich podarilo nájsť a za odmenu
deti dostali krásne medaily, diplomy a pečiatky. Na
záver sme sa ešte vytancovali, zahrali sme si
farebnú vojnu a potom šup do postieľok, v ktorých
sa deťom snívalo až do rána bieleho.
Veríme, že sa našim predškolákom noc v MŠ páčila
a bude pre nich nezabudnuteľná.
Bc. Veronika Figurová
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TRADIČNÝ PRAVNIANSKY JARMOK
Tento rok bol už 26. ročník Tradničného
pravnianskeho jarmoku, ktorý sa konal
27. júna 2015 na námestí v Nitrianskom
Pravne. Oficiálny začiatok jarmoku bol o
10.00 hodine, no naši remeselníci v
uličke remesiel, predávajúci a
organizátori boli na jarmoku už od
skorého rána, aby pre Vás všetko
pripravili. Program nášho jarmoku bol
naozaj bohatý.
V dopoludňajších hodinách sa nám
predstavili Hudobno-pohybový krúžok
MŠ, spevácky zbor Nádej,Senior
Vtáčnik, DH Pravňanka. O 13.00 sa
losovala tombola, v ktorej ste mohli
vyhrať krásne a hodnotné ceny. Touto
cestou ešte raz ďakujeme sponzorom:
Obuv pani Lubíkovej, Alpina
autosúčiastky, Outlet Smajlík, Drogéria
Matušík, Stavebniny Kremel,
Kvetinárstvo Kvetinka, Bižutéria Maja,
Papierníctvo Natália, Kebeb na pol
ceste, p. Vríčan ,Alianz , Ján Oller, Beauty
studio Ulrika,Elektro Jašek, Estera
Vlnková, Opo parket Peter Znášik,
Kvetinárstvo Darina za ceny, ktoré
venovali do tomboly.
Po tombole sme si zatancovali so SZUŠ
Diamods, a pozreli sme si program ZUŠ
Nitrianske Pravno. Približne o 15:30 sme
medzi nami privítali POLEMIC, ktorý
nám pripravil krásne vystúpenie. Po
Polemicu sme si zase trošku zatancovali

s tanečnou skupinou Lamees, ktorá nám
predviedla brušné tance. Takýmto
tempom sme sa pomaly prespievali a
dotancovali až ku Kollárovcom, ktorí sa
tiež tešili obrovskému potlesku svojich
fanúšikov nielen z Nitrianskeho Pravna
ale aj zo širokého okolia. Na záver
programu nám zahrali a zaspievali naši
Zatúlaní. Po vyčerpaní celého
kultúrneho programu sme sa spoločne
zabávali až do skorých ranných hodín na
spoločenskej zábave.
Počas celého jarmoku nám počasie
prialo, až na pár prehánok, ktoré sa ale
rýchlo rozplynuli. Bolo príjemne i keď
pod mrakom, ale aspoň nikomu nebolo
nevoľno z horúčavy.
Veríme, že ste si všetci užili tohtoročný
Pravniansky jarmok a už teraz sa s nami
tešíte opäť o rok.
Na záver by som chcela poďakovať
celému organizačnému výboru, ktorý sa
postaral o 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
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a konaní tejto akcie.
M.T.

Pohybové aktivity zamerané na utváranie pozitívnych
postojov k svojmu zdraviu a zdraviu iných
Ak chceme ovplyvniť život
mladého človeka, je obdobie
predškolského veku tým
najvhodnejším. Pohyb dieťaťa sa rozvíja
spontánne, v prostredí domova pod
vplyvom rodičov, cielene rozvíjanie je
z á l e ž i t o s ť o u m a t e r s k e j š k o l y,
najčastejšie prostredníctvom telesných
cvičení, pohybových aktivít, ktorých je
v materskej škole dostatok na rozvíjanie
základného pohybového fondu.
Pohybové aktivity sa prelínajú počas
celého pobytu dieťaťa v materskej
škole. Počnúc pohybovými hrami,

