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Nech čaro Vianoc
spríjemní chvíle pohody
v kruhu rodiny
a nech nastávajúci rok
prinesie Vám všetkým
veľa zdravia, šťastia
a splnenia aj tých
najtajnejších želaní.
Zo srdca želá starosta obce
a zamestnanci OcÚ

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
na deň 30. 10. 2013 zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák
podľa odporúčania Obecnej
rady v Nitr. Pravne. Starosta
obce privítal všetkých poslancov
a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s určením miesta a času konania zasadnutia s programom ako bol
zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 7 poslancov zo všetkých 11 poslancov. Rokovanie
zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil
na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali
návrhy na doplnenie alebo inú
zmenu programu. Keďže poslanci nepredložili žiadny návrh,
starosta obce predložil návrh na
doplnenie bodu programu ako
9a/ - Odvolanie a voľba členov
komisie. Za svoj návrh dal hlasovať.
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa rokovanie
zastupiteľstva 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. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej
školy s organizačnými zložkami
v Nitr. Pravne v školskom roku
2012/2013
6. Vyhlásenie výberového
konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce
7. Zmluva o vzájomnej spolupráci na úseku ochrany pred
požiarmi
8. Nájomná zmluva medzi
obcou a firmou MV Staving
o prenájme bytového domu H
až do jeho odkúpenia obcou
9. Žiadosti o predlženie nájomných zmlúv nájomníkom
bytov v bytových domoch A,B

9a/ Odvolanie a voľba členov
komisií
10. Majetok obce – odpredaj
pozemkov
11. Rôzne – informácie
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
Správu o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Pravne predložila
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič
Peter predložil správu o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Riaditeľ Spojenej
školy v Nitr. Pravne Mgr. Holec Stanislav predložil Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom roku 2012/2013. Správa
bude zverejnená na internetovej
stránke Spojenej školy v Nitr.
Pravne.
Volebné obdobie súčasného
hlavného kontrolóra obce končí dňom 31. 12. 2013. Správu k voľbe nového hlavného
kontrolóra v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení predložila Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno. Informovala o zákonom stanoveným lehotám,
kvalifikačných predpokladoch
súvisiacich s voľbou hlavného
kontrolóra.
Návrh Dohody o vzájomnej
spolupráci na úseku ochrany
pred požiarmi navrhnutú uzatvoriť medzi obcami predložil
starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Tento návrh bol po právnej
stránke prerokovaný s právnikom a tiež zo starostami zúčastnených obcí.
Starosta obce predložil návrh
zmluvy medzi obcou Nitr. Pravno a firmou MV Staving o prenájme bytového domu „H“ až
do jeho odkúpenia obcou. Ďalej
predložil žiadosti o predlženie
nájomných zmlúv nájomníkom
bytov v bytových domoch A,B
a tiež odporúčané podmienky
Obecnou radou v Nitr. Pravne
na predĺženie platnosti nájomných zmlúv, podľa ktorých bude
správca bytov postupovať.

V ďalším bodom programu
bol návrh komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu
a komisie sociálnej o odvolanie
členov komisií a následne voľba
nových členov komisií odporúčané Obecnou radou v Nitr.
Pravne, ktorý predložila Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Návrh na odpredaj pozemku
v majetku obce predložil starosta obce s odporúčaním komisie
výstavby, Obecnej rady v Nitr.
Pravne pre p. Ollera Petra.
Starosta obce ďalej predložil informáciu k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
ktorého platnosť končí. V tomto
pláne sú riešené všetky oblasti
života obce. Nový plán bude platiť od januára 2014. Navrhuje
jeho vypracovanie riešiť firmou,
ktorá ho spracuje na podmienky
obce na základe najvýhodnejšej
cenovej ponuky.
Vypracovaný návrh bude prerokovaný v jednotlivých komisiách obecného zastupiteľstva.
Platnosť tohto plánu bude do
roku 2020.
Po predložení uvedených
bodov programu a návrhov starosta obce Ing. Balčirák Jozef
vyzval poslancov a potom ostatných prítomných k diskusii.
Prítomní v diskusii vyjadrili
svoje návrhy, názory a pripomienky nasledovne:
p. Matušík Ľudevít – poslanec – predložil petíciu občanov
– nájomníkov nájomných bytov
na Hviezdoslavovej ulici v Nitr.
Pravne ktorou žiadajú o prehodnotenie dodávania signálu Káblovej televízie pre nájomné byty.
Televízny signál je zlý, nekvalitný a nájomníci sú nespokojní.
Nájomníci žiadajú, aby bola
platba za káblovú televíziu zo
zmluvy oprenájme bytu vylúčená.
Starosta obce informoval, že
túto záležitosť bude riešiť s poslancami OZ a tiež pri uzatváraní zmlúv pri prideľovaní bytov.
Ing. Pekár Peter – poslanec – k dohode o vzájomnej
spolupráci na úseku ochrany
pred
požiarmi odporúča
doplniť vysporiadanie záväzkov po poskytnutí finančného

príspevku formou darovacej
zmluvy na činnosť Spoločného
hasičského zboru. Namietal povinnosť obce pri vzniku škody
v prípade, že obec Nitr. Pravno
neposkytne dohodnutú pomoc,
zaujímal sa o poukázané finančné prostriedky, ktoré nebudú
použité na účel ako je zmluvne
dohodnuté v dohode, ako budú
zúčtované finančné prostriedky poukázané ako dar, zaujímal
sa ako sa bude naša obec Nitr.
Pravno podieľať na nákladoch,
či bude poukazovať na činnosť
OHZ zo svojho rozpočtu a či
má tiež prispievať finančnými
prostriedkami ako dar. K správe
o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom roku 2012/2013 poukázal
na možnosť získania finančných
prostriedkov z rôznych európskych fondov, prečo sa naša
obec alebo škola neuchádzalo
o túto možnosť. K úprave miestnych komunikácií – vysprávky
a výtlky, tieto práce sú urobené
nekvalitne, technológiu považuje za nedostatočnú, práce sú
predražené. Zaujímal sa tiež či
bola pri týchto prácach vykonávaná kontrola a kým.
Vysvetlenie k problematike
podal starosta obce Ing. Balčirák Jozef, odpovedal na diskusné otázky a pripomienky
poslanca k vysprávke miestnych komunikácií, k používanej
technológii a tiež ku kontrole,
ktorú osobne vykonával on sám.
Ďalej informoval k rozúčtovaniu
spotreby vody a elektrickej energie ako aj k úhradám za drobné
opravy a údržbu jednotlivými
nájomníkmi.
Ing. Zaťková Miroslava –
poslankyňa – vyjadrila sa, že
nemôže súhlasiť s predĺžením
nájomných zmlúv s nájomníkmi bytov nakoľko nepozná
neplatičov v týchto bytoch.
Požiadala o vysvetlenie ako
boli použité finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, rozpočet pre tento účel
bol schválený a bol prečerpaný.
Starosta obce k uvedenému
preložil vysvetlenie s tým, že
zmena rozpočtu bola schválená v Obecnom zastupiteľstve

