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Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac z toho čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoc a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky,
pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších
a do nového roku hlavne zdravie a spokojnosť praje
Starosta obce a kolektív zamestnancov OcÚ

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 19.11. 2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne na deň 19. 11. 2015
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
doporučený Obecnou radou a zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 10
poslancov a 1 poslankyňa sa ospravedlnila.
Rokovanie zastupiteľstva bolo 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 doplnenie programu rokovania a
to bod 3 a/ - informácia manažéra OZ
Hornonitria o
čerpaní eurofondov.
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
3a/Správa OZ Hornonitrie o svojej
činnosti v r. 2015
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. IV. na
rok 2015
5. Kontokorentný úver
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami
v Nitr. Pravne v školskom roku 2014/2015
7. Odpredaj majetku obce – pozemky
8. Odkúpenie pozemkov do majetku obce
9. Doplnenie člena sociálnej komisie
10. Rôzne – diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
predložila p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ N. Pravno.
Informáciu o činnosti Občianskeho
združenia Hornonitrie predložil p. Ing.
Šujan Tomáš, ktor ý informoval o
predložených projektoch k možnosti
získania finančných prostriedkov z
eurofondov ako sú – osvetlenie prechodu
pre chodcov, príspevok na mladý šport,
oprava Zvonice v časti Vyšehradné, Dni
pravnianskej doliny, program obnovy
dediny, obnova národných kultúrnych
pamiatok, obnova cintorínskej kaplnky.
Správu k návrhu na úpravu rozpočtu
obce č. IV. na rok 2015 predložila Ing.
Líšková prezentovanú projektorom.
Informatívnu správu k návrhu na prijatie
Kontokorentného úver predložil starosta
obce.
Informáciu k Správe o výchovnovzdelávacej činnosti Spojenej školy s
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organizačnými zložkami v Nitr. Pravne v
školskom roku 2014/2015 predložil riaditeľ
Spojenej školy Mgr. Holec Stanislav.
Informáciu k návrhu na odpredaj
pozemkov v majetku obce predložil spolu
so zobrazením projektorom starosta obce
Ing. Balčirák Jozef.
K návrhu na odkúpenie pozemkov do
majetku obce za účelom majetkoprávneho
vysporiadania - tenisových kurtov pri
športovom ihrisku a tiež pozemkov za
bytovkou pri Spojenej škole predložil Ing.
Balčirák Jozef. Táto problematika je v
súčasnej dobe v štádiu príprav. Keď bude
dokumentácia pripravená na schválenie
návrh bude predložený zastupiteľstvu na
schválenie.
Návrh na doplnenie člena sociálnej
komisie spolu s doporučením Obecnej
rady v Nitr. Pravne predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Starosta obce vyzval poslancov a
ostatných prítomných k diskusii k
prejednávaným materiálom a
iným
záležitostiam podľa vlastného zváženia.
Ing. Áč Pavel – poslanec – informoval sa na
čo môže obec získať finančné prostriedky
z eurofondov a tiež ako má obec
postupovať pri žiadosti o získanie týchto
prostriedkov.
Ing. Šujan Tomáš – manažér OZ
Hornonitrie sa vyjadril, že pripraví prehľad
možností získania finančných
prostriedkov pre informáciu poslancov do
akých projektov sa môže obec zapojiť,
pripraví harmonogram projektov.
Ing. Áč Pavel – poslanec – predložil
