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zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v nitrianskom pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne, ktoré sa
konalo dňa 24. 5. 2012 zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo
zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta a času
konania zasadnutia s programom ako
bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci, tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Vyzval poslancov, aby za
program hlasovali. Poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva.
Starosta obce informoval prítomných,
že z rokovania zastupiteľstva sa robí
zvukový záznam a videozáznam. Predložil na rokovanie tento program:
Na základe požiadavky prizvaného
Mgr. Holeca Stanislava, starosta obce
predložil návrh na zmenu programu
zasadnutia zastupiteľstva s tým, že
v programe zasadnutia pred bodom
č. 5 bude prerokovaný bod č. 9 - Menovanie riaditeľa Spojenej školy v Nitr.
Pravne.
Za navrhovanú zmenu hlasovali
všetci prítomní poslanci OZ.
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
6. Návrh Doplnku č. 1/2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Nitrianske Pravno
k VZN č. 1/2009
7. Splatnosť pôžičky pre spoločnosť Obec Nitr. Pravno s r.o.
8. Schválenie platu starostu obce
v zmysle novely zákona o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
9. Menovanie riaditeľa Spojenej
školy v Nitr. Pravne
10. Zmena územného plánu obce
Nitr. Pravno
11. Odpredaj majetku obce - pozemky
12. Rôzne – informácie
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne od posledného za-

sadnutia OZ predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Hlavný kontrolór obce predložil
správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva.
Správu zo zasadnutia Rady školy
vo veci výberového konania na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy
v Nitr. Pravne predložila p. Boďová.
Rada školy pri Spojenej škole v Nitr.
Pravne navrhuje obci Nitr. Pravno –
zriaďovateľovi školy vymenovať na
základe výberového konania Mgr.
Holeca Stanislava do funkcie riaditeľa
Spojenej školy v Nitr. Pravne.
Starosta obce vyzval poslancov
k uvedenému bodu programu hlasovať samostatne.
Za predložený návrh hlasovali poslanci nasledovne:
Za vymenovanie Mgr, Holeca
Stanislava za riaditeľa Spojenej školy
v Nitr. Pravne a presun prejednávania
bodu v programe – hlasovali všetci prítomní poslanci.
Po vymenovaní Mgr. Holeca Stanislava do funkcie riaditeľa Spojenej
školy v Nitr. Pravne mu bol starostom
obce odovzdaný menovací dekrét.
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2012 predložil
hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
Peter tak ako bol zverejnený.

Poslanci v diskusii navrhujú doplnenie plánu kontrolnej činnosti
nasledovne:
p. Ing. Pekár Peter – poslanec OZ
v pláne práce HK odporúča tieto doplniť časovo do navrhovaného plánu
termínmi vykonania kontrol
Ing. Zaťková Miroslava – poslanec OZ navrhuje zaradiť do plánu
kontrol – kontrolu v MTJ za r. 2010
a 2011 – preveriť či sú finančné prostriedky vynaložené efektívne a účelne
z rozpočtu obce.
Hlavnému kontrolórovi obce
p. Miklošovičovi Petrovi bolo doporučené doplniť plán kontrol a doplnený
zverejniť na internetovej stránke obce.
Poslanci prebrali problematiku nefunkčnosti knihy návštev na internetovej stránke obce. Zo strany poslancov
bol návrh na jej znovu spustenie. Nie
všetci poslanci mali tento názor. Problém nastal po zverejňovaní osočovania, hrubostí, urážok anonymne na
adresu občanov, ktorí nemali možnosť
sa proti tomu brániť. Týmto spôsobom
kniha návštev stratila pôvodný zámer.
V súčasnej dobe je možnosť využiť
FACEBOOK.
Starosta obce dal za predložený
návrh na spustenie knihy návštev na
internetovej stránke obce hlasovať:
Za predložený návrh poslanci hla-
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sovali nasledovne:
Za spustenie knihy návštev:
4 poslanci
Proti spusteniu knihy návštev:
7 poslancov
Návrh Doplnku č. 1/2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Nitrianske Pravno
k VZN č. 1/2009 predložila Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Informáciu o splatnosti pôžičky pre
spoločnosť Obec Nitr. Pravno s r.o.
predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
Ďalším bodom programu bolo
schválenie platu starostu obce v zmysle novely zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov s odporúčaním Obecnej
rady a pracovaného rokovania poslancov predložila Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno s tým, že
informovala o priemernej mzde v NH
za r. 2011, stanovení platu starostu zo
zákona a možnosť obecného zastupiteľstva na jeho zvýšenie.
K návrhu diskutovali poslanci
nasledovne:
Ing. Pekár Peter – poslanec: navrhol plat starostu vo výške 2.000,– €,
s tým, že k tejto otázke treba pristupovať zodpovedne a citlivo v dnešnej
dobe finančnej krízy.
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec: navrhuje plat starostu vo výške
2.200,–€, p. Kubíček Peter – poslanec: odporúča predložiť na schválenie
plat vo výške ako bolo odporúčané na
pracovnom rokovaní poslancov a to
2.400,– €/mes. a 2.500,– €/mes.
Za tento bod programu bolo navrhnuté hlasovať samostatne.
Za predložený návrh poslanci hlasovali nasledovne:
1. návrh platu starostu vo výške
2.000,- €/mes. - 1 poslanec (Ing.
Pekár/
2. 2.200,- €/mes. - 1 poslanec
(Mgr. Heldiová)
3. 2.400,- €/mes, - 5 poslancov
(Áč, Grom, Zaťková, Oller, Matušík)
4. 2.500,- €/mes. - 4 poslanci
(Drábiková, Kremel, Suchý, Kubíček/)
Najviac hlasov poslancov v počte 5
bolo za návrh platu vo výške 2.400,- €/
mes. a tento návrh bol zapracovaný
do kompletného uznesenia zastupiteľstva.
Návrh na zmenu územného plánu
obce Nitr. Pravno predložil starosta
2

obce Ing. Balčirák Jozef. Jedná sa
o lokalitu pozemkov pri športovom
ihrisku v obci Pravenec, kde má vlastníctvo pozemkov obec Nitr. Pravno.
Návrh na odpredaj pozemkov, ktoré
boli odporúčané komisiou výstavby
predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
V diskusii starosta obce Ing. Balčirák Jozef predložil návrh na Doplnok
č. 2 k Územnému plánu obce, žiadosť o úpravu splatnosti miestneho
poplatku za komunálne odpady na r.
2012 pre firmu KOMA, s r.o. Prievidza
s tým, že vyrúbená daň bude splatná
v štyroch splátkach podľa predloženého návrhu. Predložil ďalej informáciu
o potrebe schválenia splatnosti pôžičky, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu
obce pre spoločnosť Obec Nitr. Pravno
s.r.o. v celkovej hodnote 91.492,40 €.
Starosta obce predložil návrh - uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010
47 Žilina tak, ako je uvedená v návrhu
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemkoch v k.
ú. Nitrianske Pravno z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí na uvedených
pozemkoch. Citované pozemky budú
dotknuté realizáciou stavby „Nitrianske Pravno ul. Turčianska - zahustenie
TS a rozšírenie NN siete“
Ďalej Kúpno-predajnú zmluvu
medzi kupujúcim – Obec Nitrianske
Pravno a predávajúcim - MV Staving
a.s. na odkúpenie rozostavanej stavby
- NBD G-18 b.j.
Žiadosť o zvýšenie počtu detí
v triedach Materskej školy v Nitr.
Pravne v zmysle § 28 ods. 10 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ako aj prerušenie prevádzky v Materskej škole, Hviezdoslavova ul. Nitr. Pravno od 30. 7.
2012 do 3. 9. 2012 z prevádzkových
a organizačných dôvodov a z dôvodov
čerpania dovoleniek pedagogických
a prevádzkových zamestnancov.
Po predložení žiadostí a návrhov
starosta obce Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov a ostatných prítomných k diskusii.
P. Richter Andrej – občan – predložil informáciu o obnove pamiatkou
chránenej sochy na námestí v Nitr.
Pravne – sochy Krista Kráľa postavenej na počesť padlým v 1 sv. Vojne, je
vypracovaný návrh projektu obnovy