v Nitr. Pravne na výkon prác
na úprave komunikácií v Nitr.
Pravne v Solke a vo Vyšehradnom.
Ing. Rupeová Jana – zamestnanec Spol. Obec N. Pravno, s. r. o. - navrhuje poslancom
ako členom valného zhromaždenia zvolať valné zhromaždenie a dohodnúť podrobnosti
k správe bytov, navrhuje tiež
zriadiť funkciu pracovníka ako
kontaktnú osobu - informátora medzi nájomníkmi bytov
a správcom Spol. Obec N. Pravno, s. r. o. za účelom rýchlejšieho riešenia problémov, ktoré sa
v jednotlivých bytoch vyskytnú.
Je pravdou, že nájomníci bytov nemajú voči obci Nitr. Pravno vysporiadané svoje záväzky
ako sú úhrada nájomného a tiež
za likvidáciu odpadu.
p. Ličko Jozef – nájomník
bytu – hovoril k úprave detského ihriska pri bytovkách, poukázal na nevykosený priestor
poľa, ktoré je zarastené burinou.
Odporúča vyzývať vlastníkov
k úprave tohto priestoru.
Brezániová Silvia – nájomník
bytu – zaujímala sa ako bude riešené parkovanie osobných automobilov pri bytovkách. Žiada
vyhradiť priestor na parkovanie
auta pre každého nájomníka,
čím sa predíde nedorozumeniam nájomníkov.
Nájomníci sú ochotní vyznačiť farbou parkovacie priestory
s tým, že im bude dodaná farba.
Nájomníci bytov sa sťažujú na
chovateľov psov, ktoré znečisťujú verejné priestory pri bytovkách.
Starosta obce upozornil, že
predlženie platnosti nájomných
zmlúv bude uzatvorené s nájomníkmi po ich vysporiadaní
pohľadávok voči obci. Zvolané
budú domové schôdze kde budú
riešené problémy nájomníkov
v nájomných bytoch.
MUDr. Elischerová Mária –
občan – zaujímala sa o problematiku terénnych úprav pri
cintoríne v Nitr. Pravne a pýtala sa starostu obce či sa robia
stavebné konania na výstavbu
čerpacej stanice pri cintoríne v
Nitr. Pravne. Odovzdala písomnú námietku voči umiestneniu
čerpacej stanice pohonných
hmôt na Prievidzskej ulici v Nitr.

Pravne pri cintoríne, ktorú adresovala pre Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne, Obecný úrad
v Nitr. Pravne a pre Spoločný
stavebný úrad v Prievidzi.
MUDr. Elischer Viliam –
občan – dáva poslancom do
pozornosti článok uverejnený
v regionálnej tlači „MY“ k hrobovým miestam na cintoríne
v Nitr. Pravne. Následne rozdal
tieto noviny.
Starosta obce informoval
o anonymných otázkach, ktoré
boli doručené na Obecný úrad
v Nitr. Pravne k rokovaniam
so zástupcami predajne LÍDL
v Nitr. Pravne, k osadeniu monitorovacích kamier na námestí
v Nitr. Pravne a k výstavbe Kultúrneho domu v Nitr. Pravne.
Rokovania k výstavbe predajne
zatiaľ boli neúspešné, kamery
sa v súčasnej dobe montujú a ak
bude vypísaná výzva k projektu
výstavby kultúrneho domu určite sa budeme uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov.
Starosta obce po zapracovaní
návrhov a pripomienok do návrhu na uznesenie vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Áča
Pavla, aby predložil 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/ Správu hlavného kontroló
ra obce o plnení uznesení obecné
ho zastupiteľstva
c/ Správu o výchovno
vzdelávacej činnosti Základ
nej školy s materskou školou
a Základnej umeleckej školy
v Nitr. Pravne v školskom roku
2012/2013 predloženú Spojenou
školou v Nitr. Pravne.
II. Schválilo
a/ Správu o výchovno
vzdelávacej činnosti Základ
nej školy s materskou školou
a Základnej umeleckej školy
v Nitr. Pravne v školskom roku
2012/2013 predloženú Spojenou
školou v Nitr. Pravne.
b/ Dohodu o vzájomnej spo
lupráci na úseku ochrany pred
požiarmi.
c/ Nájomnú zmluvu medzi
obcou Nitr. Pravno a firmou MV
Staving o prenájme bytového

domu „H“ až do jeho odkúpenia
obcou.
d/ Predĺženie platnosti ná
jomných zmlúv nájomníkom
bytov v bytovom dome „A“ a „B“
v Nitr. Pravne na 3 roky podľa
zoznamu na prílohe v zmys
le zákona č. 443/2010 Z. z.
z 26. 10. 2010 o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Podmienky predĺženia plat
nosti nájomných zmlúv:
a/ Vysporiadanie záväzkov
nájomníka voči správcovi bytov
Obec Nitr. Pravno, s. r. o. 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 nájom
nej zmluve zakotviť, že úhradu
za drobné opravy, bude znášať
nájomca, viď. Nariadenie vlády
SR č. 87/1995 Zb.
e/ Odpredaj majetku obce –
pozemky nasledovne:
 pozemok p. č. 124/1 – zá
hrada, EKN, v k. ú. Solka, vo
výmere 44 m2 pre p. Ollera
Petra, Nitr. Pravno. Navrh
nutá cena za odpredaj pozemku
je 7 €/m2.
Odpredaj pozemku je uznaný
ako prípad hodný osobitného zre
teľa, nakoľko sa jedná o priľahlý
pozemok k pozemku žiadateľa.
Termín: do 30. 6. 2014
III. Vyhlásilo
a/ Konanie voľby hlavného kon
trolóra obce Nitr. Pravno na deň
12. 12. 2013 podľa platných
predpisov na funkčné obdobie
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.
Termín zverejnenia: do
9. 11. 2013 – Úradná tabuľa
obce, internet, Prieboj  MY
IV. Určilo
Pracovný pomer hlavného kon
trolóra obce Nitrianske Pravno
v rozsahu ½ úväzok – 3,75 h/deň
V. Zriadilo
Výberovú komisiu na výber kan
didáta na voľbu hlavného kon
trolóra obce Nitr. Pravno a me
novalo jej členov nasledovne:
– Ing. Zaťková Miroslava
– Drábiková Renáta
– Ing. Pekár Peter
VI. Odvolalo
a/ člena komisie školstva, kul
túry, telesnej výchovy a športu

p. Gombarčeka Libora a p. Ha
ronika Rastislava.
b/ člena komisie sociálnej
p. Nádašdyovú Annu.
VII. Z v o l i l o
a/ za člena komisie školstva,
kultúry, telesnej výchovy a športu
p. Blahovú Máriu a
Mendelovú Zuzanu.
b/ za člena komisie sociálnej
p. Mokrú Jarmilu.
VIII. U l o ž i l o
a/ Obecnému úradu v Nitr.
Pravne – doplniť do Nájomnej
zmluvy medzi firmou MV Sta
ving a Obec Nitr. Pravno do
zmluvných strán správcu bytov
Obec Nitr. Pravno, s. r. o.
b/ Spoločnosti Obec Nitr.
Pravno, s. r. o. zvolať schôdzu
nájomníkov v nájomných byto
vých domoch A – F na vyriešenie
sporov v spolunažívaní.
Termín: do 30. 11. 2013
Starosta obce informoval, že
v bode II. Schvaľuje písm. e/
v návrhu na uznesenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, nakoľko sa jedná o majetok
obce. Dal za návrh hlasovať samostatne a výsledok hlasovania
je nasledovný:
Hlasovanie poslancov:
a/ za odpredaj pozemku hlasovali všetci prítomní poslanci
v počte 7 poslancov.
Tento bod uznesenia bol
schválený.
b/ zdržali sa hlasovania okrem
odpredaja pozemku –
3 poslanci (Ing. Zaťková Miroslava, Ing. Pekár Peter, Matušík
Ľudovít).
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