informáciu o činnosti komisie pre kultúru
a šport, uskutočnené a plánované
kultúrno-spoločenské podujatia.
Bc. Žillová Zdenka – poslankyňa predložila informáciu o činnosti komisie
výstavby, pripravované stavebné akcie v
obci na r. 2016 a tiež realizovanie
údržby a opráv v obci.
Oller Marek – poslanec – predložil
informáciu o činnosti komisie verejného
poriadku a prejednávanie medziľudských
vzťahov.
Kubíček Peter – poslanec – predložil
informáciu a činnosti komisie finančnej k
príprave zmeny rozpočtu a návrhu
rozpočtu obce na rok 2016.
Ing. Pekár Peter – poslanec – hovoril k
rekonštrukcii Zvonice vo Vyšhradnom.
V posledných Zvestiach mu chýba v článku
zmienka o prácach, ktoré boli vykonané
na rekonštrukcii Spoločnosťou Obec
Nitr.Pravno s.r.o.
- požaduje zverejniť dotazník uverejnený
vo Zvestiach k hospodárskemu
rozvoju obce na stránku obce, prípadne
zverejniť dotazník vo forme, s možnosťou
jeho vyplnenia v elektronickej forme.
- požadoval informáciu ako je
zabezpečené ubytovanie niektorých
občanov v bývalej ZUŠ, za akých
podmienok tam bývajú, ako majú
zabezpečené hygienické podmienky.
Nemôžu využívať poskytovanie týchto
priestorov bez úhrady.
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- Odporúča uzatvoriť zmluvných vzťah s
týmito občanmi a podmienky
poskytovania týchto služieb ubytovania.
Ing. Balčirák Jozef – starosta obce podal
informáciu k využívaniu priestorov bývalej
ZUŠ, spôsob úhrady za prenájom
priestorov, spotreba elektrickej energie a
užívanie teplej vody.
Kremel Róbert – poslanec – navrhol
predložiť na zastupiteľstve informáciu o
hospodárení Spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o. v mesiaci 12/2015.
Po ukončení diskusie starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Znášika Petra, aby predložil po
zapracovaní návrhov a pripomienok návrh
na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení
b/ Návrh na úpravu rozpočtu obce č. IV. na
rok 2015
c/Správu o výchovno- vzdelávacej
činnosti Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom roku
2014/2015
d/Správu o činnosti predsedu
Občianskeho združenia Hornonitrie p. Ing.
Tomáša Šujana
II. Schválilo
a/ IV. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
b/Prijatie kontokorentného úveru vo
výške 60.000,- EUR vo VÚB, a. s. na úhradu
záväzkov vzniknutých pri výkone činnosti.
c/Zabezpečenie úveru podľa zmluvy o
ko nt o ko re nt n o m ú v e re v o f o r m e
vystavenia vlastnej blankozmenky obce a
podpísania dohody o vyplňovacom práve k
blankozmenke.
d/Správu o výchovno- vzdelávacej
činnosti Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom roku
2014/2015.
e/ Odpredaj majetku obce – pozemky:
1. pozemok p. č. 235/14 – orná pôda, k. ú.
Solka o výmere 543 m2 na základe
geometrického plánu č. 93/2015 zo dňa
24. 9. 2015 , pozemok p. č. 235/22 - orná
pôda, k. ú. Solka o výmere 623 m2
pozemok p. č. 235/21 - orná pôda, k. ú.
Solka o výmere 426 m2 za cenu 7,- €/m2
pre Mateja Majzlana, Pravenec.
Odpredaj pozemkov je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko cez
uvedené pozemky vedie prístupová cesta k
nehnuteľnosti žiadateľa a sú priľahlé k
pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
Termín: do 31. 12. 2016
2. Na základe geometrického plánu č. 208309/2006 zo dňa 10. 10. 2006 odpredaj
pozemkov nasledovne:
z pozemku E-KN p. č. 19 diel č. 1 - zastavané
plochy o výmere 47 m2, k. ú. Solka, z
pozemku E-KN p. č. 19 diel č. 2 – zastavaná
plocha o výmere 7 m2, k. ú. Solka, z
pozemku E-KN p. č. 22/1 diel č. 6 - záhrada
o výmere 27 m2, k. ú. Solka, z pozemku E-