sochy, práce začnú v mesiaci jún 2012,
zakonzervovanie sochy. P. Ing. arch.
Grom Marian – poslanec – upozornil,
že pri oprave a rekonštrukcii sochy je
potrebné upozorniť zhotoviteľov na
zosúladenie osadenia sochy a plánovanou rekonštrukciou námestia v tejto
časti pred budovou VJARSPOL v N.
Pravne.
MUDr. Elischerová Mária – občan – predložila podnet obyvateľov
obce N. Pravno, ktorý predložila členom Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne na zasadnutí 24. 5. 2012.
V tomto podnete vyslovuje nesúhlas
s výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt na Prievidzskej ulici na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú oproti
jej rodinnému domu. Výstavbou tohto
zariadenia nastane nadmerné zaťaženie hlukom, zníženie osobnej bezpečnosti čo súvisí s prevádzkou 24 hodín
týchto zariadení. Ďalej je to zníženie
bezpečnosti chodcov v dôsledku
rastúcej frekvencii motorových vozidiel, umiestnenie čerpacej stanice
pri cintoríne. Vyjadrila nespokojnosť
s postupom Obecného úradu k prerokúvaniu návrhu územného plánu
obce a predloženým námietkam a ich
vybavením.
MUDr. Elischer Viliam – občan
– predložil všetkým poslancom na zasadnutí podnet, v písomnej forme ako
ho predložila ústne MUDr. Elischerová, fotokópiu vyjadrenia k návrhu
Územného plánu obce – vyjadrenie
MUDr. Elischerovej zo dňa 12. 1.
2010 ako aj výňatok z projektovej dokumentácie výstavby čerpacej stanice
/fotokópia/.
Vo svojom vystúpení odôvodnil
svoju požiadavku, domáha sa ochrany svojich práv ako občana tejto obce.
Doslovný text podnetu predloženého
na zasadnutí zastupiteľstva tvori prílohu k zápisnici zo zasadnutia zastupiteľstva dňa 24. 5. 2012.
Ing. arch. Grom Marian – poslanec – predseda komisie výstavby
sa vyjadril k problematike výstavby
čerpacej stanice, riešenie územného
plánu obce a k stavebným konaniam
k uvedenej problematike.
Ing. Balčirák Jozef – starosta
obce – predložil vysvetlenie k problematike územného plánu obce, k procese jeho schvaľovania, k problematike
výstavby čerpacej stanice v Nitr. Pravne, stavené konania k uvedenému.
Stavebná komisia sa k rozsahu takejto
stavby nevyjadruje v stavebnom kona-

ní je to v riešení Stavebného úradu.
Schválený územný plán je s čerpacou stanicou pri cintoríne, ktorá je
tu namietaná.
Chmurová Drahomíra – zamestnanec – vysvetlila schvaľovací postup
územného plánu obce, ktorý proces
je dlhodobí niekoľko rokov. Zainteresované orgány sa vyjadrujú k návrhu,
ktorý bol spracovaný projektovou
firmou. Predložené námietky boli
vyhodnotené.
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec
– cíti sa ako poslanec zavedená,
nepozná problematiku územného
plánu, vyjadrila sa, že poslanci neboli
dostatočne informovaní k územnému
plánu.
Ing. Balčirák Jozef – starosta
obce – navrhol, že k navrhovanej
zmene územného plánu obce zvolá
rokovanie poslancov a p. Elischera,
kde bude rozobratá problematika
možnosti zmeny územného plánu,
riešenie úhrady za zmenu ÚP ako
aj riešenie prípadnej náhrady škody
majiteľovi pozemkov, žiadateľovi o výstavbu čerpacej stanice.
Ďalej bola prejednávaná problematika úpravy verejných priestranstiev –
osadenie lavičiek pri novopostavených
bytovkách prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ako aj opravy zistených závad pri užívaní týchto bytov
a čističky odpadových vôd.
Ing. Zaťková Miroslava - poslanec – zaujímala sa o rekonštrukciu
námestia v Nitr. Pravne, či sa počítalo
pri zemných prácach s výstavbou kanalizácie – rozvody na námestí a napojenie do celoobecnej kanalizácie.
Starosta obce vysvetlil problematiku činnosti čističky a informoval, že
problematika bude riešená prostredníctvom správcu bytového fondu a to
spol. Obec Nitr. Pravno s.r.o.
U z n e s e n i e č. 3/2012
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
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení.
b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
c/ Uznesenie zo zasadnutia Rady
školy vo veci návrhu vymenovania p.
Mgr. Holeca Stanislava do funkcie
riaditeľa Spojenej školy v Nitr. Pravne.
d/ Podnet obyvateľov obce Nitr.
Pravno p. Elischerovej a obyvateľov

bytoviek k závadám na stavebných
prácach bytových domov.
II. P o v e r i l o
a/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok rok 2012 podľa
predloženého návrhu vrátane doplnkov poslancov obecného zastupiteľstva.
III. S c h v á l i l o
a/ Vypracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu obce Nitr. Pravno –
Doplnok č. 2 /Pozemky oproti futbalovému ihrisku v Pravenci/.
b/ Doplnok č. 1/2012 o určení
výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Nitr. Pravno k VZN
č. 1/2009.
c/ Plat starostu obce Nitrianske
Pravno Ing. Balčiráka Jozefa s účinnosťou od 1. 6. 2012 v zmysle zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov vo výške 2.400,- € mesačne.
d/ Úpravu splatnosti miestneho
poplatku za komunálne odpady na
r. 2012 pre firmu KOMA, s r.o. Ltd.
Koma.GmbH. Inžinierska 1/2785,
971 01 Prievidza s tým, že vyrúbená
daň bude splatná v štyroch splátkach
podľa predloženého návrhu a to :
I. splátka do 31. 3. 2012 – 860,- €
II. splátka do 30. 6. 2012 – 860,- €
III. splátka do 30. 9. 2012 - 860,- €
IV. splátka do 31. 12. 2012 – 857,- €
e/ Splatnosť pôžičky, ktorá bola
poskytnutá z rozpočtu obce pre spoločnosť Obec Nitr. Pravno s.r.o. v celkovej hodnote 91.492,40 €.
Termín: do 31. 12. 2014
f/ Odpredaj nehnuteľností - pozemky v majetku obce formou priameho predaja nasledovne:
p. č. 1828/6, k. ú. Nitr. Prav-

no – trvalý trávnatý porast o výmere
206 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 185/2011 zo dňa
18. 10. 2011 a p. č. 1828/7, k. ú. Nitr.
Pravno - trvalý trávnatý porast o výmere 192 m2, ktorá vznika na základe
geometrického plánu č. 185A/2011
zo dňa 5. 12. 2011, za cenu podľa
znaleckého posudku minimálne však
20,- €/m2. + cena za vypracovanie
znaleckého posudku + cena za zverejnenie v týždenníku Prieboj /“MY“/
+ poplatky na Katastrálnom úrade
Termín: do 31. 12. 2012
Odpredaje pozemkov ako prípady
hodné osobitného zreteľa:
– pozemok p. č. CKN 933 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Nitr.
Pravno o výmere 140 m2 pre p. Štefana Hogaja, Štúrova 631/15, Nitr.
Pravno za cenu 7,- €/m2. Odpredaj
pozemku je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
– spoluvlastnícky podiel t.j. ½
z parc. č. CKN 30 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 127 m2 a ½ z parc.
č. CKN 29/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, obidve v k.
ú. Nitr. Pravno pre Katarínu Krpelanovú, Nitr. Pravno a Jana Mansfield,
Anglicko a Zuzana Geuerif, Francúzsko každej v podiele 1/3 za cenu 7,- €/
m2. Odpredaj pozemku je prípadom
hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
g/ Uzatvoriť zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina tak, ako je
uvedená v návrhu zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného breme-