Návrh
Všeobecne záväzných nariadení
obce Nitr. Pravno na rok 2014
Pre rok 2014 sú vypracované a zverejnené návrhy Všeobecne
záväzných nariadení obce Nitr. Pravno.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianske Pravno
(ďalej len VZN/ o dani z nehnuteľnosti č. 3/2013 na kalendárny
rok 2014 je na úrovni roku 2013. Malé zmeny sú v zosúladení
návrhu VZN a poslednou novelou zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v § 6 zníženie dane.
VZN č. 4/2013 o miestnej dani za psa na kalendárny rok
2014 a VZN č. 5/2013 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na kalendárny rok 2014 sú navrhnuté bez zmeny
oproti roku 2013.
Ďalší návrh VZN č. 6/2013 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Pravno a VZN č.
7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na kalendárny rok 2014 sú navrhnuté bez zmeny
oproti roku 2013.
V Kritériách na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014
je navrhnutá úprava za účelom zjednodušenia posudzovania
možnosti odpúšťania alebo zníženia poplatku.
Systém zberu komunálneho odpadu a separovaný zber v obci
Nitr. Pravno je na úrovni roku 2013.
Návrh VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Nitrianske Pravno pre r. 2014 obsahuje
prílohu s výškou dotácie na kalendárny rok 2014 v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nitr. Pravno a je určená v prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia.
Ďalej je navrhnutý Doplnok č. 8 k VZN č. 2/2008, ktorým sa
určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.
Týmto doplnkom sa určuje zápis prvákov do 1. ročníka na
školský rok 2014/2015 v Základnej škole dňa 30. 1. 2014
a 31. 1. 2014 v čase od 13.00 hod.do 17.00 hod.
Výška mesačných príspevkov žiakov je navrhnutá bez zmeny
oproti školskému roku 2012/2013.
Uvedené Návrhy Všeobecne záväzných nariadení podliehajú
schváleniu obecného zastupiteľstva a po ich schválení nadobúdajú
účinnosť od 1. 1. 2014.
Úplné znenia Návrhov nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli
na Obecnom úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr.
Pravno www.nitrianskepravno.sk.

Pravňanský zväz žien
oznamuje, že organizuje

Tradičný fašiangový
ples

dňa 15. 2. 2014 v kultúrnom
dome v Pravenci.
odvoz autobusom bude
zabezpečený

vstupenky sa budú predávať
od 10. 1. 2014 a cena vstupenky bude 27,– €, do tanca bude
hrať skupina FOREVER

Spomienka na Dušičky
Kráčam slnkom zaliatym chodníkom cintorína. Hlavou mi lietajú spomienky na detstvo a rodičov. Zo snívania ma preberie pohľad na miesto,
kde leží náš rodinný hrob. No nie je to ten dôverne známy pohľad
z vŕška, kde hrob je ako na dlani. Šok! Zdesenie! Všetka krv vo mne
vzkypela! Neveriac svojim očiam, som civela na trojicu košov na odpad.
Dovrávorala som sa tam, kde v tieni košov čupelo miesto posledného
odpočinku našich rodičov. Na hrobe, ktorý som pred časom vyčistila sa
váľali vyhorené kahance a ufúľaná umelá ruža, ktorá už splnila svoju úlohu. Spoločnosť ikebane, ktorú som s láskou vytvorila robili úlomky skla.
Sklonila som sa. Veď to musím upratať! V tej chvíli pristál na mojom
chrbte nejaký predmet. Vystriem sa a vidím smutné chlapča. Skúšajúc
hod do koša, netrafilo. Zlosť! Až nenávisť zalomcovali mojou dušou.
Nie na to nevinné dieťa! Na tie kapustné hlavy (prepáč moja obľúbená
zelenina), ktoré rozhodli o umiestnení kontajnerov (tiež honosný názov,
veď sú to len obyčajné drôtené koše s veľkými okami). Mám smolu! Je
to na konci chodníka a nikomu sa nechcelo trochu prevetrať mozgové
závity, aby umiestenie bolo účelné ale aj nekonfliktné. Nestačí, že každú
zimu zdolávam nahrnutú kopu snehu, že každú jar sa čvachcem v blate
po stápajúcom sa špinavom snehu. Prežrela som aj to že neznámi
dlhoprstý vytrhal z hrobu nasadené stromčeky a kvety (nech mu robia
radosť). Zvykla som si na spoločnosť pubertiakov vysedávajúcich na
cintorínskom múre, ktorý sa častujú vybranými slovami i na zvalený
starý náhrobný kameň. Aj prítomnosť kempujúcich bezdomovcov sa
dá prehliadnuť. Ale aby miesto posledného odpočinku mojich predkov
bolo znečisťované odpadom, to neznesiem! A mal to byť taký pekný,
príjemný deň… Idem radšej do mojej záhradky, potešiť sa pohľadom
na vykvitnuté chryzantémy a v kľude zaspomínať na svojich blízkych.
Škoda len, že som to hrobové miesto predplatila na desať rokov vopred.
Svoj večný sen tam rozhodne snívať nechcem!
M.Konevalová

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM
Jeseň, ako ročné obdobie je naozaj veľmi krásna. Nie

len svojou farebne krásnou prírodou, či babím letom, ale
aj každoročným uctievaním si starších ľudí, v mesiaci
október. To je téma, ktorá by mala osloviť každého z nás
a práve mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj
pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Takmer každý človek je od malička vedený k tomu, že
starých ľudí si treba uctievať, vážiť a pomáhať im. Či ide
o rodinných príbuzných, alebo nie. „Veď človek je krásny
podľa múdrostí, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi
do rokov, keď aj on bol mladý.“
24. 10. 2013 sme spolu s našimi seniormi, tento sviatok oslávili v požiarnej zbrojnici v Nitrianskom Pravne,
spolu s detičkami z materskej školy, základnej umeleckej
školy a so speváckym zborom Tenerezza.
M.T.