KN p. č. 22/1 diel č. 7 – záhrada o výmere 24
m2, k. ú. Solka, z pozemku E-KN p. č. 22/2
diel č. 8 – zastavaná plocha o výmere 40
m2, k. ú. Solka, z pozemku E-KN p. č. 22/2
diel č. 9 - zastavaná plocha o výmere 1 m2,
k. ú. Solka pre Jozefa Baláža, časť Solka,
Nitr. Pravno za cenu 4,- €/m2.
Odpredaj pozemkov je uznaný ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko
uvedenépozemky sú priľahlé k pozemku
vo vlastníctve p. Baláža.
Termín : do 31. 12. 2016
f/Vysporiadanie spoluvlastníckych
pomerov v zmysle geometrického plánu č.
99/2015 zo dňa 14. 10. 2015 nasledovne:
novovytvorené parcely CKN, k. ú. Nitr.
Pravno, p. č. 1686/2 – záhrada, o výmere
484 m2, p. č. 1688/2 – TTP, o výmere 167
m2, p. č. 1456/5 – vodná plocha, o výmere
29 m2 ,p. č. 1640/6 – vodná plocha, o
výmere 162 m2, p. č. 2166/5 – TTP, o
výmere 543 m2, p. č. 1456/6 – vodná
plocha, o výmere 135 m2 prechádzajú do
v l a s t n í c t v a o b c e N i t r. P r a v n o a
novovytvorené parcely CKN, k. ú. Nitr.
Pravno, p. č. 1686/1 – záhrada o výmere 831
m2, p. č. 1640/5 – vodná plocha o výmere
146 m2, p. č. 2166/4 – TTP o výmere 543 m2
prechádzajú do vlastníctva Emil Dobrovič
a manž. Daša, Nitr. Pravno. Termín: do 31.
12. 2016
g/ Zápis vyššie citovaného geometrického
plánu č. 99/2015 zo dňa 14. 10. 2015 do
Katastra nehnuteľnosti.
h/ Finančný príspevok vo výške 200,- € na
zakúpenie učebných a kompenzačných
pomôcok pre Spojenú internátnu školu
Prievidza, ktorú navštevujú deti, obce Nitr.
Pravno v počte 7, kde majú bydlisko.
Príspevok bude poskytnutý formou
poukázania finančných prostriedkov na
účet školy.
III. Z v o l i l o
pani Mgr. Znášikovú Máriu za člena
komisie sociálnej Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne z radov
občanov.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef dal za
predložený návrh hlasovať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
a/ za bod II. e/ 1, 2, f/, a odpredaj majetku
obce – pozemky a vysporiadanie
spoluvlastníckych pomerov - dal starosta
hlasovať osobitne so zohľadnením 3/5
väčšiny
– za prijatie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 10.
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 hlasovalo 10
prítomných poslancov z celkového počtu
11 poslancov.
Keďže viac pripomienok nebolo a program
bol vyčerpaný starosta obce Ing. Balčirák
Jozef poďakoval poslancom a ostatným
prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil
za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitr. Pravno na rok 2016
Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
dňa 10. 12. 2015 boli predložené na schválenie Všeobecne záväzné
nariadenia obce Nitr. Pravno na rok 2016. Tieto nariadenia nadobúdajú
platnosť od 1. 1. 2016.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno (ďalej len
VZN) o dani z nehnuteľnosti č. 1/2015 na kalendárny rok 2016 je na
úrovni roku 2015. Tak isto to platí aj u VZN č. 2/2015 o miestnej dani za
psa pre r. 2016. Daň je na úrovni r. 2015.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa VNZ č. 3/2015 a
poplatok za ubytovanie podľa VZN č. 4/2015 zostáva tak isto
nezmenený oproti r. 2015.
U VZN č. 5/2015 je poplatok za komunálne odpady na úrovni roku 2015.
Podľa novely zákona je tu zapracovaný aj poplatok za drobné stavebné
odpady bez obsahu škodlivín. Zmena nie je ani vo VZN č. 6/2015 o
nakladaní so stavebnými odpadmi a drobné stavebné odpady.
VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
a školských zariadení, ktorá závisí od výšky dotácie na rok 2016 na
originálne kompetencie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitr. Pravno
a je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
VZN č. 8/2015 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Nitr. Pravno počas
volebnej kampane.V tomto VZN sú určené miesta na vylepovanie
volebných plagátov, podmienky poskytovania miest na vylepovanie
volebných plagátov, kontrola dodržiavania ustanovení nariadenia a tiež
sankcie pri porušení tohto VZN.
VZN č. 9/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska zosúladený s
posledným znením novely zákona o pohrebníctve.
Doplnok č. 1 k VZN o pravidlách spolunažívania č. 2/1996 kde je
zapracovaný doplnok v § 4 - základné zásady spolunažívania a tiež
doplnok v § 8 – povinnosti majiteľov nehnuteľností k povinnosti údržby
verejnej zelene, údržbe zelených plôch a ničenie burín.
Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia
boli predložené na
schválenie Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne dňa 10. 12. 2015 a
nadobúdajú účinnosť od 1.1. 2016.
Úplné znenia nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obecnom
úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno
www.nitrianskepravno.sk.
Obecný úrad
Nitrianske Pravno