Vážne upozornenie!
Uverejňujeme upozornenie Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Odboru ochrany rastlín:
Aj v našom okrese sa objavil nebezpečný škodca - Hrčiarka gaštanová (Dryocosmus curiphilus)
Karanténny škodlivý organizmus – hmyz z rádu blanokrídlovce
(muška) – ktorý je považovaný za najvážnejšieho škodcu jedlých
gaštanov po celom svete. Samička kladie vajíčka do púčikov gaštanov
v priebehu leta, kde sa liahnu larvy. Vývoj pokračuje nasledujúcu
jar, kedy sa na rašiacich vetvičkách a listoch tvoria hálky, vo vnútri
s bielou larvičkou. Vývoj je ukončený v priebehu júna, kedy dospelé
samičky vylietajú z hálok, prelietajú na gaštany v okolí a bez oplodnenia (partenogenéza) kladú vajíčka. Zdrevnatené hálky ostávajú na
stromoch aj dva roky.
Šírenie škodcu: množiteľským materiálom a letom samičiek.

na na pozemkoch p. č. KN-E 7158,
a KN-C p. č. 1611/5, 1611/4,1701,
1611/4 v k. ú. Nitrianske Pravno z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí
na uvedených pozemkoch.
Citované pozemky budú dotknuté
realizáciou stavby „ Nitrianske Pravno
ul. Turčianska - zahustenie TS a rozšírenie NN siete“.
h/ Kúpno-predajnú zmluvu medzi
kupujúcim - Obec Nitrianske Pravno
a predávajúcim - MV Staving a.s. na
odkúpenie rozostavanej stavby - NBD
G-18 b.j.
i/ Zvýšenie počtu detí v triedach
Materskej školy v Nitr. Pravne v zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Počet detí:
v triede 3 – 4 ročných detí navýšenie o 3 deti t.j. 23 detí
v triede 4 – 5 ročných detí navýšenie o 3 deti t.j. 24 detí
v triede 5 – 6 ročných detí navýšenie o 3 deti t.j. 25 detí
j/ Prerušenie prevádzky v Materskej škole, Hviezdoslavova ul. Nitr.
Pravno od 30. 7. 2012 do 3. 9. 2012
z prevádzkových a organizačných dôvodov a z dôvodov čerpania dovoleniek pedagogických a prevádzkových
zamestnancov.
IV. M e n o v a l o
V zmysle § 4 ods. 4 v súlade s §
3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe predloženého návrhu Rady školy pri Spojenej škole, Školská ul. 370/19, Nitr.
Pravno zo dňa 15. mája 2012, pána

Mgr. Holeca Stanislava do funkcie
riaditeľa Spojenej školy, Školská ul.
370/19 v Nitrianskom Pravne na
dobu určitú od 1. júna 2012 do 31.
mája 2017.
V. Z r u š i l o
Uznesenie č. 1/2012 z 9. 2. 2012
v bode V. – Mení, písm. a/ a
Uznesenie č. 1/2011 z 10. 2. 2011
v bode II. - Schvaľuje, písm c/
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu.
1.Schválenie Doplnku č. 1/2012
k VZN č. 1/2012 - starosta obce
upozornil na schválenie VZN kde je
potrebná 3/5-vá väčšina prítomných
poslancov.
Za prijatie Doplnku č. 1/2012 hlasovalo všetkých 11 poslancov.
2. Schválenie odpredaja pozemku
formou priameho predaja – bod III.
písm f/
Za odpredaj pozemku hlasovalo
všetkých 11 poslancov.
Starosta obce vyzval poslancov na
hlasovanie k uzneseniu v ostatných
bodoch návrhu na uznesenie.
Ostatné body návrhu na uznesenie: hlasovali 9-ti poslanci za jeho
prijatie.
Zdržali sa hlasovania – 2 poslanci
/ Ing. Pekár Peter a Mgr. Heldiová
Beáta/
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 N. Pravno

Slovensko bolo dosiaľ krajinou bez výskytu škodcu. Tento rok boli
na Slovensko dovezené sadenice jedlého gaštana, u ktorých sa po
vyrašení zistila prítomnosť škodcu. Postihnuté sadenice vysoké cca
150 cm boli predávané po 12.3.2012 s koreňovým balom chráneným
jutovinou. Predávané boli napríklad aj v Centre rozvoja záhradníctva
v Prievidzi.
V prípade, že ste tieto gaštany nakúpili alebo ste na stromoch
príznaky napadnutia videli, kontaktujte prosím okamžite pracovníkov
fytokontroly (ÚKSÚP odbor ochrany rastlín)!
Ing. Magdaléna Lukáňová: tel.:0918/599 921 alebo 542 63 58
Hrčiarka gaštanová spôsobuje vážne ekonomické, ekologické
a sociálne škody. Zamorenie by spôsobilo rýchly úhyn všetkých
jedlých gaštanov na našom území, čím by Slovensko prišlo o jeden
zo zaujímavých domácich produktov rastlinnej výroby, ale aj dôležitý
prvok tvorby krajiny.
Ak by škodca zamoril jedlé gaštany na Slovensku, ľahko sa rozšíri
aj do susedných krajín.
3
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Viete, kde sa v našej obci
vytvárajú umelecké hodnoty ?
Nie vždy platí, že zlá škrupina ukrýva zlé jadro. Na
pohľad nie v esteticky vábivej budove kraľuje múza,
ktorá láka deti rôznych vekových kategórií do kráľovstva hudby a výtvarného umenia. V každom kráľovstve sú významné udalosti , ktoré robia ľudí šťastnými.
Aj v našej Základnej umeleckej škole sme v priebehu
školského roka prežili hneď niekoľko udalostí v podobe koncertov, súťaží a umeleckých vystúpení rôzneho
charakteru.
20.10.2011– Akadémia seniorov
18.11.2011 – Interný koncert
2.12.2011 – Mikulášsky večierok
6.12.2011 – Pasovanie prvákov ZŠ
16.12.2011 – Vianočný koncert
31.1.2012 – Interný koncert
2.3.2012 –Verejný koncert pri príležitosti MDŽ
17.4.2012 – Interný koncert
24.4.2012 - Interný koncert
18.5.2012 – Vernisáž výstavy karikatúr
19.5.2012 – Noc múzeí
8.6.2012 – Výchovné koncerty pre deti MŠ
a prvákov ZŠ
20.6.2012 – Záverečný verejný koncert
V reprezentácii školy v súťažiach výtvarného a hudobného odboru sme boli úspešní a môžeme sa pochváliť nasledovnými oceneniami:
„Talent –umenie-kumšt“
Hodruša – Hámre
Anna Mária Špániková – 2. miesto
Miroslava Lešíková – 3. miesto
XI.medzinárodný festival akordeonistov
EUROMUSETTE-GOLDENTANGO
Jozef Štálnik, Lýdia Krpelanová, Veronika Bridová
– strieborné pásmo
V súčasnom svete počítačov je dôležité zachovávať hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť v žiadnom hypermarkete. Precítenie hudobného či výtvarného
diela, tvorivý proces zrodu a realizácie vlastného diela
a interpretácie hudobných skladieb rozvíjajú v našich
deťoch pozitívne emócie , empatické cítenie a schopnosť počuť hlas múzy, ktorá prebýva v našej Základnej
umeleckej škole.
H. Pojezdalová zástupkyňa ZUŠ

