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zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v nitr. pravne časť vyšehradné dňa 6. 9. 2012
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne v časti
Vyšehradné zvolal na deň 6. 9. 2012
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 je prítomných 10 poslancov, 1 poslankyňa je
ospravedlnená. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia. Navrhol doplniť bod
programu 8a/ – úprava rozpočtu obce.
Vyzval poslancov, aby za program hlasovali. Poslanci odsúhlasili navrhnutý
program zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej
rady, doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 5. Informatívna správa o plnení
rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok

2012 a monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu za I. polrok
2012
6. Informácia o výsledku kontroly
Najvyšším kontrolným úradom SR
7. Majetok obce – odpredaj pozemkov
8. Zvýšenie počtu detí v triedach
Materskej školy v Nitr. Pravne
8a/ Úpravu rozpočtu obce
9. Rôzne – informácie
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne od posledného zasadnutia OZ predložila p. Boďová Ľubica
– prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Hlavný
kontrolór p. Miklošovič Peter predložil
správu o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok
2012 a monitorovaciu správu o plnení
programového rozpočtu za I. polrok
2012 predniesla p. Margetová Eva –
ekonómka. Informáciu o výsledku
kontroly Najvyšším kontrolným úradom SR predniesol starosta obce Ing.
Balčirák Jozef.
Návrh na odpredaj pozemkov
v majetku obce s návrhom a odporúčaním Obecnej rady a komisií predložila

p. Chmurová Drahomíra. Návrh na
zvýšenie počtu detí v triedach Materskej školy v Nitr. Pravne s doporučením Obecnej rady v Nitr. Pravne
predložila Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno. Návrh na úpravu
rozpočtu obce Nitr. Pravno predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Podrobne informoval o dôvodoch
úpravy rozpočtu obce, ktorá súvisí so
zvýšením počtu detí v Materskej škole v Nitr. Pravne. So zvýšením počtu
detí v MŠ súvisí vybavenie kuchyne
a pracovné miesto - upratovačka. Návrh doporučený finančnou komisiou
a Obecnou radou v Nitr. Pravne je
zapracovaný v návrhu na uznesenie.
Starosta obce predložil návrh
zmluvy o spolupráci uzatvorenú
medzi zmluvnými stranami Obecný
úrad Nitr. Pravno a firma KINET
s.r.o. Diviaky nad Nitricou, ktorej
predmetom je súhlas obce s umiestnením káblových rozvodov na stĺpy
obecného rozhlasu a verejného osvetlenia zhotoviteľom za účelom šírenia
vysoko rýchlostného internetu do domácností. Zmluva bola prejednaná
na pracovnom zasadnutí poslancov
predchádzajúci deň 5. 9. 2012. Bola
daná k dispozícii poslancom, aby si
túto preštudovali a mohli tak k návrhu
zaujať svoje stanovisko.

Po predložení uvedených bodov
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov
a ostatných prítomných k diskusii.
MUDr. Elischerová Mária – občan – predložila podnet obyvateľov
obce NItr. Pravno, ktorý
predkladajú členom obecného
zastupiteľstva. Jedná sa o bezpečnosť
cestnej premávky pre obyvateľov
bývajúcich v tejto časti, rýchlosť prechádzajúcich vozidiel cez Priev. ulicu.
Požadujú v záujme bezpečností občanov riešiť situáciu, vybudovaním po
oboch stranách cesty spomaľovacie
repardéry, alebo inštalovať merače
rýchlosti a hluk riešiť protihlukovou
stenou.
Pán Haronik Rastislav – občan –
požadoval o vysvetlenie k stavebným
úpravám rodinného domu, v prípade,
že sa mení celkový vzhľad domu, alebo sa vykonávajú len drobné stavebné úpravy, ako má občan postupovať,
aké povolenie potrebuje. Poďakoval za
príspevok obce pre Občianske združenie Vyšehrad, ktoré mohlo z týchto
prostriedkov vykonať opravy a rekonštrukčné práce v KD Vyšehradné
a tiež organizovať záujmové činnosti
pre deti – Prázdniny vo Vyšehradnom.
Starosta obce odpovedal na záležitosť riešenia problematiky štátnej
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cesty na Priev. ulici, ktorý podnet
bude riešený so správcom štátnej cesty
a v komisii výstavby, stavebná akcia
bude zapracovaná v návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Vyjadril sa tiež
k povoľovaciemu konaniu k stavebným úpravám drobným a rozsiahlym
na rodinných domoch.
Pán Kremel Róbert – občan – tlmočil požiadavku p.RNDr. Stiffelovej
Márii k náhrade pozemku za športovým ihriskom v Nitr. Pravne, ktorú
predložila na Obecný úrad v Nitr.
Pravne. Požadoval vysvetlenie k vybaveniu žiadosti.
Pani Chmurová Drahomíra informovala o spôsobe
vybavenia žiadosti. Vysvetlené bolo
podané ako bola žiadosť do súčasnej
doby riešená a čo bolo žiadateľke oznámené. Pani RNDr. Stiffelovej bude
podaná najnovšia informácia.
MUDr. Elischer Viliam – občan –
namietal plánovanú výstavbu čerpacej
stanice pri cintoríne v Nitr. Pravne.
Osadenie stavby by bolo podľa neho
v rozpore so zákonom.
Nie je spokojný s vybavením a s odpoveďou akú dostal od starostu obce
na svoju požiadavku v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa neho nebolo mu odpovedané a ani nedostal informáciu akú
chcel.
Starosta obce vyzval MUDr.
Elischera, aby mu dal k dispozícii kópiu žiadosti, ktorú tento predložil na
OcÚ Nitr. Pravno a tiež odpoveď na
požiadavku MUDr. Elischera. Verejne prečítal požiadavku a tiež odpoveď
na ňu. Konštatoval, že odpovedal na
tie otázky, na ktoré boli požadované
odpovede. V žiadosti nebolo uvedené, že treba poskytnúť kópie zápisníc
z valného zhromaždenia spol Obec
Nitr. Pravno s.r.o.
Pani Rybárová Anna – občan –
kritizovala pripomienky a sťažnosti
p. MUDr. Elischera Viliama a jeho
manželky MUDr. Elischerovej Márii
k výstavbe plánovanej čerpacej stanice