zdravotnými cvikmi, telovýchovnými
chvíľami, až po pobyt vonku. Úsilím
pedagóga je podporovať psychickú
zdatnosť,
pohybovú a zdravotnú
kultúru. Pohybové činnosti sú zdrojom
nových poznatkov, o sebe samom a
prostredí. Deti si utvárajú pozitívny
postoj k svojmu zdraviu i k zdraviu
iných. Učia sa vnímať svoj stav zdravia,
choroby a vyjadriť svoje pocity z
vlastného ochorenia a na elementárnej
úrovni pomôcť druhým pri úraze,
chorobe. Ďalšou obsahovou náplňou
tejto témy je utvárať a rozvíjať návyky
správnej hygieny a uplatňovať
zdravotno – hyg ienické
zásady pri jednotlivých
činnostiach s deťmi.
Cieľavedome vedenie dieťaťa
k činnostiam je zárukou, že si
postupne túto formu činnosti
nie len obľúbi, ale že si ho
pohyb a pohybové aktivity
získajú natrvalo.
„ Zdravie je najdôležitejšia
kvalita tela.“
Soňa Uramovská
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Rozlúčka predškolákov
V pondelok 15.6.2015 sa naši predškoláci
slávnostne rozlúčili so škôlkou na Obecnom úrade.
Na koncoročné vystúpenie sa prišli pozrieť ich
rodičia, pani učiteľky, tety upratovačky aj tety
kuchárky. Po slávnostnom príchode pána starostu
postupne poprichádzali aj deti a každý sa pekne
predstavil. Potom nasledoval príhovor pána starostu
a pani zástupkyne. Všetky deti pozorne počúvali
slová, ktoré boli určené len pre ne. Ďalej pokračovalo
pásmo básni, kde sa mohol každý predškolák
poďakovať milými slovami všetkým pedagogickým
zamestnancom. Pani zástupkyňa odovzdala deťom
osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania
a tašku so školskými pomôckami. Na záver sa deti
rozlúčili piesňou : „Dovidenia milá škôlka, my už nie
sme malí, preč sú chvíle, keď sme všetci poobede
spali. Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola,
utekajme, veď nás leto volá.“

Turistické vychádzky

V mesiaci jún sa jednotlivé triedy z MŠ
Všetkým predškolákom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a veľa Nitrianske Pravno rozhodli aj so svojimi
pani učiteľkami stráviť tento deň inak,
úspechov v škole.
Bc. Veronika Figurová ako bežný deň v Materskej škole. Už
popri ceste deti pozorovali krásy
prírody- rôzne kvety, ihličnaté a listnaté
stromy, kríky.
Zazreli sme aj veľa
drozdov a sýkoriek, ktoré nám
V rámci osláv MDD ,navštívili deti z MŠ
opice, medvede a slony, pri ktorých sme vyspevovali do kroku. Prekonávali sme
Nitrianske Pravno, 2. júna ZOO v
strávili najviac času. Každé dieťa si v a j r ô z n e p r í r o d n é p r e k á ž k y
Bojniciach. Cieľom výletu bolo, nielen
b a t ô ž k u p r i n i e s l o a j n e j a k é (preskakovanie konárov, kameňov,
dať deťom možnosť zažiť niečo nové,
občerstvenie, ktoré k výletu patrí. Plní atď...) Prešli sme kus cesty a vždy sme
ale poznať aj priamo niektoré exotické
nádherných zážitkov, sme sa s krásnym objavili niečo nové. Našli sme aj miesto,
zvieratá. Počasie nám prialo a už cesta
prostredím len ťažko lúčili. Deti sa do kde sme si oddýchli a porozprávali sa o
autobusom, bola pre deti veľkým
MŠ vrátili s novými vedomosťami o tom, čo sme videli. Po príchode z
vychádzky boli síce deti unavené, ale
zážitkom. Zvieratká sa nám veľmi páčili ,
zvieratkách.
šťastné,
že prežili výlet plný zážitkov a
ale veľký záujem u detí vzbudili hlavne
p. uč. Uramovská
hier.