4

Hudobno-pohybový krúžok
z MŠ sa opäť prezentoval
„ Máj, máj, máj zelený
pod oblôčkom sadený...“
Práve touto známou ľudovou piesňou začali svoje vystúpenie deti pri stavaní mája v našej obci 30. apríla
2012. Spoločne si v MŠ vyzdobili „máj“ a naladili sa
na ľudovú nôtu. Všetkých prítomných divákov potešili
hlavne detskými ľudovými hrami a piesňami, ktoré sa
zahrali práve pod „ich májom“. Po skončení vystúpenia
si „máj“ zasadili v areáli MŠ.
Druhú májovú nedeľu opäť deti vystúpili so svojím
programom na námestí v areáli parku, aby potešili nielen
svoje, ale i ostatné mamičky, ktoré v tento deň oslavovali
svoj sviatok. Piesňou „ Veľmi Ťa ľúbim mama“ , básničkami o mamičkách i tanečnou improvizáciou „čače“ im
vyjadrili svoju úprimnú detskú lásku. Aj keď nám v tento
deň počasie veľmi neprialo, fúkal nepríjemný vietor, o to
viac deti hriala láska ich mamičiek.

Lesníci v materskej
škole

„V rámci akcie „Stromy poznania“ , ktorú organizujú Lesy SR
v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu,
navštívili dňa 9.5.2012 našu MŠ lesníci z Lesnej správy v Nitrianskom Pravne. Deti z 5. a 4. triedy ich netrpezlivo očakávali. Ujovia lesníci nesklamali. Pripravili si pre nich množstvo
spoločných aktivít. Zaujali ich hádanky, hry, otázky, no najviac
sa potešili výsadbe nových stromčekov. V školskom areáli
spoločne vysadili Čerešňu vtáčiu, Jarabinu vtáčiu a Agát biely.
Táto akcia naplnila nielen očakávania detí, ale i dospelých.
O zasadené stromčeky sa budeme starať, budeme ich polievať,
ochraňovať, pozorovať.
Prostredie, ktoré dieťa obklopuje, podstatným spôsobom
ovplyvňuje kvalitu a dynamiku rozvoja osobnosti dieťaťa. Veríme, že nové zasadené stromy budú deti viesť k aktivite, k zvedavosti a túžbe po poznaní. „ Našim lesníkom“ ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.
B. Slobodová uč. MŠ

O. Jamrichová

Poďakovanie
Materskú školu navštevuje 109 detí. Aj keď je to vysoký
počet, našli sa ľudia, ktorí dokázali naše deti odmeniť
pri rôznych príležitostiach. Na MDD prispel svojim darčekom dozorný výbor Jednota, p..Svitkovej Evke srdečne
ďakujeme. Sladké potešenie priniesli aj členky Klubu
dôchodcov. Najmenším zažiarili očká nad darčekom p.
Supeka , veď kto by sa rád nezahral v super star. Keď
sa začala športová olympiáda, p. Švorcová dala napiecť
medovníkové medaile. Deti si ich za športový výkon určite
zaslúžili. Nezabudol na nás ani tím Obecného úradu.
Zakúpil pre všetky deti farebné tričká s logom materskej školy. Boli úžasní, keď sa na štadión športového
ihriska postavili v žltých, fialových, zelených, červených
a modrých tričkách. Všetkým sponzorom prajeme veľa
úspechov v súkromnom i pracovnom živote.
S poďakovaním Anna Pavlíčková
5
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Deň rodiny v materskej škole
Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás
a preto pri tejto príležitosti sa v piatok 8.6.2012
v areáli MŠ uskutočnil Deň rodiny. Zišli sa tu deti
so svojimi rodičmi, aby spoločne prežili smiech,
zábavu a pohodu. Dobrú náladu nám dotvorilo aj
slniečko, ktoré sa na nás usmievalo a doprialo nám
krásne počasie. Na začiatku všetkých privítala pani
zástupkyňa Mgr. Anna Pavlíčková. Keď boli všetci
oboznámení s pravidlami mohli sa deti spolu s rodičmi pustiť do pripravených stanovíšť, kde mohli
rodiny ukázať svoju šikovnosť, rýchlosť, obratnosť,
ale predovšetkým súdržnosť.

Na záver si všetci zaspievali Škôlkarskú hymnu
a po nej Zázračné koleso, kde všetky triedy spoločne s rodičmi vytvorili päť kruhov rôznych farieb.
Každá trieda má svoju farbu a potešilo nás, že aj rodičia si obliekli tričko s farbou triedy, do ktorej chodí
ich dieťa. Sme radi, že nám prialo počasie a deti aj
ich rodičia si užili spoločne strávené chvíle. Verím,
že sa stretneme pri ďalších akciách.
Dobrá rodina je ten najkrásnejší Boží dar; Každá
struna iný tón, a predsa spolu tvoria čistý súlad
(B. Němcová)
L. Vrábelová uč.MŠ
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Deň detí – športová
olympiáda
„ Prvý jún má detí rád“. Tento sviatok rozhodne
patrí len a len deťom.
Pani učiteľky preto pripravili pre deti, v dopoludňajších hodinách, športovú olympiádu. Uskutočnila sa v krásny, slnečný deň 31. mája. Areál
ihriska bol vyzdobený a pripravený na plnenie
jednotlivých disciplín. Nechýbala hudba a dobrá
nálada. Po príchode detičiek športové ihrisko
pripomínalo „záhradku plnú farebných kvietkov.
Deti mali oblečené tričká, vo farbe svojej triedy.
Najmenšie mravčeky mali fialové tričká, kuriatka
žlté, žabky zelené, lienky červené a najstaršie
motýliky mali modré tričká.
Akciu začala naša pani zástupkyňa Mgr. Anna
Pavlíčková, ktorá privítala deti a spoločne si povedali športový sľub. Deti podávali výborné výkony v týchto disciplínach: beh, beh cez prekážky,
hod loptičkou, skákanie vo vreci, skok do piesku.
Deti boli odmenené sladkými medailičkami. Na
záver sme si spoločne zaspievali Hymnu škôlky
a zahrali sme si hudobno-pohybovú hru „Zázračné koleso“ , pri ktorej sme znázorňovali farebné
olympijské kruhy.
Poďakovanie patrí OÚ v Nitrianskom Pravne za
zakúpenie tričiek, firme Medex - pani Švorcovej,
všetkým zúčastneným a tiež rodičom, ktorí nám
pomohli s organizáciou tejto akcie.
Realizáciou športovej olympiády sme chceli
u detí podporiť túžbu po radosti z pohybu. Verím, že sa nám to spoločne podarilo, pretože deti
odchádzali z akcie usmiate a šťastné.
V. Figurová, uč. MŠ
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Stavanie mája
Ako každý rok s príchodom mesiaca máj a blížiacim sa letom
sa viaže tradícia stavania mája – stromu symbolizujúceho silu.
Ani tento rok nebol výnimkou a Obecný úrad v Nitrianskom
Pravne pripravil k tejto príležitosti popoludňajšie podujatie. Zišli sme sa 30. apríla na námestí v Nitrianskom Pravne
o 17.00 hodine, kde sa členovia obecného hasičského zboru
popasovali s asi 25 metrovým stromiskom. Celé podujatie nám
spríjemňovala domáca dychová hudba Pravňanka a pekné
vystúpenie nám pripravili aj naše deti z Materskej školy z hudobno-tanečného krúžku pod vedením p. Otky Jamrichovej
a Renátky Leitmannovej.
Počasie bolo výborné, čo len podčiarklo príjemnú atmosféru
podujatia.
Chcela by som poďakovať firme „Bettex“ a kvetinárstvu „Darina“, ktorí nám sponzorsky prispeli k výzdobe májového
stromu.
Tradičné stavanie mája si pripomenuli aj v Solke a Vyšehradnom. V Solke sa 30.apríla o 17.00 hodine dali dohromady
miestni občania a „hej rup“ máj už stál. Trochu skromnejšie,
ale aj tak v dobrej nálade sa im to podarilo.
Vo Vyšehradnom sa pri príležitosti stavania mája zišli 28. apríla
2012 o 14.00 hodine.
Z.Žillová