pri cintoríne v Nitr. Pravne. Zaujímala
sa výkon kontroly, ktorú vykonávala
poslankyňa Ing. Zaťková Miroslava
na OcÚ v Nitr. Pravne.
Ing. Pekár Peter – poslanec – navrhol, aby návrh Zmluvy o spolupráci
s firmou KINET s.r.o. bol najskôr s firmou prejednaný osobne a až potom
bol predložený na schválenie poslancom OZ na rokovaní.
Za predložený návrh Ing. Pekára
Petra k prejednaniu návrhu Zmluvy
s firmou KINET dal starosta obce Ing.
Balčirák Jozef hlasovať.
Hlasovanieposlancov:
Hlasovanie poslancov k návrhu
zmluvy s firmou KINET s.r.o. bolo
nasledovné:
Osobné rokovanie poslancov
s firmou KINET – za 1 poslanec Ing.
Pekár Peter.
Proti osobnému rokovaniu 7 poslancov.
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci.
Starosta obce po zapracovaní
návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Ing. Zaťkovú Miroslavu, aby
predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Berie na vedomie
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/ Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I.
polrok 2012 a monitorovaciu správu
o plnení programového rozpočtu za
I. polrok 2012
d/ Informáciu o výsledku kontroly
Najvyšším kontrolným úradom SR
II. Navrhuje
Zvýšenie počtu detí v triedach MŠ
v školskom roku 2012/2013 nasledovne:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!!
OBECNÝ ÚRAD V NITRIANSKOM PRAVNE ŽIADA OBČANOV, ABY
V ZIMNOM OBDOBÍ NEPARKOVALI MOTOROVÉ VOZIDLÁ NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIACH. SVOJÍM KONANÍM OBMEDZUJÚ MOŽNOSTI
ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE JE V PLATNOSTI ZÁKAZ PARKOVAMIA NA CHODNÍKOCH V CELEJ OBCI. (VZN č. 2/1996) A KAŽDÝ OBČAN JE POVINNÝ
UDRŽIAVAŤ CHODNÍK PRED SVOJÍM DOMOM.
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v triede 2 – 4 ročných detí o 0 detí
(počet detí v triede – 16)
v triede 3 – 4 ročných detí o 4 deti
(počet detí v triede – 24)
v triede 4 – 5 ročných det o 4 deti
(počet detí v triede – 25)
v triede 5 – 6 ročných detí o 6 detí
(počet detí v triede – 28)
v triede 3 – 6 ročných detí o 5 detí
(počet detí v triede – 26)
III. Súhlasí
So zrušením zápisu parcely č.
5295 /registra E/ o výmere 359 m2
evidovanej na liste vlastníctva č. 1
a zápis parcely č. 5295 o výmere 359
m2 do vlastníctva manželov Bačík Ján
a manželka Erika v celosti do LV – 93.
IV. S c h v a ľ u j e
a/ Odpredaj pozemkov v majetku
obce nasledovne:
1. p. č. 235/7 a 235/8 o výmere
1216 a 412 m2 v k.ú. Solka na základe vypracovaného znaleckého
posudku č. 118/2012 za navrhnutú
cenu 11.900,- € pre pána Ing. Hubu
Mariana,Nitrianske Pravno. Termín:
do 31. 12. 2012
2. p. č. 235/5 o výmere 1835 m2
v k.ú. Solka na základe vypracovaného
znaleckého posudku č. 117/2012 za
navrhnutú cenu 13.400.- € pre pána
Ing. Hraňu Mariana, Nitrianske Pravno. Termín: do 31. 12. 2012
3. p. č. 729/4 v k.ú. Nitrianske
Pravno o výmere 89 m2 pre pána Lubika Martina, Nitr. Pravno odpredať za
cenu 7,- € na účely majetkoprávneho
vysporiadania. Odpredaj pozemku je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
b/ Úpravu rozpočtu obce na rok
2012 nasledovne:
Vo výdavkovej časti rozpočtu
v programe 8.2 – školstvo – originálne
kompetencie – MŠ - navýšiť finančné
prostriedky o 1.000,- €.
V programe 8.2 – školstvo – originálne kompetencie – ŠJ pri MŠ navýšiť
finančné prostriedky o 4.560,- €
V príjmovej časti – daňové príjmy