SEPAROVANÝ ODPAD
Vážení občania, správca separácia vás žiada
o nasledovné separovanie odpadu
Do odpadu patria:
*Plastové fľaše bez uzáveru a bez tekutín
*Krabice od mlieka musia byť opláchnuté, nakoľko inak
lákajú hlodavce.
*Obaly z pomazánok, jogurtov a iné plastové obaly
z potravín podobného typu nepatria do separovaného
odpadu ale do komunálneho odpadu.
Do separovaného odpadu nepatria žiadne potraviny, ani
termo obaly napríklad z kebabu a do papiera sa dávajú len
čisté papiere respektíve bez obsahov. Do elektro obalu sa
berú len kompletné spotrebiče (chladnička s kompresorom, televízor s komplet vybavením). Nábytok musí byť
bez skla a zrkadiel.
Nakoľko niektorí občania nepochopili načo slúži separovaný odpad, hádžu tam všetko od uhynutých zvierat,
použitých prezervatívov, zbytkov z jedla, použitých hygienických vložiek, detských plienok atď. Pri triedení tohto
odpadu pracujú tak isto ľudia ako aj vy ostatní, nemusia
znášať následky vašej nedbanlivosti a netolerancie. Samozrejme sa to netýka všetkých občanov našej obce.
*Zvozy sep.odpadu sú len pre FO a nie pre PO, každá
firma má mať svoj plán odpadového hospodárstva.
Ak by ste mali záujem o vývoz separovaného odpadu mimo pracovnej doby 7.00–15.00 volajte na číslo:
0918 879 574
Ličko

ZBIERAME HUBY
VÝKUP PAPIERA

Spoločnosť SAGI, s. r. o. Žilina vykupuje od občanov
noviny, časopisy, knihy bez obalov…
CENNÍK:
4 kg = 1 toaletný papier MAXI, 2 vrstvový, 30 m
8 kg = 1 toaletný papier ECONOMY, 2 vrstvový, 68 m
1,5 kg = 1 balíček vreckoviek
12 kg = 1 balík kuchynských utierok, 2 vrstvové, 11 m
12 kg = 1 balík servítok
alebo výkupná cena: 1 kg = 0,04 €
(vyplácame nad 300 kg)
Vykupujeme noviny, časopisy a knihy bez obalov
Zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici
a igelitke)!!!
!!! KARTÓNY NEVYKUPUJEME!!!
POMÁHAJME CHRÁNIŤ PRÍRODU
Tel.: 0902 919 135, 0902 919 136
www.vykup-papiera.sk

Huby – Aj keď to nie je zverina, pre mnohých našich
ľudí je to mäso z hôr. Huby sú delikatesou a preto by
mali byť stále v našom jedálničku. Naši predkovia už
pred tisícročiami poznali ich liečivé účinky.
Rozmach zbierania húb v našich končinách nastal
v časoch, keď naše územie osídľovali vojaci rímskych
légií. Keďže ich zbierali aj na stoly svojich panovníkov
majú naše najchutnejšie huby typické prívlastky.
Muchotrávka cisárska
Kráľovský hríb – dubák
Lúky, stráne a hory nášho okolia sú eldorádom pre
hubárov. Takisto neďaleký Turiec.
Charakteristickým znakom húb je klobúk a hlúbik. No
sú aj huby, ktoré nemajú ani klobúk ani hlúbik. Klobúk
má dužinu a podhubie. Hlúbik je plný, ale býva aj dutý.
Podhubie tvoria rúrky alebo lupene. V rúrkach a v lupeňoch je mikroskopický výtrusný prach, ktorým sa huby
rozmnožujú.
(Pokračovanie v ďalšom vydaní)

Oller

POSEDENIE S DARCAMI KRVI

Asi pred piatimi rokmi nadviazal pravnianský spolok SČK spoluprácu s Národným transfúznym centrom v Martine. Od vtedy tri krát do roka prichádza do
našej obce mobilná odberová jednotka aj s jej osadenstvom, zdravotníckym
personálom, aby urobili odbery krvi dobrovoľným darcom. Na konkrétny termín upozornia členky výboru spolku SČK všetkých evidovaných darcov krvi.
V obci máme veľa darcov krvi a je pozoruhodné aj to, že darcovstvo akoby
prechádzalo v našich rodinách s pokolenia na pokolenie. Prichádzajú však aj
darcovia z blízkeho okolia, alebo takí čo v našej obci pracujú Tak sa stalo, že
nám narastá počet darcov, ale narastá aj počet odberov jednotlivým darcom.
Miestny spolok SČK s finančnou podporou Obecného úradu v Nitrianskom
Pravne sa snaží byť vďačný darcom za ich humánny postoj k spoločnosti
a preto ich pozýva každoročne na spoločenské podujatie – posedenie s odmeňovanými darcami krvi. Tam pred očami ostatných darcov krvi a členov SČK
je vyslovené poďakovanie a odovzdané darčeky a červená ruža tým darcom,
ktorí v poslednom období získali niektorú z Plakiet Dr. Jánskeho. Toho roka
boli pozvaní medzi odmeňovaných aj dvaja darcovia s najvzácnejšou plaketou,
ktorú udeľuje Územný spolok SČK v Prievidzi za 80 odberov krvi.
Držiteľmi vzácnej Diamantovej plakety Dr. Jánskeho sa stali dvaja bratia:
J u r a j a M i r o s l a v K L A J B E R.
Patrí im naša úprimná vďaka a želanie pevného zdravia, nech sa im viacnásobne vráti zdravie, ku ktorému dopomohli oni iným svojim neoceniteľným

činom. Bolo by dobré, aby si takýchto ľudí viac vážila a ocenila naša spoločnosť,
aby sa oni stali vzormi pre ostatných.
Na posedenie boli pozvaní a odmenení aj držitelia Striebornej plakety Dr.
Jánskeho: Daňo J., Gáplovský S., Peniašková T., a Jozef Štálnik ml.
Najväčšiu skupinu tvorili držitelia Bronzovej plakety Dr. Jánskeho, ktorí
boli tiež odmenení, boli to: Fillová E., Jašek M., Khula M., Koneval M. ml.,
Kúdelová M., Šujan M., Valchovníková A., a Vereš J.
Všetkým darcom krvi, niektorí aj trikrát do roka darujú krv, chceme na
tomto mieste poďakovať za ich obetavosť a veľmi ľudský postoj k spoločnosti.
Želáme všetkým darcom, aby im zdravie dovolilo postupne získavať všetky
plakety až po tú najvzácnejšiu. Želáme zdravie a pokoj celým rodinám našich
darcov a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Výbor MS SČK ďakuje aj všetkým, ktorí podporili akciu s darcami krvi ako
sponzori: Adion N. P., Bettex N. P., Bosorka N. P., Bytové doplnky N. P., Colorex
N. P., COOP Jednota N.P., Češeková M. N.P., Čavojská Ľ. N.P., Darina N. P.,
Drogéria Teta N.P., Hodinárstvo Švercel PD., Kebab N. P., Kvetinka N. P., Mäso
Ponitrie s.r.o. N. P., Modrá lagúna N.P., Obuv N. P., Papier N. P., Pinguin N. P.,
Pizzéria Mirola N. P., Predajňa Jakalu N. P., Remenárstvo B. Mendel, Reviservis
N. P., Rialto s.r.o. N. P., Rozličný tovar p. Mušáková N. P., S. Gubková – masáže
N.P., Slovaktual Pravenec, Slovmix plus N.P., Stavebniny Kremel N.P., Ulrika
salón N.P., a niekoľko súkromných osôb z radov darcov krvi a členov SČK.
Za výbor MS SČK J. Mokrá.