Stavanie mája vo Vyšehradnom
Každý rok organizuje občianske združenie Vyšehrad, Obecný úrad
Nitr. Pravno a miestna organizácia karpatských Nemcov v Nitr.
Pravne poslednú aprílovú sobotu vo Vyšehradnom stavanie mája.
V každej obci Slovenska sa uchováva tento zvyk, ale vo Vyšehradnom sa tejto udalosti venuje obzvlášť veľká pozornosť. Pri peknom
aprílovom počasí mohli obyvatelia Vyšehradného a širokého okolia
stráviť pekné popoludnie v kruhu svojich priateľov a známych.
Prítomní mohli ochutnať aj tradičné jedlá, ktoré boli známe na
Hornej Nitre. Každý účastník mohol ochutnať aj tradičný „Prombei“ prípitok, ktorý sa podával v Pravne pri rôznych slávnostných
udalostiach.
Pri tejto príležitosti sa každoročne koná aj súťaž o „Zlatú ihlu
a najkrajší vodný mlyn“. Návštevníci podujatia mohli na výstavke
obdivovať rôzne techniky vyšívania. Prvú cenu vyhrala v tomto roku
pani Božena Tomanová z Poruby. Prvé miesto v súťaži o najkrajší
vodný mlyn pripadlo v tomto roku Petrovi Lovasovi z Prievidze.
Obzvlášť deťom sa vystavené mlynčeky v miestnom potoku veľmi
páčili.
Pri dobrej muzike v podaní folklórnej skupiny Ľubená z Poluvsia
strávili návštevníci podujatia pekné aprílové popoludnie.
Anna Husárová

Celoslovenský
úspech
v čitateľskej súťaži
Po prvýkrát v tomto školskom roku sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka Spojenej školy zapojili do 8. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže „ Čítame
s Osmijankom“.
Súťaž pripravuje nezisková organizácia OSMIJANKO, ktorú v roku 2003 založili pracovníci v detskej kultúre na základe dlhoročných skúseností z práce
a komunikácie s deťmi v školách, na výstavách, v detských časopisoch,
knižnici i vo vydavateľstve. Ide o dlhodobý projekt zameraný na rozvoj čítania
a na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov mladšieho školského veku. Cieľom je
motivovať a učiť deti láske ku knihám a k čítaniu.
Samotná súťaž začala v októbri a na konci apríla sme posielali do Bratislavy
odpovede a riešenia. Do súťaže sa zapojili žiaci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, a 4. C,
spolu 31 žiakov. Súťažilo sa prostredníctvom súťažného zošita, ktorý mal každý
súťažiaci. Zošit obsahoval osem literárnych hádaniek, zostavených tak, aby

hravou formou zoznámil deti s hodnotnými dielami slovenskej i svetovej literatúry a zároveň poskytol motiváciu a inšpiráciu k vlastným tvorivým aktivitám.
Úlohy boli rozmanité, zamerané na porozumenie textu, hľadanie odpovedí,
dramatizáciu (divadielko), tvorivé myslenie, úloha s ekologickým zameraním
či úlohy podporujúce spoluprácu s rodičmi(rodostrom). Touto cestou chcem
pochváliť všetkých súťažiacich za ich usilovnosť a snahu, a poďakovať pani
učiteľkám Mgr. Benešovej, Mgr. Gebrlínovej J., Mgr. Grossovej, Mgr. Jaškovej
a Mgr. Klincovej, ako aj všetkým rodičom, ktorí pomáhali svojim deťom, za ich
pomoc, rady a ochotu, pri plnení súťažných úloh.
V mesiaci máji spracovávala odborná porota všetky zaslané práce a 1. júna
určila víťaza súťaže a najlepších 8+8+8 súťažných kolektívov, ktoré získali
vecné a knižné odmeny. V silnej konkurencii takmer 2000 škôl a literárnych
klubov sa naši žiaci umiestnili medzi víťaznými kolektívmi na štvrtom mieste.
Srdečne blahoželáme! Výsledky súťaže nájdete uverejnené na webovej stránke
www.osmijanko-ba.sk. Ukážky zo súťažného projektu nájdete na: http://zsnitrianskepravno.edupage.org/news/#170, kliknutím na Citame s Osmijankom.ppt
PaedDr. Petra Drábiková,
koordinátor súťaže „Čítame s Osmijankom 2012“
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Beh priateľstva
Každoročne ku spomienke na „Deň víťazstva“ sa v našej obci viaže
športové popoludnie - „Beh priateľstva“.
Tento rok to bol už 10. ročník podujatia, ktoré sa konalo 8. mája
2012 so začiatkom o 13.00 hod. v miniamfiteátri na námestí v Nitrianskom Pravne, kde sa konala prezentácia súťažiacich a odkiaľ sa
aj štartovalo.
No ešte pred štartom sme sa všetci, vrátane mladých účastníkov
behu, presunuli k pamätníku, kde sme si uctili pamiatku padlých
v druhej svetovej vojne.
Potom sa preteky mohli začať. Pretekalo sa v 7. kategóriach - starší
žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky, ženy, muži a rodiny. Trať dlhá cez
2 km bola spestrená rôznymi športovými disciplínami, ktoré všetky bez
problémov zvládali ako tí najmenší tak aj starší účastníci súťaže. Dráha
bola naozaj rôznorodá, po ceste aj po lúke a poli, potom cez potok
a cieľ bol na ihrisku. Prví traja víťazi z každej kategórie boli odmenení
peknými cenami, diplomami 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.

Deň matiek
Už tradične každým rokom druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Pri tejto príležitosti aj Obecný úrad v Nitrianskom
Pravne pripravil pre naše mamičky program na nedeľňajšie
popoludnie.
Podujatie sa konalo 13.mája 2012 v miniamfiteátri na námestí v Nitrianskom Pravne od 16.00 hodiny. Hoci slniečko
krásne svietilo, fúkal silný studený vietor, no aj napriek tomu nás
to neodradilo a užili sme si spolu príjemné popoludnie za pomerne bohatej účasti mamičiek nielen z Pravna ale aj z okolia.
Na začiatok nás rozohriala p. Otka Jamrichová vrúcnym
úvodným slovom vyjadrujúcim vďaku prítomným mamičkám.
Ďalej to svojim spevom, tancom a recitáciou rozprúdili deti
z hudobno-tanečného krúžku z materskej školy z Nitrianskeho
Pravna. Do programu prispeli aj mamičky so svojimi ratolesťami z hudobnej školy Yamaha class, ktoré nám predviedli ako
vedia tancovať a tiež ako si poradia s básničkami a úlohami,
ktoré ich čakajú v škôlke. Hneď po nich prišli na scénu deti
z Nitrianskeho Pravna a blízkeho okolia navštevujúce Súkromnú základnú umeleckú školu Diamonds. Predstavili sa nám
v troch tanečných číslach v podaní TS Craizy Daisy, TS Roses
a najmladší TS Včielka.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie pána Jána Hrušku
spolu so synom Jaroslavom, ktorí nám priniesli nezabudnuteľné
melódie Karola Duchoňa a Elvisa Presleyho. Ich vystúpením
nás moderátorsky sprevádzal p. Ziaťko.
Podujatie sa aj napriek chladnému počasiu vydarilo, ďakujeme všetkým zúčastneným aj našim účinkujúcim za pekný
program a pevne verím, že sa stretneme pri ďalších podujatiach.
Z.Žillová