Exkurzia do ZOO

Z.Gálusová

Teta Mia v MŠ
Týždeň detskej radosti sme ukončili v
piatok 5.6.2015 koncertom. Mia nám
prišla zaspievať a zabaviť sa s nami.
Deťom sa štýl zábavy aký má veľmi páčil,
pretože bolo veselo. Naše deti majú radi
hudbu, spev aj tanec, čo bolo vidieť pri
zábave.
Ďakujeme tete Mii, že nás prišla potešiť
krásnym spevom a dobrou náladou.
Veríme, že niekedy ešte do našej
materskej školy príde.
Lucia Vrábelová

Oslava 30. výročia založenia MŠ
V piatok 5. 6. 2015 popoludní sme
spoločne so svojimi deťmi oslávili 30
rokov od založenia Materskej školy v
Nitrianskom Pravne. Počasie bolo
nádherné a tak sme mohli oslavovať na
školskom dvore. Rodičia napiekli
lákavé a veľmi chutné koláčiky a aby
bolo veselo, na terase nám zneli

detské pesničky. Najväčšou radosťou
pre deti bola možnosť povoziť sa na
poníkoch.
P a n i u č i t e ľ k y, t e t y k u c h á r k y,
upratovačky a ujo školník dostali od
detí na pamiatku sladké medovníky s
motívom škôlky. Takýmto spôsobom
sme zavŕšili celotýždňové oslavy,

počas ktorých mali deti naozaj bohatý
program.
Škôlke, zamestnancom a aj deťom
prajeme ešte veľa pekných dní
strávených v príjemnom prostredí a
tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
Rodičovské združenie pri MŠ
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30. výročie otvorenia materskej školy
Predškolská výchova má v
N i t r i a n s k o m P r av n e d l h o r o č n ú
tradíciu. V prvopočiatkoch sa o deti
starali rádové sestričky. V októbri 1950
bola zriadená v našej obci prvá
materská škola v budove kláštora
Venantína, potom na rôznych miestach
námestia. Pánom riaditeľom bol pán
František Koma.
Čas neúprosne letí a ubehlo už
tridsať rokov odvtedy, čo sa po prvýkrát
otvorila brána našej súčasnej materskej
školy na Hviezdoslavovej ulici v
Nitrianskom Pravne. Bolo to v marci
roku 1985. Zvýšený vzrast populácie
spôsobil, že v našej obci nepostačovala
dvo j t r i ed n a m at e r s k á š ko l a n a
Budovateľskej ulici
( dnes budova
polície ) a tak sa v akcii „Z“ začala
výstavba našej materskej školy. V
školskom roku 1985/1986 sa otvorili tri
triedy materskej školy a jedna trieda
jaslí. Riaditeľkou materskej školy bola
pani Viera Richterová a vedúcou jaslí
pani Emília Šujanová.
V roku 1989 sa zrušila trieda jaslí. V
ďalších rokoch nastal pokles počtu detí,
čo spôsobilo, že materskú školu na
Budovateľskej ulici vyradili zo siete
škôl. A my sme museli otvoriť štvrtú
triedu. Od roku 1991 bola riaditeľkou
materskej školy pani
Mgr. Anna
Pavlíčková. V
roku 2003 sa stal
zriaďovateľom našej materskej školy
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne,
ktorý vyhlásil výberové konanie na
miesto riaditeľa materskej školy. Od júla
2004 bola riaditeľkou materskej školy
pani Mgr. Eva Kováčiková. Prvého
septembra 2006 bola spojená základná
škola s materskou školou a vznikla
Základná škola s materskou
školou – Grundschule mit
Kindergarten.
Vďaka projektu pod
názvom „Modernizácia a
obnova Spojenej školy v
Nitrianskom Pravne“, ktorý
bol podporený a realizovaný z
f inančných prostriedkov
Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a
ministerst va výstavby a
regionálneho rozvoja SR sme
mohli nový školský rok
2009/2010 začať vo
vynovenej budove našej
m a t e r s k e j š k o l y. P o č a s
prázdnin sa zmenila fasáda
m a t e r s k e j š k o l y, a l e i
vybavenie interiéru materskej
školy. V triedach máme nový
nábytok, skrinky, ležadlá...
Neustále sa snažíme