Kalendár
Nitrianske Pravno
2016
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
vydal jedinečný nástenný kalendár s
fotografiami Nitrianskeho Pravna na
rok 2016. Autorom fotografií je náš
občan Martin Vríčan, autorom
grafickej úpravy Imrich Gáplovský.
Kalendár obsahuje 12 veľkých
fotografií našej obce z rôznych
ročných období.
Kalendár v cene 2,50€ je možné
zakúpiť si v kancelárii kultúry na
prízemí obecného úradu v
Nitrianskom Pravne.

Separovaný zber
- vývoz
Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
oznamuje, že vo štvrtok 17.12.
sa zbiera textil a veľkoobjemový odpad.
Ďalší zber bude pokračovať až
v januári - 7.1. sa zbierajú
plasty a PET fľaše.

ZIMNÁ ÚDRŽBA

VÝVOZ TKO
POČAS VIANOC

Upozornenie pre občanov !
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov, aby v
zimnom období neparkovali motorové vozidlá na miestnych
komunikáciách. Svojím konaním obmedzujú možnosti zimnej
údržby miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme
občanov, že je v platnosti zákaz parkovania na chodníkoch v
celej obci, a každý občan je povinný udržiavať chodník pred
svojim domom.
Obecný úrad

Skládka TKO Vyšehradné oznamuje
občanom že vývoz komunálneho
odpadu sa počas vianočných
sviatkov bude vykonávať
nasledovne:
21.12.2015-24.12.2015 sa zber
komunálneho odpadu vykonávať
NEBUDE.
Zber sa bude vykonávať v stredu
30.12.2015 a štvrtok 31.12. 2015.
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Oznamujeme občanom, že hala na separovaný odpad (za firmou Open) je otvorená aj každú sobotu od 8.00 - 12.00 hod.
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II. ROČNÍK CESTNÉHO BEHU KRAJOM HORNEJ NITRY
Na základe úspešného podujatia a
záujmu pretekárov z minulého roku sa
začalo s intenzívnou prípravou na ďalší
ročník. 28. novembra sa začali schádzať
bežci na našom námestí nielen z nášho
blízkeho okolia, ale dokonca aj z Česka.
Jeden mladý bežec bol dokonca až z Ruska.
Po uzavretí prezentácie sa na štart
postavilo celkom 17 žien a 62 mužov. Po
uvítaní starostom obce sa bežci presunuli
do ul. Štefánikovej, aby si pozreli izbu
suvenírov nášho bežca a potom sa zoradili
k ostrému štartu. Na pokyn hlavného
rozhodcu, známeho maratónca M. Krišku,
sa vydali na 10 km trať cez Solku, Pravenec,
Poluvsie, Malinovú do cieľa za našim
amfiteátrom. Aj keď počasie nebolo také
priaznivé ako vlani, bežci sa nedali
zahanbiť a pri teplote iba 2 stupne dosiahli
celkom slušné výsledky.
Najstaršími účastníkmi boli Kolárová
Božena 65 rokov a Sopko Rudolf 72 rokov.
Toto podujatie ukázalo, že napriek krátkej
existencii je medzi bežcami oň záujem. Pri
čakaní na vyhlásenie výsledkov, sme
využili možnosť spropagovať našu obec aj
tým, že bežci mohli navštíviť výstavu diel
nášho slávneho rodáka Jozefa Damka, čo
mnohí aj využili. O náročnosti pri
organizovaní takéhoto podujatia svedčí aj
fakt, že fyzicky priamo sa na ňom podieľalo
až 30 organizátorov, ktorým patrí úprimné
poďakovanie. Spokojné boli aj všetky
bežkyne, keď obdržali od organizátorov
ako poďakovanie za účasť skromný
kvietok. Pri propagácii podujatia pomohli aj
priamou účasťou starostovia našich
susedných obcí p. Makulášik, Šujan,
Luprichová
Na spokojnosti našich hostí-bežcov sa
podieľali aj sponzori, ktorým sa týmto
chceme poďakovať. Boli nimi: Bicykle a
Sport Servis Roman Barényi. OcÚ
Malinová, Vjarspol Nitr. Pravno, Pizzeria
Mirola, Elektro Jašek Miroslav, Stavebniny
Kremel, Chovateľské potreby p. Češeková,
UNI Market p. Čavojská, p. Brecko Jozef,
Kvetinárstvo Darina, Kvetinárstvo
Kvetinka.
K spokojnosti organizátorov prispel aj fakt,
že 50 % bežkýň a bežcov bolo z nášho
okresu. Celkom na záver môžeme
konštatovať, že spolu za obidva ročníky sa
prebehlo po našom regióne už 109 mužov a
25 žien.
Jozef Bašovský

Víťazi jednotlivých kategórií :
Muži
18-39 r. Chrastina Marek 34:31 min CZE
40.49 r. Valiček Róbert 35:07 bývalý reprezentant SVK v chôdzi
50-59 r. Baláž Roman 39:18 CZE, II. Hanzlík O. 40:42 PD
60-69r. Kováč Miroslav 43:20 Trenčín, II. Fašung P. 43:55 PD
nad 70 rokov Husár Ferdinad 49:59 Trenčín, III. Bašovský J. 54.23 PD
Ženy
18-34 r. Esentierová A 43:40 CZE, III. Václaviaková 45:45 PD
35-49 r. Hudáková J 44:31 TN, III. Chlupová B. 55:08 PD
nad 50 rokov Budinská E. 50:07 Poluvsie, III. Spišková V. 59:50 Handlová
Celkové umiestnenie našich bežcov
9. Ličko Matúš 40:06
5. Kremlová Katarína 47:13
39. Valentín Adrian 49:37
41. Balčirák Jozef 49:49
53. Bašovský Jozef 54:23