Výhercovia jednotlivých kategórií
Starší žiaci: 1. Roman Richte,r 2. Lukáš Schlenker, 3. Patrik Sekerka
Staršie žiačky: 1. Veronika Beláková, 2. Nika Buznová, 3. Dana Dodoková
Mladší žiaci: 1. Jozef Balčirák, 2. Damian Cachovan, 3. Matej Richter
Mladšie žiačky: 1. Korinka Valentinová, 2. Sarah Dujak, 3. Sara Haragová
Ženy: 1. Katarína Grossová, 2. Anna-Mária Špániková, 3. Veronika Dediková
Muži: 1. Lukáš Olšiak, 2. Jozef Bašovský, 3. Jozef Žužavka
Rodiny: 1. Džubeková, 2. Dodoková, 3. Grossová
Z. Žillová

Budujeme si nové smetisko?
Vážení občania Nitr. Pravna, Solky a Vyšehradného !
Obraciame sa touto formou na Vás so žiadosťou o dôslednejšie a disciplinovanejšie separovanie odpadu. Veď to už dokážu zvládnuť aj malé deti, odkedy
vedie rozoznávať farby, len ich k tomu treba viesť a vysvetliť im, že s nimi
a pre ne chceme dosiahnuť krajšie a zdravé životné prostredie. Dôvodov na
separovanie 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.
Myslíme si, že sme vytvorili dobré podmienky na separovanie a pokiaľ je
8

v našej moci, snažíme sa všetkým občanom vyjsť v ústrety, čo sa týka likvidácie odpadu. Pokiaľ občanovi nevyhovujú odvozné dni tak, ako sú určené,
má počas týždňa v pracovné dni v pracovnej dobe možnosť vytriedený odpad
doviezť do haly separovaného odpadu. Avšak podaktorí naši spoluobčania si
doteraz neosvojili návyky separácie a mýlia si halu na separovaný odpad so
smetiskom. Preto tam mimo pracovnej doby a počas voľna vyvážajú pri halu
aj ten odpad, ktorý naozaj patrí na skládku TKO.
Preto nám dovoľte, vážení občania, obrátiť sa na Vás so žiadosťou, ktokoľvek
z Vás uvidí občana, že vyváža do haly to, čo tam byť nemá, dajte nám vedieť.
Pretože fy Obec Nitr. Pravno, s.r.o. ten odpad musí zlikvidovať a vyviezť na
vlastné náklady a v konečnom dôsledku sa na ten vývoz skladáme my všetci.
Aby sme Vám pripomenuli spôsob a termíny vývozu separovaného odpadu,
prikladáme pravidlá separovania.

jún 2012
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Divadelná jar
Jána Roháča
Tento rok sa 18.–19. mája
2012 konal v Nitrianskom Pravne
už 11. ročník Festivalu zábavného
divadla „Divadelná jar Jána Roháča“.
Zábavné divadlo dostalo príležitosť nadviazať na tvorbu významného rodáka, osobnosť divadelného a televízneho režiséra bývalého
Československa Jána Roháča. Pri
príležitosti 80. výročia jeho narodenia, pripravili organizátori RKC
v Prievidzi a OcÚ v Nitrianskom
Pravne s finančným prispením
MKSR, osvedčené podujatie pre
členov amatérskych divadelných
súborov, ktorý sa vo svojej tvorbe
zameriavajú na komediálne žánre.
V piatok v popoludňajších hodinách 18. 5. 2012 sa v obradnej
sále OcÚ v Nitrianskom Pravne
predstavili talentovaní členovia

Teátra C& D zo Žiaru nad Hronom
s príbehom Števka z Očovej, ktorý sa s cieľom zachrániť dojivosť
kráv, vydal až do Bruselu: Dobiť
svet ... a načo! Výstavu kresleného humoru Bez slov, v koncepcii
komisára výstavy Kaza Kanalu
divákom predstavil prítomný
karikaturista Peter Homola, ako
ináč, aktuálnou karikatúrou slovenského hokejistu s klobúkom,
valaškou a javorovým listom.
Počas vernisáže výstavy sa predstavili talentovaní hudobníci, žiaci
ZUŠ Nitrianske Pravno: A. Morávek, Nikola Kováčová, M. Mašír,
T. Škultétyová, D. Šnircová pod
vedením pedagógov pani Magyarovej, Fridrichovej a Straňankovej.
O spomienky v zábavnom
programe Roháčovské nostalgie,
plnom sugestívneho spevu Šimo-

na Pečenku, sa podelili vzácni
hostia zo Slovenska a Českej republiky. Na spoluprácu v divadle
Semafor si zaspomína úžasná
herečka a komička Uršula Kluková. Študentské roky na vysokej
škole priblížil bývalý spolužiak,
divadelný vedec a literárny autor
PhDr. Ladislav Lajcha, Csc. O súčasný stav humoru na Slovensku
sa podelil MgA. Ján Fakla, riaditeľ Európskeho festivalu humoru
a satiry Kremnické gagy. (V auguste 2012, v rámci programu
Kremnické gagy, bude v uličke
nosov slávnostne odhalený nos
Jána Roháča).
Sobotňajšie popoludnie privítalo záujemcov o dobrú zábavu
a divadlo v Obradnej sieni OcÚ
na predstavení Smola, ktoré si
pripravili členovia DDS Fireball
pri ZUŠ Ľ. Fullu z Ružomberka
na motívy knihy H. Pawlovskej - Ó,
jak ti závidím.
Interaktívne predstavenie Balónkové pohádky (rozprávky)

určené mladším a menším divákov mali obrovský ohlas i u prítomných divákov z radov rodičov, ktorý sa spontánne zapájali
do tvorby príbehu pod vedením
Šimoma Pečenku. V mini amfiteátri v Nitrianskom Pravne sa
toto sobotné popoludnie určite
zrodili malí herci, ktorí si s chuťou
zahrali rozprávku o veľkej repe
s využitím balónových rekvizít. So
situačnou komédiou L. Smočka
Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa
Burkeho vystúpili členovia Divadelného súboru Daxner pri MsÚ
v Tisovci. Ani avizovaný hokejový
zápas medzi ČR a Slovenskom
a hlučnejší exteriér neubral na
presvedčivých výkonoch hercov
z Tisovca. Za stavu 1:0 pre Slovensko si aj za svoje herecké
majstrovstvo vyslúžili frenetický
potlesk divákov a z Nitrianskeho
Pravna si zaslúžene odniesli Titul
Laureát festivalu v kategórii zábavného divadla.
Dňa 19. 5. 2012 zapísala K. Súkeníková

Z jarných aktivít Domu stretávania
v Nitrianskom Pravne
Jarné aktivity v karpatskonemeckom spolku sa obyčajne
začínajú oslavami dňa matiek. Aj v tomto roku sa stretli členky
spolku, aby oslávili svoj sviatok.
Medzi významné aktivity patrí „Noc múzeí“, ktorú organizuje
každý rok múzeum karpatských Nemcov. V tomto roku sme sa
19.mája opäť pripojili k ostatným múzeám na Slovensku, aby sme
širokej verejnosti umožnili uvidieť stálu výstavu „Dejiny a kultúra
karpatských Nemcov v oblasti Hauerland, ako aj sprievodný
program ktorý sa konal v iných miestnostiach Domu stretávania. Naše ženy sa predstavili so svojimi ručnými prácami, ako
vyšívanie, košikárstvo a drotárstvo. Deti zo Základnej umeleckej
školy dokázali, že voľný čas strávený v Základnej umeleckej
škole nie je zbytočný. Mohli sme obdivovať ich obrazy s motívmi
Nitrianskeho Pravna, ako aj výstavku kresieb, ktoré namaľovali
počas tohto školského roku. Celý večer bol umocnený peknou
komornou muzikou.