zveľaďovať aj školský dvor.
Deti sa v
MŠ cítia veľmi dobre. Ráno prichádzajú
s rozžiarenými očkami a popoludní sa
im ťažko odchádza domov. A to nás
teší!
V roku 2011 nepostačovala kapacita
MŠ a tak sa z prevádzkových priestorov
vybudovala piata trieda. V auguste 2011
bola do funkcie zástupkyne riaditeľa
školy pre MŠ menovaná Mgr. Anna
Pavlíčková. Od 1. 7. 2012 je zástupkyňou
riaditeľa školy pre MŠ pani Beata
Slobodová.
V materskej škole je 108 detí, 10
učiteliek, tri upratovačky, tri kuchárky,
vedúca školskej jedálne a školník.
Snažíme sa vytvárať v materskej škole
také prostredie, aby sme boli pre deti
druhou rodinou. Deti trávia v materskej
škole veľa času a naším cieľom je
vytvoriť pohodu pre ich zdravý duševný
vývin, všestranný rozvoj po psychickej i
fyzickej stránke. Z mnohých aktivít
spomeniem výlety do ZOO, planetária,
Monty ranču, návštevy divadelných
predstavení, koncertov,
športová
olympiáda atď. Pre deti pripravujeme
pravidelné akcie, na ktorých sa
zúčastňujú aj rodičia, napr. vianočné
besiedky, tvorivé dielne, besiedky ku
dňu matiek či rozlúčku s predškolákmi.
Dobrú spoluprácu máme s
obecným úradom, so základnou školou,
ZUŠ i s klubom dôchodcov a ďalšími
organizáciami.
Prioritami našej materskej školy je
enviromentálna a regionálna výchova,
oboznamovanie sa s nemeckým
jazykom, anglickým
jazykom,
hudobno-pohybový
krúžok,
logopedický krúžok,
spolupráca s

C P P P a P, p r á c a s p o č í t a č m i , s
interaktívnymi tabuľami a iné.
Materská škola je pre dieťa dôležitá a
nezastupiteľná nielen z dôvodu
zamestnanosti rodičov, ale najmä
preto, že je miestom, kde sa rozvíja
individualita dieťaťa, buduje sa vzťah k
vzdelávaniu a v období pred vstupom do
školy je aj sociálnou potrebou dieťaťa.
Materská škola nie je vežou zo slonovej
kosti, je živým organizmom, ktorému
môžu vdýchnuť kyslík aj rodičia svojím
záujmom a aktivitami. Čím viac sa budú
zaujímať o dianie v škole, čím viac
nápadov ponúknu, tým viac sa bude MŠ
približovať ich predstavám.
Prešlo už 30 rokov, počas ktorých
sme museli zápasiť aj s problémami,
ale šťastný úsmev a rozžiarené oči detí
stoja za to.
Máme krásnu materskú školu,
ktorú chceme stále zveľaďovať, máme
chuť do práce a najmä máme sa radi.
Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti
vo viere, že sa v MŠ veľa naučia a
vychováme z nich šikovné deti.
Hľadáme si preto cestu k ich dušiam
deň za dňom, minútu za minútou.
Prihovárame sa im s láskou a máme
stále na pamäti, že všetky deti sú dobré
s čistou detskou dušičkou. Na dne
každej z nich niečo tíško cinká. Budeme
sa snažiť, aby všetky zvonili naplno.
Dúfame, že obecný úrad, ale aj
rodičia nás budú naďalej podporovať a
pomáhať nám. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomáhali a pomáhajú, podporujú
nás a želajú nám, aby sa nám aj naďalej
darilo.
O. Jamrichová

Materská škola pred dokončením (1985)
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ZELENÁ ŠKOLA
25. júna 2015 naša škola ožila
aktivitami zameranými na poznávanie
a ochranu prírody. Žiaci a triedni
učitelia počas celého mesiaca
zhromažďovali fakty, vyrábali
pomôcky, kulisy, tvorili
prezentácie...aby zážitkovou formou
priblížili spolužiakom ekosystémy les, lúka, voda a ovzdušie. Na školskom
dvore pokračovalo učenie, pri ktorom
žiaci formou hier spoznávali prírodu.
Vyskúšali si pamäť a postreh pri
hľadaní prírodnín, spoznali význam
stromov, naučili sa, ktoré veci do
prírody nepatria a ako ju môžu chrániť,
absolvovali lesnú pedagogiku, ukázali
svoju šikovnosť pri súťažiach a zahrali
sa aj na básnikov...Vďaka spolupráci
všetkých triednych učiteľov a
šikovnosti našich žiakov sme prežili
krásny deň, plný zážitkov. Moje