PRAVNIANSKE ZVESTI

6

Škola priateľská k deťom

Na začiatku školského
roka 2015/2016 sa naša
škola zapojila do Programu
„Škola priateľská k
d e ť o m “. P r o g r a m j e
o d p o r ú č a n ý
Ministerstvom školstva SR
a ko d o p l n o k ľ u d s ko právnej problematiky v
P e d a g o g i c k o organizačných pokynoch.
Je súčasťou medzinárodného programu organizácie
UNICEF.
Jeho cieľom je vytvoriť v školách také prostredie, v
ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do
ktorého chodí s radosťou. Projekt je realizovaný v dvoch
úrovniach – základnej a
nadstavbovej. Keďže sme
zapojení po prvýkrát, absolvujeme v tomto školskom roku
úroveň základnú. Na jej získanie je potrebné splniť
minimálne sedem základných kritérií:
4 informovanie detí o projekte
4 informovanie pedagogických zamestnancov
4 nástenka venovaná právam detí a Linke detskej istoty
v spolupráci s UNICEF
4 tematika práv v školskom vzdelávacom procese
4 participácia detí na chode školy
4 zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko ( napr.
Týždeň modrého gombíka )
4 aktívne fungovanie žiackeho parlamentu na škole
Veľkú časť kritérií máme už splnenú, ostatné sa plnia
priebežne.
Súčasťou projektu je aj rovesnícke ( peer-to-peer )
vzdelávanie. Zabezpečuje ho organizácia UNICEF
prostredníctvom tzv. Junior - ambasádorov, mladých ľudí,
ktorí navštevujú školy zapojené do projektu a organizujú
interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami detí.
Z dôvodu limitovaného počtu ambasádorov organizácia
UNICEF nazaručuje, že sa prezentácie konajú na každej
zapojenej škole. O to viac sme radi, že dňa 16. 11. 2015

Divadielko

„Malí huncúti“
28.10. 2015 našu materskú školu
navštívilo bábkové divadlo Slniečko s
predstavením Malí huncúti. Príbeh
vyrozprávali chlapček a dievčatko,
ktorí chodia do škôlky. Hovorili o
hygiene, zdravom stravovaní, o
čarovných slovíčkach a slušnom
správaní. Títo kamaráti si s našimi
detičkami zopakovali čo sa v škôlke
môže a čo nie. Ujo bábkar sa tiež
zapojil do rozhovoru s deťmi. Naučil
ich pesničku, ktorú si spolu zaspievali
a zatancovali. Deťom bol príbeh
blízky, pretože bol zo škôlkarského
prostredia.
Lucia Vrábelová

navštívil našu školu ambasádor
Richard Perniš a
odprezentoval v dvoch triedach zaujímavé workshopy:
V 8. A triede pod názvom „Predsudok je iba
nevedomosť“. Vysvetlil neželané javy v našej spoločnosti
ako je rasizmus, diskriminácia, odsudzovanie na základe
odlišností, ktoré spôsobujú nenávisť a nepochopenie.
Inšpiroval našich žiakov k otvorenosti, tolerancii a
akceptácii menšín v spoločnosti.
Druhá prezentácia bola v 7. A triede pod názvom
„Afrika, moja láska“. Náplňou 90 minútového sedenia bolo
získanie základných informácií o Afrike z hľadiska
geografie. Podstatná časť bola venovaná Dohovoru o
právach dieťaťa a aktivitám k tejto téme. V závere sa žiaci
dozvedeli základné informácie o projektoch UNICEFU na
Slovensku, ale aj v rozvojových krajinách.
P. Perniš vhodnými formami zapájal deti do aktivít a
diskusie. Žiaci mali množstvo otázok aj priestoru na
vyjadrenie svojho vlastného názoru. Dozvedeli sa nové
informácie a zamysleli sa nad aktuálnou situáciou.
Veríme, že podobné aktivity absolvujú aj žiaci z iných
tried, nakoľko p. Perniš sľúbil svoju účasť s prezentáciami
aj v druhom polroku.
Mgr.Ivona Haneschová