Vypočuť sme si mohli žiakov ZUŠ, ktorých sprevádzali ich učiteľky. Aj touto cestou Ďakujeme učiteľkám ZUŠ za spoluprácu,
ktorá sa už stala každoročnou tradíciou. Okolo sto návštevníkov
podujatia, ktorí navštívili múzeum v tento pekný májový večer
napriek tomu, že sa konali majstrovstvá sveta v hokeji dokazuje,
že obyvatelia Pravna majú záujem o históriu svojej obce.
Aj deti našich členov si pripomenuli svoj sviatok. 1.júna sa
predstavili návštevníkom Domu stretávania svojim pekným
programom v nemeckom jazyku. Aj tu patrí vďaka učiteľkám
nemeckého jazyka, ktoré sa deťom venujú aj vo svojom voľnom
čase, aby sa ich rodičia a starí rodičia mohli potešiť so svojimi
ratolesťami. Malé darčeky a občerstvenie, ktoré pripravili mamičky detí, tak isto potešili našich malých účastníkov tejto slávnosti.
Anna Husárová
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DEŇ DETÍ
Plánovanú akciu k oslavám
MDD z 1. 6. 2012, sme pod
hrozbou predpovedí zlého počasia na poslednú
chvíľu presunuli na štvrtok
31. mája 2012. A urobili
sme dobre, počasie nám
naozaj prialo. O 15.00 hodine sa začali na športovom ihrisku v Nitrianskom
Pravne schádzať veľkí aj
malí, môžem konštatovať,
že účasť bola naozaj bohatá. Pre deti boli pripravené
športové disciplíny, pričom
nebola dôležitá rýchlosť,

ale správne prevedenie
disciplíny. Za absolvovanie
niekoľkých disciplín mohlo
dieťa získať voľný vstup na
zábavnú atrakciu podľa
vlastného výberu. Veľkému
úspechu sa tešili atrakcie
ako nafukovacia skákacia
žirafa, vláčik pre najmenšie deti a zorbingová guľa.
Po absolvovaní všetkých
disciplín boli deti zaradené do zlosovania o pekné ceny. Samozrejme, že
nechýbali ani sladké odmeny. Deti, ktoré momentálne
nesúťažili, alebo sa nebláznili na atrakciách, mali mož-

Odber krvi sa opäť vydaril
Na začiatku júna sa v našej obci uskutočnil hromadný
odber krvi. Bolo to už po trinásty raz čo takúto akciu organizovali členky výboru MS SČK v Nitrianskom Pravne
v spolupráci s mobilnou jednotkou Národného transfúzneho centra v Martine.
Spolupráca začala v r. 2008, kedy sa stihli zorganizovať
len dva odbery a potom v nasledujúcich rokoch to už boli
po tri odbery. Keď sa s odbermi začínalo realizovalo sa
25 – 35 odberov, no postupne počty darcov a odberov
narastali, až sa dosiahla päťdesiatka. Najvyšší počet odberov, ktoré sa realizovali v priebehu troch hodín bol 55
odberov. Je to pekné číslo, ale treba povedať aj to, že sa
na ňom zúčastňujú aj občania – darcovia krvi z blízkeho
okolia, a pochvaľujú si, že ušetria čas, keď nemusia za
odbermi cestovať ďalej ako do Nitrianskeho Pravna. K poslednému odberu mal miestny spolok SČK v evidencii už
140 darcov krvi, ktorí sa podľa svojich možností striedajú
na odberoch, niektorí pravidelne.
Všetci majú spoločný cieľ – pomáhať ľuďom. Aj členky
výboru MS SČK sa snažia, aby odbery prebiehali pravidelne a plynule, aby darcovia krvi nestrácali čas, aby ich
nič neodradilo od takej obetavej činnosti ako je darcov10

nosť využiť maľovanie na
tvár, alebo sa mohli zahrať
na malých hasičov. Skutočne to na tom ihrisku žilo. Aj
keď nám niektoré veci z dôvodu presunu podujatia
nevyšli, verím že všetkým
sa toto popoludnie páčilo
a dúfam, že o rok sa opäť
stretneme.
Na záver by som chcela
poďakovať všetkým, ktorí
sa na organizácii tohto podujatia zúčastnili, zamestnancom Obecného úradu,
členom komisie kultúry,
žiačkam 9. ročníka ZŠ Nitr.

Pravno. Ďalej obecnému
hasičskému zboru za to,
že prišli a umožnili deťom
stať sa na chvíľu malými hasičmi, pánovi Romanovi Domanikovi za ozvučenie tejto
akcie. Nesmiem zabudnúť
ani na sponzorov, ktorí
prispeli s cenami - Obecný úrad Nitrianske Pravno,
Papierníctvo Natália pani
Pavlíkovej, Smajlík-športové
oblečenie pani Krebesovej,
Lunapark pána Šiatinského
a tiež rodina Mendelová zo
Solky.
Z.Žillová

stvo krvi. Výbor MS SČK v Nitrianskom Pravne opätovne
ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zúčastňujú odberov krvi
a dovoľuje si povzbudiť aj nových aby prišli skúsiť, určite
premôžu svoje obavy a strach a potom sa budú tešiť,
že urobili dobrú vec, lebo svojou krvou možno niekomu
zachránili život, alebo aspoň pomohli v ťažkej zdravotnej
situácii. Už teraz je dohodnutý termín na najbližší odber,
ktorý sa uskutoční opäť v Klube dôchodcov v Nitrianskom
Pravne 10. októbra 2012.
Tešíme sa, že sa tam opäť stretneme.
							
Výbor MS SČK : J.M.

Akcie Občianskeho
združenia Bôrik

Klub dôchodcov bol
na zájazde

Dňa 28. apríla 2012 sa na rybníku Bôrik II. konalo otvorenie
rybárskej sezóny. Zišli sa tu členovia so svojimi rodinami
a priateľmi. Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý program. Pri slávnostnom akte bola vztýčená zástava
Občianskeho združenia Bôrik a všetci prítomní zaspievali
hymnu združenia.
Akcia začala ženskými pretekmi v love udicou s určenými
pravidlami. Našim ženám sa darilo:
1. miesto získala Vladka Suchá, ktorá ulovila kapra 51 cm,
2. miesto získala Ivetka Kremlová, ktorá ulovila kapra 50 cm,
3. miesto získlada Janka Rakovanová,ktorá ulovila kapra
45 cm.
Darilo sa aj mužom najväčšieho kapra o dĺžke 55 cm ulovil
Peter Grom. Program pokračoval športovými súťažiami.
Krásne slnečné počasie prispelo k vydarenej akcii. Organizátori pripravili občerstvenie – údené ryby, halászlé
a výborný guláš. Gazdinky priniesli na ochutnanie svoje
špeciality – koláčiky sladké a aj slané. Bolo čo ochutnávať
všetky boli vynikajúce. Na svoje si prišli detí, ktoré sa tu
vyšantili do sýtosti. Počas celej akcie vládla príjemná atmosféra a rodinná pohoda.