ZBER ŠÍPOK

Do zberu šípok sa zapojilo 71 žiakov našej školy. Zbierali nielen oni,
ale aj rodinní príslušníci a spolu sa nám podarilo nazbierať úctyhodných
341, 87 kg šípok. Najaktívnejším kolektívom sa stala I. A trieda, z ktorej
sa zapojilo až 17 „šípkozberačov“. No a kto nazbieral najviac?
1. miesto : Nina Balážová z I. B triedy, 65kg!
2. miesto : Ema Ťažiarová z III. C triedy, 42,3 kg
3. miesto : Caroline Haneschová z II. A triedy, 36,1kg
4. miesto : Marek Smatana z V. A triedy, 11kg
5. miesto : David Ličko z I. B triedy 10,2kg
6. miesto : Klaudia Gandelová z II. C triedy 7,7kg
Všetkým, čo sa zapojili, ďakujeme a tešíme sa na zber šípok v budúcom

DetI Z MŠ naVŠtíVIlI klUb
DôcHODcOV

Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým
rodičom a spoluobčanom. Veď práve starí rodičia sa dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát
im nahradzujú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia
oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri spoločných hrách.
Preto sme 17. októbra 2013 prijali pozvanie s vedomím potešiť
všetkých členov klubu dôchodcov a dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v ich prítomnosti z príležitosti mesiaca úcty
k starším. Na znak vďaky a úcty si deti z hudobno-pohybového
krúžku MŠ pripravili kultúrny program plný piesní a básní
s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo starí rodičia pre
svoje vnúčatká robia.
O. JamrichOvá, uč. mŠ

Privítali sme nových občanov
3. decembra 2013 sme v Obradnej sieni Obecného úradu
v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov, detičky ktoré sa narodili v našej obci. Medzi našich nových
občanov patrí: Zaťková Barbora, Kolesnáš Marko,
Brecková Lilien, Ivinová Sofia, Oboňová Emma, Koškár
Maroš, Zbiňovcová Bianka, Laštík Lucas, Barošová
Jana, Homola Samuel, Aradi Juraj, Bielik Šimon, Wác
laviak Jakub, Klimantová Nina, Vrábelová Veronika,
Galádová Nikoleta – vitajte medzi nami!
M.T.

STRETNUTIE SO ŠKOLSKÝM
PSYCHOLÓGOM
Dňa 14. 10. 2013 navštívila našu materskú školu školská
psychologička, p. Mgr.Štrbová, z CPPaP Prievidza. Rodičov oboznámila so školskou pripravenosťou, akou formou budú prebiehať
testy školskej zrelosti, kedy treba uvažovať o odklade povinnej
školskej dochádzky. Informovala nielen rodičov, ale i učiteľky
o mentálnej úrovni, akú by malo dosiahnuť dieťa pred vstupom do
základnej školy, o fyzickej vyspelosti / Filipínska miera/ a o citovej
zrelosti dieťaťa. Výchovno- vzdelávacia činnosť v materskej škole
zahŕňa rozmanité pedagogické situácie: spontánne hrové činnosti,
riadené aktivity /edukačné/ a nepriamo riadené aktivity. Edukačný
proces je veľmi prospešný nielen pre budúcu úspešnosť dieťaťa
v základnej škole, ale i v jeho ďalšom živote. Veríme, že naše deti
dosiahnu školskú pripravenosť a získajú základy pre rozvíjanie
schopnosti učiť sa a vzdelávať. Držíme budúcim prváčikom palce.
Mgr. Anna Pavlíčková

OKTÓBER - ÚCTA K STARŠÍM
10. októbra 2013 vystúpili žiaci základnej školy
z Nitrianskeho Pravna so svojim programom v Centre
sociálnych služieb Bôrik. Srdečne ich privítal kultúrny
pracovník pán Holček Miroslav PhDr.
Žiaci sa predstavili s kultúrno-zábavným programom.
Počas celého programu boli odmeňovaní potleskom.
Spomínam si ako bývalý pracovník ČSAD – SAD Prievidza, že nás náš zamestnávateľ každý rok pozýval v októbri na stretávku dôchodcov, kde sme si minútou ticha
uctili zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami.
Trgiňa Štefan

Martinský deň
11. november je v nemecky hovoriacich krajinách spojený s tradíciou
nosenia lampiónov a spievania martinských piesní. Tieto zvyky majú
svoj pôvod v legende o svätom Martinovi, ktorého život sa niesol
v znamení pomoci biednym, chorým a ľuďom v núdzi.
Tradície tohto sviatku postupne prenikajú aj k nám a na našej škole sme
po prvýkrát oslávili Martinský deň v spolupráci s Karpatskonemeckým
spolkom Nitrianske Pravno, pre ktorého je slávenie tohto sviatku už
tradíciou.
V krátkom programe sme si pripomenuli legendu o Martinovi a žobrákovi, zaspievali martinské piesne a vo videoprojekcii zo súčasnosti sme
hľadali ˝Martina˝ v každodenných situáciách, v ktorých sa ponúka
otázka: Môžem byť aj ja ako Martin?
Deti začali byť pomaly netrpezlivé, stískali v rukách paličky s lampiónmi
a nevedeli sa dočkať, kedy si v lampiónoch rozsvietia svetielka sviečok.
Na cestu deti dostali perníček a všetci sme sa spoločne vydali na krátku
púť na námestie. Niesli sme svetielka v tme, tešili sme sa z príjemnej
atmosféry, kráčali v družných rozhovoroch aj potichu a my dospelí sme
s úžasom sledovali, ako viac než lampióny žiaria očká detí…
Martin síce neprišiel na bielom koni, ale jeho príchod ohlasovalo chladné
počasie. Zimu sme však nechali za dverami a zohriali sa teplým čajom,
ktorý aj s malým občerstvením pripravili členky Karpatskonemeckého
spolku v Dome stretávania na námestí.
Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k príprave a priebehu
tohto milého podujatia, a ďakujem aj všetkým, ktorí ste prišli a vytvorili
príjemnú atmosféru v znamení svetiel…
G. Biela

Hraná HODIna
ŽIacI SI prIpOMenUlI MISIU SV. cyrIla a MetODa
V tomto kalendárnom roku si pripomíname 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Aj žiaci našej školy si pri tejto
príležitosti a v rámci výchovného projektu „Objav svoju perlu“ pripomenuli pôsobenie vierozvestcov na našom území. Dňa 9. 10. 2013
sa uskutočnila hraná hodina o pôsobení týchto solúnskych bratov
na Veľkej Morave.
Takmer dvadsať žiakov z 5.A a 6.A triedy si pripravilo predstavenie, ktoré zahrali počas troch vyučovacích hodín postupne pre
žiakov 2. – 5. ročníka.
Účinkujúci predstavili misiu vierozvestcov od ich príchodu na
Veľkú Moravu, cez ich pôsobenie, úspechy, ale i ťažkosti, s ktorými
sa stretli. Poukázali na odkaz, ktorý bratia zanechali pre budúce
generácie.
Cieľom predstavenia bolo aj poukázať na dôležitosť správnej
komunikácie medzi deťmi a používanie správnych slov. Žiaci sa
mohli zamyslieť nad tým, čo by asi povedali sv. Cyril a Metod, keby
ich počuli rozprávať v triede cez prestávku, v šatni, na ulici alebo
aj doma. Mali možnosť zareagovať na otázky a vyjadriť svoj názor,
k čomu ich šikovne viedli moderátorky Lea Krajči a Sarah Dujak
zo 6. A. Tiež mali možnosť porovnať staroslovienčinu s dnešnou
slovenčinou.
Svojej úlohy sa perfektne zhostili aj Marián Mikula a Milan
Berzédy z 5. A, ktorí predstavili Cyrila a Metoda veľmi presvedčivo.
Žiaci boli vyzývaní k zamysleniu a ku konfrontácii: odkaz sv.
Cyrila a Metoda z minulosti a čo ponúka televízia a rozhlas dnes.
V závere predstavenia Korinka Valentínová zarecitovala báseň,
ktorú k danej téme zložili žiaci našej školy. Predstavenie oživila
byzantská hudba a dobové kostýmy.
Všetkým účinkujúcim patrí poďakovanie.
Mgr. Mária Wesserlová
Na Veľkej Morave Rastislav vládne,
ľud pracovitý, chudobný, po vzdelanosti prahne.
Panovník chce pomôcť, hľadá spôsob,
posiela listy a dvoch poslov.
Jedného do Ríma – nepochodil,
druhý v Byzancii cára oslovil.
Ten hneď zavolal bratov múdrych,
vzdelaných, sčítaných a ochotných.
Konštantín filozof ovládal reči,
Metod zas vlastnil dobrotu v srdci.
Bratia sa chystali, študovali,
aby ľud slovanský dobre vzdelávali.
Teraz sú obaja len legendy,
ktoré my čítame cez víkendy.