poďakovanie patrí v prvom rade
všetkým kolegom, ktorí sa napriek
všetkým koncoročným povinnostiam
podujali spolupracovať na tomto
projekte a ich žiakom. Veľké ďakujem
patrí p. Ivaničovej, ktorá v zastúpení
rodičov vynaložila nemalú námahu a
pomohla nám zabezpečením
množstva pomôcok, sponzorstva vo
forme sladkých odmien pre deti,
propagácie našej školy v médiách,
spolupráce s Obecným úradom v
Nitrianskom Pravne a navyše sa
žiakom aj celý čas aktívne venovala na
jednom stanovisku.
Za sponzorské dary ďakujem aj ďalším
rodičom- p.Gabriele Bielej, p.Eve
Richterovej, p.Marekovi Ollerovi a
p.Marte Švorcovej. Ďakujem aj našim
lesníkom - Marekovi Ollerovi,
Ing.Marianne Čavojovej, Ing.Jozefovi

Špišákovi a p.Valentinovi Priehodovi,
ktorí si našli čas a venovali sa našim
žiakom na pútavých stanovištiach.
Rovnako ďakujem žiačkam, ktoré si
krásne organizovali hry a súťaže na
stanovištiach. Na záver vystúpila
skupina ODOZVA - chlapci z okolia
Cinobane, ktorí tvoria v rapperskom
štýle, v repertoáre majú aj hymnu
Zelenej školy a ich texty upozorňujú
okrem iného aj na konzumný spôsob
života a neúctu voči prírode. Koncert
bol teda tým najlepším zakončením
celého dňa.
Ešte raz ďakujem všetkým
zúčastneným za ich participáciu pri
tejto vydarenej akcii a teším sa na
ďalšie podobné v rámci projektu
Zelená škola.
Mgr. Erika Solčányová

Viete ako a prečo treba separovať odpad?
Dôvodov skutočne nie je málo. Správne
triedenie, teda separovanie odpadov
okrem iného zabezpečuje čistejšie
životné prostredie, šetrí prírodné
zdroje surovín a energie, redukuje
množstvo odpadu na skládkach,
vrátane čiernych, ktoré sa takto
eliminujú a umožňuje opätovné
využitie odpadov recykláciou.
Napokon, separovanie odpadu je
jednoduchá záležitosť, veď to dokážu
zvládnuť aj deti, odkedy vedia
rozoznávať farby, len ich k tomu treba
viesť a vysvetliť, že s nimi a pre ne
chceme dosiahnuť krajšie a zdravé
životné prostredie.
PREČO TRIEDIŤ ODPAD?
Viete, že?
i 1 tona zberového papiera zachráni
17 stromov
ak
sa vráti do sklárne 1 milión
i
sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa
pri výrobe nových výrobkov až 300
ton sklárskeho piesku, 1000 ton
sódy, 60 ton vykurovacieho oleja,
0,76mil m3 zemného plynu a mnoho
elektrickej energie
primárnou
surovinou pri výrobe
i
plastov je ropa
i z recyklovaného PET (plastové
fľaše) sa vyrábajú odevy
recykláciou
odpadového hliníka sa
i
ušetrí 95% energie oproti výrobe z
primárnej suroviny
recykláciou
1kg železného šrotu sa
i
ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy,
4min a 20 sekúnd práce

PREČO SEPAROVAŤ?
i vyseparovaný odpad sa stáva

druhotnou surovinou, vracia sa do
výroby a znižuje nároky na prírodné
zdroje a energiu
i zabezpečuje sa materiálové
zhodnotenie odpadu
i šetria sa surovinové zdroje
Z ČOHO SA SKLADÁ KOMUNÁLNY
ODPAD
(udávané hodnoty podľa POH SR)

AKO POMOŽETE VY ?
izapojte sa do systému
separovaného zberu odpadu
nevyhadzujte
iný odpad do vriec,
i
určených na separovaný zber
i usilujte sa minimalizovať objem
odpadu (napr. stlačením plastových
fliaš, krabíc od mlieka atď.)
i zvýšte disciplinovanosť separácie
pri ohradníkoch, neodkladajte tam
odpad (napr. Stavebný a pod.), ktorý
do ohradníka nepatrí, ten je určený
vyložene na bioodpad
AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ PLASTY
ČO ÁNO :
i plastové fľaše od nápojov - PET fľaše
ip l a s t o v é f ľ a š e o d o c t u ,
potravinového oleja, sirupu
plastové
fľaše od kozmetiky,
i
čistiacich a hygienických potrieb