V deň zájazdu bolo veľmi studené ráno. Chlad a nepríjemný, silný vietor
dosť ovplyvnil náladu účastníkov zájazdu. Boli obavy, ako sa asi tento deň
skončí. No autobus bol naplnený a preto odchod, smer trasy Brodzany.
V Brodzanoch bola prvá zastávka. Tam bola dohodnutá prehliadka
kaštieľa pôvodných majiteľov Brogyánovcov. S členmi tohto rodu sú
bezprostredne zviazané aj spomienky a kontakty na A. S. Puškina. Prostredníctvom staršej sestry Puškinovej manželky, ktorá žila v Brodzanoch,
sa dostalo do Brodzian veľa predmetov, ktoré jej pripomínali priateľov,
príbuzných , domov. Takto sa dostalo na Slovensko aj kompletné vydanie
Puškinovej tvorby v origináli a niekoľko jeho osobných predmetov. Hoci
sám Puškin v kaštieli nikdy nebol, predsa je chvályhodné, že tu vzniklo
Slovanské múzeum A.S. Puškina. Prehliadka kaštieľa bola zaujímavá aj
tým, že bol k nej patričný výklad. Počas prehliadky kaštieľa vonku už
začalo svietiť slnko a keď bolo po prehliadke slnkom boli zaliate celé
Brodzany.
Trasa zájazdu pokračovala do Oponíc. Tam už čakal sprievodca,
lebo prehliadka knižnice bola vopred dohodnutá. Knižnica a kaštieľ, ktoré
pôvodne dal postaviť a udržoval rod Oponyiovcov, je obklopená parkom
a obrovskými stromami, ktoré už prežili snáď aj dve storočia. Stromy
vytvárajú oázu ticha a pokoja a uprostred nich krásne zrenovovaná
historická pamiatka. Kaštieľ je dnes premenený na hotel a knižnica plní
svoju funkciu ako pôvodne mala. Pred piatimi rokmi tu boli trosky kaštieľa,
z ktorého si vzal kto čo mohol a podobnej pozornosti sa ušlo aj knižnici.
O knihy až taký veľký záujem nebol o to viac ich ničili hlodavce, vtáky,
poveternostné podmienky a bohužiaľ aj ľudia, ktorí v nej zriadili sklad
obilia.
No našli sa ľudia, ktorí poznali hodnotu týchto kníh a poznali aj históriu
rodu a začali konať. Súkromná spoločnosť odkúpila pozostatky kaštieľa
a na základe zachovanej dokumentácie sa snažila zrenovovať kaštieľ
a knižnicu čo najbližšie k jeho pôvodnému vzhľadu. Po piatich rokoch
rekonštrukcie sa vlani v novembri začali ponúkať prehliadky knižnice pre
verejnosť. Dnes je knižnica klimatizovaná, teplota aj vlhkosť vzduchu sa
tam udržuje na hodnotách, ktoré vyhovujú knihám a materiálu v ktorom
je prevažná časť kníh viazaná – teda koži. Vysoké steny knižnice tvoria
police plné kníh. V hornej časti je okolo stien balkón, po ktorom sa na
koľajničkách pohybuje schodový rebrík, čím je sprístupnená aj tá najvyššia
polica s knihami. Výklad o histórii knižnice, o tom ako sa kto o ňu staral
bol veľmi zaujímavý, ale pocit, že nás obklopuje 17 624 kníh bol úžasný.
Sú tam uložené knihy svetových autorov v origináli a to z trinásteho až
šestnásteho storočia. Dnes je tam umožnené prísť čítať z týchto diel,
študovať ich, robiť výpisky, používať pri tom internet, to všetko v bielych
rukavičkách, ale nič sa odtiaľ nesmie vyniesť, knihy sa nemôžu požičiavať.
Sprievodca knižnicou ponúkol účastníkom zájazdu aj prehliadku
múzea venovanému rodu Oponyiovcov. Ponuka bola prijatá a prehliadka
absolvovaná, no čas už pokročil a my sme mali byť už na obede. Ten
sme absolvovali v Dolných Lefantovciach v reštaurácii Elefant, kde sme
svorne fandili našim hokejistom, ktorí práve zdolávali kanadský mančaft.
Naobedovaní a spokojní s výsledkom hokeja sme pozdravili zvieratká
v obore za reštauráciou a pobrali sme sa do autobusa. Ten nás bez
problémov doviezol domov. Účastníci zájazdu aj takýmto spôsobom
ďakujú obecnému zastupiteľstvu za to, že prispieva na akcie klubu ako
sú naše zájazdy, čim pomôžu, aby naše skromné dôchodky vydržali
v peňaženkách o niečo dlhšie.

Ďalšími vydarenými akciami boli rybárske preteky a veľkonočná rybačka. Dňa 22.4.2012 sa uskutočnili preteky
na rybníku č. 1 za účelom výlovu kaprov a preloženie do
rybníku č. 2. Preteky boli od 10.00 do 14.00. Hlavným
rozhodcom sa stal pán Karol Kremel, ktorý meral dĺžku
ulovených rýb. Ocenenia za úlovky boli podľa ich dĺžky.
1.cenu – fľašku Karpatského brandy – za uloveného kapra
v dĺžke 43 cm získal p. Dušan Boďa. 2. cenu – živého
zajaca – získal pán Ján Martinka za 24 cm kapra. 3.cenu
– fľašku „ríbezláku“ – získal pán Róbert Kremel.
Členovia nášho združenia sa zišli aj na Veľkonočnej rybačke. Vládla tam dobrá atmosféra, ktorá trvala takmer celý deň.
Chytilo sa asi 8 kaprov, ktoré boli po vylovení opäť pustené
do rybníka. Najväčší úlovok bol 61 cm kapor, ktorého chytil
Dušan Boďa.
OZ Bôrik

J.M.
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Futbalisti MTJ Nitr. Pravno
jednotne oblečení
Keďže športovci reprezentujú nielen
výkonmi, ale aj oblečením, už dlhšiu
dobu sme sa zaoberali myšlienkou,
že aj naši futbalisti by mali chodiť na
zápasy, trénovať a rozcvičovať sa pred
zápasom v jednotnom oblečení. Takisto počas jesenných zápasov, keď je
vonku sychravé počasie a počas zimnej prípravy, nám chýbali zimné bundy
pre všetkých hráčov. Preto sme začali
hľadať finančné prostriedky na kúpu
sady oblečenia, ktorá by spĺňala naše
možnosti a predstavy. Toto sa nám
podarilo, keď sme prostriedky získali
od sponzorov a z 2% daní. Po mnohých poradách sme vybrali súpravu od
firmy Sportika a farebné kombinácie

si vybrali po vzájomnej dohode hráči. Súprava obsahuje športovú tašku,
zimnú bundu, vychádzkovú súpravu,
teplákovú súpravu, nepremokavú bundu, 2 tričká, trenírky a štulpne. Na 3
bundy sme dali názov našej MTJ a pred
zápasmi sa vždy dohodneme na jednotnom oblečení. A tak už aj naši hráči
a realizačný team môžu reprezentovať
našu obec aj oblečením. Preto by sme
chceli aj touto cestou poďakovať p. Jánovi Kulichovi, p. Romanovi Raučinovi
a ďalším, ktorí si nepriali byť zverejnení,
za ich dary, ktorými nám pomohli pri
realizácii tejto myšlienky.
Tibor Pavlíček
foto: Lukáš Olšiak

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. JúLA 2012.
Ďakujeme.
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