Kyberšikana

Dňa 8. 10. 2013 absolvovali žiaci ôsmych ročníkov našej
školy ako prví na Slovensku zaujímavý a mimoriadne poučný
projekt zameraný na problematiku kyberšikanovania medzi
mladými ľuďmi. Projekt viedol p. Martin Štepánek zo spoločnosti DAIOP GROUP. Je to zoskupenie mladých aktívnych
projektových manažérov, ktorí dosahujú vysokú kvalitu v oblasti
inovácií a realizácií projektov, ktoré aktívne a kvalitne medzi
mládežou prezentujú.
P. Štepánek podrobne a veku primerane priblížil žiakom
danú problematiku formou zaujímavých prezentácií, príspevkov,
informačných panelov a hovoreného slova.
Každá trieda mala vyhradené dve vyučovacie hodiny. Cieľom projektu bolo, aby mladí ľudia, ktorí v dnešnej dobe trávia
takmer všetok svoj voľný čas s mobilným telefónom v ruke,
za počítačom a na internete, boli informovaní a oboznámení
o možných rizikách a nástrahách, ktoré napriek všetkým vymoženostiam dnešnej doby informačné technológie prinášajú
a môžu následne negatívne ovplyvniť ich životy. Žiaci dostali
poučné informácie, ako sa v jednotlivých situáciách zachovať,
ako postupovať, ak by sa niekedy v živote s nejakou formou
kyberšikanovania stretli. Žiakov téma mimoriadne zaujala a mali
množstvo otázok.
Problematika kyberšikany nám nie je ľahostajná a je v súčasnosti často diskutovanou témou aj v médiách. A práve
z prednášky na našej škole boli dňa 11. 10. 2013 o 16:45
odvysielané reportáže a príspevky z projektu v Relácii FOKUS
RODINA na RTVS 2.

Páračky
Občianske združenie Vyšehrad tri roky pripravuje zábavy s muzikou „Na ľudovú nôtu“ a už po tretíkrát v mesiaci november
Páračky pri svetle sviečok, petrolejok a praskaní pece. Tentoraz
okrem párania peria a lúskania orechov zahralo Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza i staré legendy z Majzla. Neskôr
nechýbala pravá veselica s Ľudovou hudbou Braňa Jakubisa,
škola tanca v podaní Tomáša Bakytu a dobroty starej matere
pripravené rovno na peci. Páračky boli posledným podujatím
v roku v KD Vyšehradné, preto si v mene členov združenia dovolím
zapriať všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané Vianoce a Šťastný
nový rok! Zároveň zo srdca ďakujem za podporu obci Nitrianske
Pravno, všetkým priateľom a hlavne návštevníkom, ktorí sa do
Vyšehradného radi vracajú. Tešíme sa na Vás v januári pri Zabíjačke „Na ľudovú nôtu“.
Vojtech Bartko

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
V dňoch od 18. 11.–22. 11. 2013 sme sa v našej škole intenzívnejšie poohliadli za zdravím, a to v Týždni zdravej výživy.
Naším cieľom bolo oboznámiť sa nielen so spôsobom zdravého
stravovania, ale i jeho vplyvu na zdravie.
S týmto týždňom boli spojené rôznorodé aktivity, ktorými nás
sprevádzali maskoti kuriatko a zajačik. V chodbe pavilónu A nás
privítali chlebom a soľou žiaci v kroji a usmiata slamená družstevníčka, pred ktorou mali otvorené vystúpenie žiaci 3.A triedy
v nemeckom jazyku o ovocí a zelenine s rytmickým tančekom
v modernom štýle.
V pondelok sme sa venovali projektom z potravinovej pyramídy.
Prvé poschodie pyramídy tvorila skupina potravín: chlieb a pečivo, obilniny, ryža, cestoviny. Žiaci z druhého a deviateho ročníka
si pripravili výstavku výrobkov z tejto skupiny ku ktorej mala
prednášku žiačka Nina Kminiaková.
Druhé poschodie pyramídy tvorila skupina potravín: ovocie
a zelenina a správny pitný režim. Žiaci piateho a šiesteho ročníka
odprezentovali pásmo básní a piesní o ovocí, sprevádzané pekným
tančekom o jabĺčku s vlastnou tanečnou choreografiou.
Tretie poschodie pyramídy tvorili dve skupiny potravín: mlieko - mliečne výrobky, mäso - mäsové výrobky, strukoviny, vajcia
a ryby. Krásne práce z obalov mliečnych výrobkov, prezentácie,
básne a piesne v podaní žiakov prvého, druhého, štvrtého a siedmeho ročníka boli pútavým spestrením prezentácie.
Štvrté poschodie pyramídy tvorila skupina potravín: cukry
a tuky. Žiaci tretieho a ôsmeho ročníka pomocou scénky, otázok a rozhovoru motivovali k správnej životospráve a zdravému
životnému štýlu.
V ostatné dni sme sa venovali:
Zhotovovaniu násteniek.
Obrazového materiálu.
Tvorbe plagátov :“ Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si „.
Pokúsili sme sa vylúčiť z našej desiaty sladkosti.
Preskúmali sme, čo obsahujú naše ovocné nápoje, ktoré
kupujeme.
Oprášili sme recepty starých mám a mám.
Venovali sa športovaniu.
Mgr. Marta Hladká