PRAVNIANSKE ZVESTI

7

Martinský deň 10.11.2015
V predvečer Martinského sviatku sme symfóniou Aby sme vám priblížili jej obsah, najprv zaznela vo voľnom
svetiel oslávili a pozdvihli dobrotu a ľudskú dôstojnosť a preklade v slovenčine:
pripli im odznak statočnosti a blahosklonnosti . V príbehu
o svätom Martinovi, ktorý nemenej ako svätý Mikuláš
Budem kráčať so svojím lampiónom,
svojím konaním dosvedčil podstatu slov:
a jeho svetlo so mnou.
Ako na nebi svietia hviezdy,
Len tým, čo odovzdáme druhým,
budeme tu na Zemi svietiť my.
spoznáme hodnotu seba samých.
Ponesieme svetlo, zaženieme tmu.
Ako Martin, čo kedysi priniesol svetlo ľuďom.
Pripomeňme si znením príhovoru v podaní detí z našej
Dnes každý prišiel sem,
základnej školy atmosféru lampiónového sprievodu a
aby zažal plamienok dobroty.
programu pripraveného pri tejto príležitosti.
A keď žiara svetiel zoslabne,
každý sa vydá svojou cestou.
„Poďte, ponesieme lampióny, zapáľte v nich ohníčky.
Ale ešte nás dovedie domov
Poďte, ponesieme lampióny, veľkí, aj vy maličkí.“
a bude dlho hriať spomienkou na tento večer.
- týmito slovami zaznela úvodná pieseň programu, ktorý
ďalej pokračoval príbehom.
Odohral sa veľmi dávno. V roku 316 sa v Sabárii na území
dnešného Maďarska narodil chlapec menom Martin. Keď
povyrástol, zapáčila sa mu jazda na koni a udatnosť
vojakov rímskeho jazdectva. Martin vstúpil do rímskej légie.
Ako vojak videl vo svete mnoho utrpenia. V jeden zimný
večer sa s kamarátmi vojakmi vracali do mesta
obohnaného mestskými hradbami. Pri mestskej bráne
sedel žobrák v biednom oblečení a triasol sa zimou.

Napokon sme sa spoločne vybrali v lampiónovom
sprievode okolo námestia. Príjemný večer zavŕšil teplý čaj a
sladký perník. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o uskutočnenie tohto
podujatia v zmysle: svojim úsilím bližšie k ľuďom. Vďaka
patrí všetkým, ktorí ste prišli a prispeli k jedinečnej
atmosfére tohto večera.
Nech ten krásny pocit spolupatričnosti zaznieva vo vašich
dušiach i v nadchádzajúce vianočné sviatky spolu s
prianím pohody, pokoja a radosti a nech je nový rok pre vás
úspešný a šťastný!
Žobrák:Kľačal som na zamrznutej zemi a prosil o pomoc,
G. B.
nikto si ma však nevšímal. Ty jediný, Martin, si sa
sklonil k biednemu.
Martin: Dúfal som, že čosi nájdem vo vreckách, peniaz
alebo kúsok chleba, ale nemal som už nič, čo by som
ti mohol dať.
Žobrák:Tvoj šľachetný čin znamenal pre mňa o to viac.
Neváhal si podeliť sa so mnou o znak tvojej
hodnosti.
Martin: Čo je znak hodnosti oproti ľudskému životu? Jasná
obloha sľubovala mrazivú noc. Obával som sa o
teba, keď som ťa videl v tvojom skromnom odeve.
Martin mečom preťal svoj vojenský plášť napoly a
polovicou prikryl trasúceho sa žobráka. Martinovi kamaráti
a okolostojaci sa Martinovi posmievali pre jeho polovičný
plášť. To mu však nevadilo. Navyše ho hrialo oveľa
príjemnejšie teplo, ako mu poskytoval vlnený plášť.
Martin po čase vojenské remeslo zavesil na klinec, lebo
netúžil viac bojovať, ale pomáhať chudobným a biednym.
Stal sa jednoduchým mníchom, a keď neskôr vrchnosť
oznámila úmysel zvoliť Martina za biskupa, táto myšlienka
sa mu nepozdávala a bránil sa tomu s obavami, že nebude
môcť byť kedykoľvek nápomocný ľuďom v núdzi. Na
poslednú chvíľu sa skryl do maštale k husiam.
Tu sa nám odkrýva význam nosenia svetiel v lampiónoch,
keďže ľudia Martina potme hľadali svietiac si na cestu
lampami.
Martin nakoniec prijal svoju úlohu biskupa veľmi
zodpovedne a na jeho cestách po krajine pomáhal
chudobným a chorým.
Keďže martinský zvyk nosenia lampiónov pochádza z
nemecky hovoriacich krajín a takisto náš región má bohaté
kultúrne dedičstvo predkov pochádzajúcich z týchto krajín,
zaspievali sme vám tradičnú nemeckú pesničku s
martinskou tematikou.
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Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku – „KINDERWERKSTATT 2015“
V dňoch od 1. do 6. 11. 2015 strávili siedmi
žiaci z
5. A triedy (Natália Ollerová, Pavol
Lajstrík, Nina Zbiňovcová, Adriana Berzédyová,
Ema Ťažiarová, Sofia Muchová a Laura Kúdelová )
nádherný týždeň plný kreativity a
nezabudnuteľných zážitkov vo Vysokých
Tatrách.
Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku je
organizovaná každoročne za finančnej podpory
Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. Týka
sa žiakov navštevujúcich školy so štatútom
nemeckých národnostných menšín. Tento rok sa
opäť realizovala v Hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici.
Lektorom pre kreatívnu prácu a zdokonaľovanie
sa v nemeckom jazyku bol pán Helmut Bistika –
výtvarný umelec z Medzeva, hovoriaci po
nemecky. Jeho fantázia a nápady na realizáciu
výtvarných prác rôznymi netradičnými
technikami nepoznala hraníc. Svojou
bezprostrednosťou a zmyslom pre humor si
okamžite získal dôveru detí. Každý deň v
dopoludňajších hodinách deti usilovne tvorili.
Boli to napríklad postavičky a figúrky z rozprávok
na plátno, zvieratká z pásikov kartónu a
výstrižkov z papiera, detské mestečko s rôznymi
podnikateľskými zámermi ako napríklad
kvetinárstvo, cukráreň, masážny salón, zvierací
útulok, kaderníctvo, kozmetika, kaviareň, obchod
so suvenírmi, predajňa mobilných telefónov či
banka.
V popoludňajších hodinách boli na programe
výlety a vychádzky do blízkeho okolia v
prenádhernom jesennom počasí. Tatranská
príroda v slnkom zaliatych horách hýrila
všetkými farbami a zanechávala