i plastové fľaše od prípravkov na

ošetrenie a ochranu rastlín
TETRAPACKY
(kompozitné obaly) od
i
mlieka, džúsov
i plastové obaly z jogurtu, masla,
pomazánok, kečupu ...
polyetylénové
obalové fólie
i
p
l
a
s
t
o
v
é
h
r
ačky a plastové
i
kuchynské predmety,
i boby, sane
i plastové bandasky, vaničky, misky,
dózy, kvetináče, vedrá
plastové
stoly, stoličky, prepravky,
i
debničky, koše
i polyetylénová fólia čistá bez blata,
tašky -"igelitky“
plastové
a polystyrénové tácky
i
PET fľaše prosíme stláčať na
minimum, plasty nesmú obsahovať
iné materiály, obaly musia byť bez
obsahu! Plasty nevkladať do ďalších
obalov, tašiek a neviazať !
ČO NIE:
i silne znečistené zeminou, olejom,
potravinami, farbou
i polystyrénové tácky, obaly, výrobky
i plastové obaly od motorového oleja
a ropných produktov
kovové
uzávery z fliaš, obaly
i
kombinované so sklom, kovom
i polyetylénovú fóliu s textilom (tašky
a obrusy s tkanou textíliou )
obaly
z jedov a výbušnín
i
gumolit,
linoleum obuv a ošatenie,
i
obaly z liekov
Tieto odpady vkladáte do vlastnej
kukanádoby na zmesový odpad.
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AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ PAPIER
ČO ÁNO:
i noviny, časopisy, knihy, zošity, písací
papier, ústrižky, prospekty, kalendáre,
telefónne zoznamy, obalový papier,
vlnité lepenky, papierové a kartónové
krabice
Krabice prosíme poskladať, prípadne
stlačiť na minimum, noviny a časopisy
pri veľkom množstve zviazať.
ČO NIE:
i papier znečistený potravinami,
olejom a ropnými produktmi
i prieklepový papier (indigo)
i vrstvený papier s iným materiálom
i použité papierové vreckovky
i vata a výrobky z vaty
i použité jednorázové plienky
i použité papierové utierky, celofán
Tieto odpady vkladáte do vlastnej
kukanádoby na zmesový odpad.
AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ SKLO
ČO ÁNO:
i predovšetkým bez obsahu - prázdne
i sklenené poháre z konzervovaných
potravín ( zelenina, kompót, detská
výživa, pochutiny, káva...)
i sklenené fľaše rôznej farby od
nápojov
sklenené
obaly rôznej farby bez
i
kovových uzáverov
i dekoratívne a tabuľové sklo
i poháre na pitie
ČO NIE:
i silne znečistené zeminou, olejom,
potravinami, farbou
i porcelán, zrkadlo, obrazovky,
autosklo
Tieto odpady vkladáte do vlastnej
kukanádoby na zmesový odpad
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
io d o v z d a ť v p r e d a j n i a l e b o
autoservise pri kúpe nových
pneumatík
i odovzdať v obci v rámci zberu na
určené miesto podľa pokynov obce

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná sa o nadrozmerný odpad, ako je
nábytok a veci domáceho vybavenia koberce, umývadlá, ...

v miestnom rozhlase.
V obci sa 2x do roka organizuje zber
elektroodpadu.
Odovzdať do predajne pri kúpe nového
spotrebiča.
STARÉ A NESPOTREBOVANÉ LIEKY
Odovzdať v najbližšej lekárni,
nedávať ich do komunálneho odpadu.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Elektronické a elektrické spotrebiče
Jedná sa o všetky druhy spotrebičov,
ktoré na svoju činnosť potrebujú
elektrickú energiu alebo baterky.
iv e ľ k é d o m á c e s p o t r e b i č e :
chladničky, práčky, sporáky,
umývačky riadu, sušičky,
klimatizačné zariadenia ...
i malé domáce spotrebiče: vysávače,
žehličky, mangle, mlynčeky, mixéry,
hriankovače, varné kanvice, hodiny...
ii n f o r m a č n é t e c h n o l ó g i e a
telekomunikačné zariadenia:
počítače, tlačiarne, laptopy,
kopírovacie zariadenia, kalkulačky,
faxové prístroje, telefónne
automaty, mobily ...
i spotrebná elektronika: televízory,
rádiá, kamery, Hi-Fi zariadenia, ...
i svetelné zdroje: svietidlá, žiarivky,
výbojky...
i elektrické a elektronické nástroje:
vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na
frézovanie, brúsenie, drvenie,
pílenie, skrutkovanie ...
i elektronické a elektrické hračky:
vláčiky, videohry, ...
Odovzdať v rámci zberu na určené
miesto v určený čas podľa pokynov
obce - oznámenie