TVORIVá DIELňA
V NEMECKOM JAZYKU
V týždni od 13. do 18. októbra 2013 usporiadal opäť Karpatskonemecký spolok na Slovensku projekt „KINDERWERKSTATT
2013“, ktorý bol určený pre deti 5. ročníkov Základných škôl so štatútom tried nemeckej národnostnej menšiny (okrem Kežmarku sa
zúčastnilo Nitr. Pravno, Bratislava, Medzev, Geľnica, Chmeľnica).
Detský kreatívny pobyt spojený s WORKSHOPMI sa uskutočnil
aj tentokrát v Hoteli „ AGRO“ v prekrásnom prostredí Vysokých
Tatier vo Veľkej Lomnici.
Z našej školy sa projektu zúčastnila p. uč. Mgr. Ivona Haneschová
a šesť žiakov z 5. A triedy: Alexandra Drábiková, Adriána Greschová,
Kornélia Valentínová, Pavol Biely, Milan Berzédy a Denis Želiezka.
Tohtoročná téma bola „PAPIEROVÉ MASKY“.
Už tradične Tvorivú dielňu viedol p. Helmut BISTIKA z Medzeva - umelec, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale predovšetkým
v nemecky hovoriacich krajinách (www.bistika.sk). Pod jeho vedením deti spoločne hľadali spojitosti s jednotlivými odvetviami.
Tvorivá práca bola zameraná na individuálnu prácu detí, ich predstavy, názory, výtvarnú kreatívnu tvorbu, pohybové stvárnenie,
dramatizáciu a zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku.
Dopoludňajšie, popoludňajšie, ale aj večerné hodiny boli každý
deň vyhradené na kreatívnu prácu. Na základe vopred predkresleného námetu na masku, resp. rozprávkovú postavičku si deti zmajstrovali svoju masku technikou vystrihovania papierových pásikov, ich
následného lepenia, maľovania, kreslenia, našívania a dekorovania
rôznymi materiálmi. Na túto nezvyčajnú techniku využívali akrylové
farby, pastely, voskovky, gombíky, kožu, korok, korálky, vlnu, flitre,
rôzne ozdôbky a vytvárali tak pre ne netradičnú formu výtvarného
výrazu rozprávkových bytostí. Ďalej vyrábali plagáty na večerné
divadelné predstavenie a figúrky zo sádrového obväzu.
Práca deti nesmierne zaujala. Pán Bistika je známy fantastickým prístupom k deťom a svojou bezprostrednosťou a svojským
humorom si ich okamžite všetky získal. Okrem tvorivej práce bol
zabezpečený aj pohyb detí na čerstvom vzduchu, výlety do Kežmarku na Kežmarský hrad, do Popradu, ďalej rôzne súťaže, pohybové
hry a výborná strava.
Večery trávili deti pri kultúrnom programe, ktorý si sami zrežírovali a pripravili. Boli to rôzne divadelné kúsky, scénky, vtipné
komentáre a novinové reportáže, ktoré zábavnou formou prezentovali tak, aby sa hravou formou zdokonaľovali v komunikácii v nemeckom jazyku.
Deti získali množstvo zážitkov a skúseností, spoznali veľa nových
kamarátov, a strávili nádherný týždeň v príjemnej tvorivo-pracovnej
atmosfére, na ktorý budú ešte dlho spomínať.
Mgr. Ivona Haneschová

NÁVŠTEVA MÚZEA
Deti z materskej školy Nitrianske Pravno boli v pekný jesenný
deň 21. 11. 2013 v dopoludňajších hodinách na exkurzii v Dome
stretávania sa Karpatského spolku v časti Múzeum.
Rozprávkovou formou boli malí návštevníci oboznámení so životom a pracovnou aktivitou ľudí nášho regiónu v dávnej minulosti.
Čaro starožitných predmetov deti zaujalo. Množstvo otázok,
ktoré deti dávali tete Márií Solčianskej, ktorá nás múzeom sprevádzala, boli dôkazom o splnení nášho cieľa návštevy Domu kultúry
a remesiel. Ďakujeme za pekné dopoludnie.
p. učiteľka Richterová Viera

TVORIVÉ DIELNE SO STARÝMI RODIČMI
„Naša babka a náš dedko,
milí sú nám nadovšetko.
Vždy, keď prídu na návštevu,
veselo je s nimi veru.“
Dňa 21.10.2013 sa týmito slovami z básne prihovorili deti
k svojim starým rodičom, ktorých privítali v materskej škole pri
príležitosti : „ Úcty k starším, v mesiaci októbri“. Deti si pre nich
pripravili krátky kultúrny program plný piesní a básni. Dedkovia
a babky nesklamali, s radosťou a veľkým elánom sa spoločne
s vnúčatkami pustili do práce. Mnohí z nich pri tom zaspomínali na
svoje detstvo a školské časy. O malú chvíľu sa už gaštany a tekvice
menili na zvieratká a panáčiky. Z pestrofarebných jesenných listov
vytvárali rôzne obrázky a z prírodných materiálov dokázali vykúzliť
krásne ozdobné venčeky. Najväčšiu radosť deti mali zo šantivých
a usmiatych šarkanov, ktorých si zhotovili z farebných papierov.
Veselé tváričky a rozžiarené očká detí prezrádzali radosť z prítomnosti starých rodičov. Ich spoločne strávené chvíle sú tie pravé
chvíle šťastia. Príjemné popoludnie sme ukončili poďakovaním:
„ Milá babka, milý dedko,
ďakujeme Vám za všetko
a tešíme sa na Vás o rok.“

Výstava z jesenných plodov
Tak, ako každé ročné obdobie, aj jeseň má svoje čaro, krásu
a jedinečnosť. Deti z Materskej školy si precvičili svoje manipulačné schopnosti a fantáziu pri tvorení z jesenných plodov. Najmenší – 1.trieda – mravčeky vytvorili ježkov zo zemiakov, 2.trieda
– kuriatka modelovali a dotvárali hríby z gaštanov a stromy z listov,
3.trieda – žabky vymodelovali ovocie, ale vytvárali z ovocia a zeleniny aj zvieratká, 4.trieda – lienky zhotovili panáčikov z gaštanov
a 5.trieda – motýle kombinovali plastelínu so semienkami a využili
fantáziu pri tvorení veľkej rodiny ježkov. Aktivity deti zaujali a mali
z nich veľkú radosť.
Marta Vráblová uč. MŠ

Text: Soňa Uramovská

DENTÁLNA HYGIENA
Táto aktivita mala 2. časti.
1. časť sa konala 25. 10. 2013 o 9.00 hod. v MŠ. Deti sa
rozdelili na dve skupiny. 1., 2., 3. trieda sa stretli na dolnom 4.
a 5. trieda na hornom poschodí. Deti si pozreli DVD Veselé zúbky.
Cez toto DVD sa mladšie deti oboznámili ako si správne umývať
zúbky, akú zubnú kefku a pastu používať, ako si dočistiť zúbky
a mnoho nových rád. Pre deti z 2. kuriatkovej triedy mala p. učiteľka prekvapenie. Oznámila deťom, že si do MŠ môžu priniesť
zub. pastu a kefku. Deti sa samozrejme veľmi potešili. Nakoniec
si zaspievali pesničku Veselé zúbky.
Keďže v horných triedach sú staršie deti, tie si po desiate umyli
zúbky, porozprávali sa o nich a prostredníctvom DVD si zopakovali
vedomosti získané z minulého školského roka.
Na konci si s veľkou radosťou tiež zaspievali pieseň Veselé
zúbky.
2. časť sa zrealizovala 8. 11. 2013 o 9.00 hod., keď do našej
MŠ prišla pani dentálna hygienička. Deťom ukázala na svojich
predmetoch, ktoré si priniesla názornú ukážku ako správne si
vyčistiť zúbky. Potom si zobrala pár detí, s ktorými si umyla zúbky,
do úst im dala vodičku, ktorá ukázala či si ich deti správne vyčistili.
Pre niektoré detičky to bola nová skúsenosť.
Ďakujeme pani dentálnej hygieničke, že si na naše detičky našla
čas a ukázala im správnu techniku čistenia zúbkov.
pani učiteľka Lucia Vrábelová