nezabudnuteľné dojmy a pocity. Deti navštívili
Tatranskú Lomnicu a Starý Smokovec. Veľkú
radosť im urobilo filmové rozprávkové
predstavenie v 3D kine v Poprade a aj prehliadka
hradu v Kežmarku.
Na javisku prezentovali každý večer svoje
vystúpenia s kultúrnym programom, ktorý si
jednotlivé skupinky pripravili.
Vo štvrtok dopoludnia prišiel televízny štáb z
Košíc a práce detí aj ich divadelné predstavenia
zachytil na kameru. Reportáže a dokrútky z
tohtoročnej tvorivej dielne boli odvysielané na
STV 2 dňa 30. 11. 2015 o 15:30 v relácii
Národnostný magazín nemecký.
Posledný večer nechýbali karneval, módna
prehliadka a samozrejme diskotéka.
Pobyt v Tatrách pri aktívnej činnosti
ubehol neuveriteľne rýchlo. Deti spoznali nových
kamarátov a okrem svojich umeleckých diel si
domov odniesli množstvo krásnych zážitkov, na
ktoré budú ešte dlho spomínať. Zdokonalili sa v
nemeckom jazyku a naučili sa prezentovať seba
samých v rôznych situáciách. A práve toto bolo
cieľom a zámerom celého podujatia.
Mgr. Ivona Haneschová
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NOVÁ KNIHA O NAŠEJ OBCI
Vážení spoluobčania,
do pripravovanej výpravnej publikácie o našej obci
hľadáme zaujímavé textové a obrazové informačné zdroje
o živote a udalostiach počas jej celej histórie
V prípade, že vlastníte
fotografie, články, staré vydania novín a časopisov,
zaujímavé artefakty, nástroje a náradie, či máte
doteraz nepublikované poznatky a informácie o živote
našej obce a máte záujem o ich zverejnenie v knihe poskytnite ich na zdokumentovanie v kancelárii
kultúrneho oddelenia obecného úradu.
Všetci poskytovatelia hodnotného obsahu budú
v knihe menovite uvedení.
Hľadáme aj záujemcov o autorskú prácu na kapitolách
školstvo, šport, občianske združenia a spolky bližšie informácie získate na OcÚ.

Starosta obce Nitrianske Pravno
Ing. Jozef Balčirák

pozýva Vás a Vašich priateľov
na spomienkové podujatie

POCTA

JOZEFOVI
DAMKOVI
sobota 12. decembra 2015

PROGRAM:
15.00 Pietna spomienka na cintoríne
pri hrobe rodičov Jozefa Damka
16.00 Slávnostná zádušná svätá omša
v Kostole sv. Jána Krstiteľa
17.00 Memoriae – komponovaný program
slova a hudby s projekciou diel
majstra Jozefa Damka
a vystúpením Speváckeho Zboru
slovenských učiteľov
Kostol sv. Jána Krstiteľa

EVANJELICKÉ
VIANOCE
Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi
augsburského
v y z n a n i a
Zemianske Kostoľany
Vás
pozýva na slávnostné služby
Božie, ktoré sa uskutočnia :
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
Vás pozýva na
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Rím
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18.12.2015