Vážení občania, aj touto formou sa na
Vás obraciame so žiadosťou o
zvýšenie disciplinovanosti pri
separovaní odpadu. Žiadame Vás, aby
ste do vriec, určených pre separáciu,
nevhadzovali to, čo tam nepatrí, napr.
domový odpad, použité injekčné
striekačky, použité hygienické vložky,
plienky, uhynuté zvieratá a iný
nebezpečný odpad. Uvedomte si, že v
separačnej hale pracujú taktiež „len“
ľudia, ktorí denne prichádzajú do
kontaktu s týmto odpadom. Preto sa
budú zbierať len priesvitné vrecia, iné
vrecia inej farby nebudú odobrané.

Vážení obyvatelia Nitr. Pravna, ešte
raz, apelujeme na Vás, aby ste
dodržiavali separačný systém a
vývozné dni. V prípade zmeny Vás
budeme informovať cestou miestneho
rozhlasu a Pravnianskych zvestí.
Za pochopenie ďakujeme a spolu
chráňme prírodu a zdravie ľudí.
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Občianske združenie Vyšehrad stále aktívne
V nedeľu 24. mája 2015 sa
uskutočnilo zhromaždenie OZ
Vyšehrad. Rokovania sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina z 36 členov, a
tak sa v súlade s dokumentami
združenia mohla uskutočniť aj voľba
výboru. Prítomní jednomyseľne
zvolili výbor v zložení : Mgr. Peter
Szabó, Milan Uhrinec, Magdaléna
Vaňová, ktorí sa následne dohodli že
predsedníčkou sa stane dlhoročná
aktívna členka občianskeho
združenia pani Magdaléna Vaňová.
Vrámci schváleného programu
prítomní vyhodnotili činnosť a
hospodárenie združenia za uplynulé
obdobie. Skonštatovali, že tento rok
bude náročný na brigádnickú činnosť
– bude sa opravovať strecha
kultúrneho domu a realizovať
údržba objektov vybudovaných v
areáli kultúrneho domu. V ďalšej
časti rokovania sa členovia
oboznámili s návrhom rozpočtu a

návrhom rámcového
plánu prác, ktoré po
krátkej rozprave
schválili. V pláne prác
sú tradičné podujatia a
teda aj obľúbené
tvorivé dielne –
Prázdniny vo
Vyšehradnom.
Jednotlivé stretnutia
budú počas letných
prázdnin každý štvrtok
počnúc štvrtkom 9. júla
v čase od 14.30 hod. do
17.30 hod. v kultúrnom dome
Vyšehradné. Dielne budú tak, ako v
minulých rokoch zamerané na práce
s hlinou, drevom, papierom,
textíliami. Nebude chýbať ani maľba
na sklo, zdobenie perníkov a kraslíc,
pravdepodobne pribudne aj práca s
drôtom. Organizátori pozývajú
malých i veľkých – príďte si vyskúšať
svoje zručnosti a naučiť sa niečo