Zhodnotenie jesennej časti st. žiakov
Z dôvodu neustáleho poklesu hráčov v žiackych kategóriach
a snahe postúpiť do vyššej súťaže, po dlhých úvahách a rokovaniach s funkcionármi Pravenca, sme sa rozhodli spojiť žiacke
družstvá. Týmto krokom sme vytvorili dve kvalitné mužstvá, v ktorých by sme si mali vychovať hráčov do vyššej vekovej kategórie.
Káder mužstva, okrem chlapcov z Pravenca (Grom, Rendek,
Hanuska, Šnirc), sme posilnili aj kvalitným brankárom z Kľačna,
Hogajom.
V príprave sme sa zamerali na herný prejav mužstva. Hráči
rýchlo pochopili čo sa od nich žiada a poctivým prístupom k tréningom sa snažili zdokonalovať svoje výkony.
V samotnej súťaži sme odohrali deväť majstrovských zápasov,
v ktorých nás súperi nedokázali obrať ani o jeden bod. Súperom
sme dokázali nastrieľať 62 gólov pri 4 inkasovaných. O naše
góly sa podelili hráči nasledovne: Kmeť 12, Rendek 11, Dedík 8,
Horváth 8, Grom 4, Maurerová 3, Richter 3, Kočner 3, Gros 3,
Hanuska 3, Gáplovský 2, Kačkovičová 1.
Zlepšilo sa aj správanie hráčov na ihrisku, keď sme nedostali
žiadnu kartu.
Pozitívny je fakt, že sa dal dokopy kolektív hráčov, ktorý dokázal
ísť za svojím cieľom a dokázal zabrať, keď to bolo potrebné.
Treba spomenúť aj naše dve dievčatá, ktoré máme v kolektíve,
a svojím prístupom a výkonmi vôbec nezaostávajú za chlapcami
a sú prínosom pre kolektív.
Po poslednom zápase (výhre 20:0 s Kamencom) sme hráčom
poďakovali za odvedené výkony a posedeli sme si pri kofole.

Akadémia seniorov
Prišla k nám dnes skoro zrána
zlatá jeseň maľovaná.
Dala nám do košíčka:
slivky, hrušky, jabĺčka.
Nielen rôzne plody patria k jeseni, ale i mesiac október, ktorý
je mesiacom úcty k starším.
Deti z hudobno-pohybového krúžku vystúpili na podujatí
„Akadémia seniorov“, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2013 v hasičskej zbrojnici. Keďže je jeseň i program sa niesol v duchu básní,
hudobno-pohybových hier a piesní o daroch jesene.
Prajeme všetkým seniorom, aby dostávali čo najviac darov
nielen od jesene, ale hlavne od svojich blízkych.
R. Leitmanová

Oprava rybníka č. 2 –
výlov rýb
Výbor občianskeho združenia Bôrik zvolalo na deň 26. októbra 2013
brigádu za účelom výlovu rýb z rybníka č.2 a premiestnenie rýb do rybníkov č.1 a 3. Účelom tohoto premiestnenia má byť spevnenie hrádze
z bočnej strany rybníka, ktorá je slabá a voda z rybníka presakuje do
vedľajšieho potôčika. Výbor OZ zorganizoval dovoz vaní, sudov a rôznych
nádob na prevoz rýb z jedného rybníka do druhého. Na brigáde sa zúčastnilo cca 70 členov a nečlenov združenia. Už tri dni pred výlovom sa rybník

pozvoľna vypúšťal, aby bolo možné ryby v deň brigády vychytať. Ľudia
sa poobúvali do čižiem, zobrali podberáky a sieťky a výlov sa začal. Bolo
že to radosti z krásnych kaprov, ktoré sa nepodarilo uloviť cez sezónu.
Rýb bolo naozaj veľa. Odchytili sa aj pekné veľké šťuky, amure, zubáče,
ostrieže a iné ryby. Brigádnici sa zapotili pri výlove menších rýb, ktorých
bolo na stovky. Na brehu sa triedili do kadí a podľa toho sa následne
vypúšťali do rybníkov. Keďže cesta bola dlhšia a ryby ťažké, prevážal ich
p. Róbert Kremel autom na prívesnom vozíku do týchto rybníkov. Ale aj
niektorí brigádnici sa riadne zapotili, ktorí ich nosili vo vedrách. Vďaka
krásnemu počasiu práca išla od ruky. Teraz sa bude len čakať na

suchšie počasie, aby sa dala bočná hrádza spevniť betónmi a tak
zabrániť je priesakom. Tieto práce by sa mali uskutočniť v zimných
mesiacoch, keď dno rybníka vyschne. Ďalej by sa mali vytrhať staré korene, na ktoré sa zachytávali rybárske háčiky a príslušenstvo.
Od tohoto dňa bola osadená tabuľa aj na rybníku č.1 - PRÍSNY
ZÁKAZ LOVU RÝB. Naši členovia budú sporadicky chodiť na kontroly, aby zabránili lovu rýb. Ak sa podaria tieto práce spraviť, na jar
by sa mali ryby znovu premiestniť do rybníka č.1. Výbor OZ ďakuje
všetkým členom aj nečlenom, ktorí sa zúčastnili na tejto náročnej
práci a taktiež prosí, aby boli nápomocní pri spevňovaní hrádze,
ktorá bude tiež veľmi náročná. Ešte raz by sme chceli apelovať
na nečlenov, aby rešpektovali zákaz lovu rýb až do odvolania.
Všetkým ktorí sa zúčastnili brigády patrí veľká vďaka.
Výbor OZ Bôrik

bOHOSlUŽby VO FarnOStI nItrIanSke praVnO
pOČaS SVIatkOV VO VIanOČnOM ObDObí
Vianočná svätá spoveď – sobota 21. decembra 13.00 – 14.30
Utorok 24. decembra – Štedrý deň
Sv. omše – 22. 00 Malinová
– 24.00 Nitrianske Pravno
Streda 25. decembra – Slávnosť narodenia pána
Sv. omše – 8.00 Solka
– 9.15 Malinová
– 9.30 Chvojnica
– 10.30 Nitrianske Pravno
Štvrtok 26. decembra – Sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
Sv. omše ako na Narodenie Pána
nedeľa 29. decembra – Sviatok Svätej rodiny
Sv. omše s obnovou manželských sľubov – ako na Narodenie Pána
Utorok 31. decembra – koniec občianskeho roka
Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou – 16. 00 Malinová
– 16. 00 Nitrianske Pravno
Adorácia na privítanie Nového roka – 23. 30 Nitrianske Pravno
Streda 1. januára - Slávnosť panny Márie bohorodičky, nový rok
Sv. omše so vzývaním Ducha Svätého – ako na Narodenie Pána
nedeľa 5. januára – 2. nedeľa po narodení pána
Sv. omše ako na Narodenie Pána
pondelok 6. januára – Slávnosť Zjavenia pána, traja králi
Sv. omše s požehnaním vody – ako na Narodenie Pána
nedeľa 12. januára – Sviatok krstu pána
Sv. omše ako na Narodenie Pána
Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov narodenia pána
všetkým želajú a vyprosujú
kňazi pavel Michalovič, farár a Oliver Černák, kaplán.

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 30. JANUÁRA 2014.
Ďakujeme.
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