17.00 hod.
Vystúpia HŠ Yamaha, hudobno-pohybový krúžok MŠ, žiaci ZŠ,
žiaci ZUŠ, spevácke skupiny Jesienka, Probner Echo a Tenerezza.

v Klube dôchodcov
v Nitrianskom Pravne
26. decembra 2015 o 14:30
3. januára 2016 tiež o 14:30.
Na 2. slávnosť vianočnú bude
prisluhovaná aj Večera Pánova.
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Škôlkari v Múzeu
karpatských Nemcov
Dňa 16.11.2015 deti z 3. triedy spolu s deťmi 4.
a 5. triedy navštívili múzeum karpatských
Nemcov v Nitrianskom Pravne.
Hneď na začiatku sa nás ujala pracovníčka
múzea, ktorá nás po celú dobu
oboznamovala s históriou vystavených
predmetov. Deti mohli vidieť staré kroje,
nábytok, rôzne vybavenie ako napríklad
žehličku na uhlíky a produkty, ktorých

výrobou sa vtedajší ľudia živili. Neskôr sme mohli vidieť
aj starý rapkáč, ktorý slúžil na rôzne oznámenia pre
ľudí. Deti si mohli vyskúšať aj samotnú prácu so starým
rapkáčom, čo sa im samozrejme veľmi páčilo. Výstava
bola veľmi zaujímavá tak pre nás ako aj pre samotné
deti. Dozvedeli sme sa rôzne nové veci o starom živote
a o tom ako naši prarodičia žili.
Nie nadarmo sa hovorí, že história je naše najväčšie
bohatstvo. Veď predsa nie je zlato všetko len to čo sa
blyští.
Zuzana Kršková

ANKETA

Dôchodcovia pozor !!!

Máte záujem o príplatok na stravovanie? Čítajte ďalej!
Každý dôchodca, ktorý nie je zamestnaný má možnosť získať príspevok od
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne na jeden obed 0,80 €
Je však potrebné aby ste prejavili svoj názor, či máte o stravovanie záujem.
Príspevok sa bude poskytovať za týchto podmienok:
h ste starobný dôchodca a nie ste zamestnaný
h obed si zabezpečíte v ľubovoľnej jedálni/reštaurácii počas prac. dní
h počet odobratých obedov neprekročí počet pracovných dní v mesiaci
h Predložíte doklad o zaplatení obeda / pokladničný blok, faktúra/
Pri dodržaní týchto podmienok bude za každý mesiac vyúčtovaný počet
príplatkov, na ktoré budú predložené doklady.
Návratku ankety môžete vhodiť do schránky na Obecnom úrade v
Nitrianskom Pravne, alebo odovzdať v Klube dôchodcov do 30. 12. 2015.
Návratku podpíšte, aby sociálna komisia poznala skutočného záujemcu.
NÁVRATKA
Mám záujem získať príspevok na odobraté obedy a budem sa stravovať:
( čo vám vyhovuje zakrúžkujte).
a./ pravidelne

b./ skoro pravidelne

c./ keď to budem potrebovať

Meno a priezvisko, adresa : ......................................................................................
podpis záujemcu : ...............................................................+ manžel/manželka
Sociálna komisia chce pomôcť riešiť váš problém, ďakujeme za pochopenie.

PRIPRAVUJEME...
ZIMNÉ SLÁVNOSTI
HORNONITRIA 2016
30. 1. 2016
Otvorenie Zimných slávností
Hornonitria – Nitrianske
Pravno
Výstava: drevorezba Matej
Surovček z Poruby
Zimné slávnosti folklóru –
Pravenec
3. 2. 2016
Deň detského folklóru –
Tužina
13. 2. 2016
Súzvuky – Kľačno
20. 2. 2016
Pamätnica Jozefa
Strečanského – Poluvsie
27. 2. 2016 Majstri
pravnianskej doliny - Poruba

PRAVNIANSKE ZVESTI

11

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne a Občianske združenie Hornonitrie vás pozývajú na

Vianočné trhy
Sobota 19. decembra 2015

na námestí v Nitrianskom Pravne

začíname o 10.00 hod.

Vianočné tvorivé dielne

du

v zasadačke obecného úra

Starostovská kapustnica
Vianočný punč

navaria
kapustnicu Vámčle
nských obcí OZ Hornonitrie
starostovia

punč navaria členkyzväzu žien
Pravnanského
v

PF
2016

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás pozýva na
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DJ Hornák
v

varené vínko
ohnostroj
zábava
v

začiatok o 20.00 hod.
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Bohoslužby
počas sviatkov vo Vianočnom období
vo farnosti Nitrianske Pravno

Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána všetkým želajú a vyprosujú kňazi

Pavel Michalovič, farár a Oliver Černák, kaplán.

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