Vavrinec Benedikt Nedožerský - 400 výročie smrti.
V období renesancie a humanizmu počas 15.
a 16. storočia študovali a pôsobili slovenskí
vzdelanci v Krakove, vo Viedni, na
talianských a nemeckých univerzitách a
predovšetkým v Prahe.
Benedikt Vavrinec Nedožerský, na svoje
diela uvádzal svoje meno po latinsky
Laurentitus Benediktus Nedozerianus.
Narodil sa 10. augusta 1555 v Nedožeroch.
Študoval v Prievidzi, v Jihlave a v Prahe. Bol
magister, jazykovedec, literárny teoretik,
básnik, prekladateľ a pedagóg. Učil na
Morave a v Čechách. Bol v roku 1599 bakalár
a magister filozofie. Do roku 1603 bol
správcom školy v Uhorskom a Havlíčkovom
Brode. Od roku1604 prednášal na pražskej
univerzite klasickú filológiu. Za ten čas sa na
Slovensku a celým Uhorskom (1604 – 1606)
prehnala protihabsburská povstalecká vlna
vedená sedmohradským a uhorským
kniežaťom Štefanom Bočkayom. Súčasne
pokračovala vojna s osmanskou ríšou. Pokoj
nepriniesli ani Viedenský a ani Žitavský mier
z roku 1606. V pražskom relatívne pokojnom
prostredí sa rodia vrcholové diela Benedikta,
ktorý veľmi často reagoval na neútešné a
ťaživé pomeri na Slovensku. Samotná Praha,
jej kultúrne zázemie a univerzita
poskytovala azyl na sebarealizáciu popri
Benediktovi ďalším Slovákom takmer
súčasne tu pôsobil matematik, fyzik a
astronóm Daniel Basilius rodák z Nemeckej
dnes Partizánskej Ľupče, polyhistor a básnik
Peter Fradelius z Banskej Štiavnice, lekár,

chirurg, anatóm, vzdelanec a politik Ján
Jesenský Jesenius z Horného Jasenia v Turci.
Tieto osobnosti európskych rozmerov
slovenského pôvodu sa podieľali na rozvoji
českej kultúry a vzdelanosti. Bolo to
obdivuhodné aj z dnešného pohľadu, že
nikdy nezabudli ma svoj rod a s hrdosťou sa
hlásili za príslušníkov slovenskej, formujúcej
a uvedomujúcej sa stredovekej národnosti.
Ku koncu svojho života Benedikt prednášal
aritmetiku. Profesor a dekan Karlovej
univerzity v Prahe, ktorej venoval časť svojho
majetku. Zomrel 4. júna 1615 v Prahe. Z jeho
diela sa zachovali do súčasnosti tlačené
práce a časť skrípt. Najznámejšia
a
priekopnícka je jeho systematická gramatika
českého jazyka.
Súčasníci i odborníci od čias obrodenia ako
boli Dobrovský, Hattala Gebauer a i. uznávali
že Benedikt vynikajúcim spôsobom vystihol
zákonitosti českého jazyka. Teoreticky sa
opieral o humánne a tiež o niektoré antické
gramatiky. Svoje gramatické dielo venoval
študujúcej mládeži najmä českej a
slovenskej. Praktickým doplnkom jeho
gramatiky boli preklady žalmov. Vydal z nich
len ukážky, ktoré svedčia o baníckom nadaní
Benedikta v zmysle pre čistotu reči. Písal aj
české a latinské básne – príležitostné.
Teoretickým otázkam časomerných veršov
venoval sa i poetike- Ako pedagóg sa usiloval
o nápravu a rozvoj vysokých i nižších škôl.

nové pod vedením skúsených
majstrov a výrobcov. Na
zhromaždení odznelo aj viacero
poďakovaní vedeniu obce Nitrianske
Pravno za pomoc a podporu
občianskeho združenia s
konštatovaním, že bez tejto pomoci
by činnosť združenia bola podstatne
obmedzená.
A.Kubová , členka OZ

Koncert v ZUŠ
10. júna 2015 pre deti z našej
materskej školy pani učiteľky zo
ZUŠ pripravili koncert. V ZUŠ nás
čakali malí hudobníci i speváci,
ktorí s veľkým odhodlaním a
nadšením prezentovali svoje
umenie. Deti z MŠ so záujmom
a citlivo počúvali sólové hry na
rôznych hudobných nástrojoch –
zobcová flauta, klavír, husle,
harmonika , gitara, keyboard.
Rozoznávali vizuálne i sluchovo
ich zvukovú farbu. O tom, že
nadšenie malých poslucháčov bolo
veľké, svedčil dlhotrvajúci potlesk.
Po skončení koncertu sme si
spoločne pozreli výstavku
výtvarných prác našich detí z
celého okolia Nitrianskeho Pravna,
ktoré navštevujú túto umeleckú
školu. Ďakujeme všetkým deťom
i pani učiteľkám zo ZUŠ za pekný
kultúrny zážitok.
Viera Richterová

Jozef Soľava
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