v klasifikácii 111003 výnos dane z príjmov FO navýšiť o sumu 5.560,- €.
c/ Podpísanie zmluvy o spolupráci medzi obcou Nitrianske Pravno
a Spoločnosťou KINET s.r.o. Diviaky
nad Nitricou.
V. Ukladá
Hlavnému kontrolórovi obce Nitr.
Pravno - skontrolovať prijatie detí do
Materskej školy v Nitr. Pravne podľa
schválených kritérií Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne. O výsledku
kontroly podať správu obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie poslancov k odpredaju pozemku predloženiu na schválenie – odpredaj pozemku pre p. Lubika
Martina ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Zo zákona je potrebné 3/5 väčšina prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Hlasovanie poslancov k navrhnutej
úprave rozpočtu obce na rok 2012:
Zo zákona je potrebné 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Hlasovanie poslancov za prijatie
uznesenia okrem už schvaľovaných
bodov návrhu na uznesenie:
Za prijatie uznesenia hlasovalo
9 poslancov za predložený návrh.
Proti predloženému návrhu
0 poslancov .
Zdržal sa hlasovania k predloženému návrhu 1 poslanec (ng. Pekár
Peter). 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

				

OZNAM PRE OBČANOV
OBECNÝ ÚRAD V NITRIANSKOM PRAVNE OZNAMUJE
OBČANOM, ŽE OD 1. OKTÓBRA 2012 JE SCHVÁLENÁ
NOVELA ZÁKONA NRSR O SPRÁVNYCH POPLATKOCH
č. 145/1995. AKTUÁLNY SADZOBNÍK SPRÁVNYCH
POPLATKOV, KTORÝCH PREDMETOM SÚ ÚKONY
A KONANIA SPRÁVNYCH ORGÁNOV BUDE ZVEREJNENÝ
NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE.

Aktivity OZ Vyšehradné
„Na ľudovú nôtu“
29. septembra sa konalo podujatie o.z. Vyšehrad pre
všetkých milovníkov folklóru v KD Vyšehradné. Na úvod
prebehla vernisáž výstavy „Tváre ducha“, venovaná príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie
(výstava s podporou Ministerstva kultúry SR, K - 2000
o. z., KaSS Prievidza a Vyšehrad o. z.). Na počúvanie a do
skoku hrala Poluvská muzika, podávali sa hrubé rezance
s dusenou kapustou na slanine, praženice - Babky, pečené jablkové krížalky so škoricou a všetko možné čo dolu
krkom tečie a vnútro zohrieva :). JUCH!
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2012
Vo Vyšehradnom v kultúrnom dome sa 6. októbra uskutočnila „Výstava plodov záhradkárov“ . Tie najkrajšie
aranžmány boli ocenené umeleckými výrobkami keramikára a kachliara Rastislava Haronika. Súťaž o najkrašiu
kresbu s cenami pre deti, pečenie chleba, tekvíc a vyrezávanie Svetlonosov, ... to všetko sa udialo v krásny slnečný
jesenný deň. Tešíme sa na vás nabudúce!

Privítali sme nových občanov
V piatok 5. októbra 2012 sme v Obradnej sieni Obecného
úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov, detičky,
ktoré sa narodili v našej obci v roku 2012 v mesiacoch apríl–júl:
Jozef Mastrák, Viktória Kurišová, Martin Jankula, Jozef
Baroš, Sarah Weigertová, Selina Lacková, Dávid Vida, Emma
Bieliková – vitajte medzi nami!

október 2012
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Upozornenie na povinnosti
majiteľa nehnuteľnosti –
kosenie trávy
Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
na základe vykonanej fyzickej kontroly po obci na pozemkoch
majiteľov, ktorí majú svoje pozemky zanedbané a nepokosené
Vás upozorňuje na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1996 – Pravidlá spolunažívania – § 8 – Povinnosti
majiteľov nehnuteľností :
1) Majiteľ musí udržiavať majetok v stave, ktorý nezhoršuje životné prostredie obce, z hľadiska hygieny prostredia,
bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany i vonkajšieho vzhľadu.
2) Majiteľ musí zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti
verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho
nehnuteľnosti ( chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie
záhrad a hospodárskych priestorov a pod.)
V zimnom období je majiteľ povinný sa postarať o odhrnutie snehu a bezpečnú schopnosť povrchu chodníkov
priľahlého k jeho nehnuteľnosti.
3) Ak sa neplní niektorá z podmienok, uvedených v predchádzajúcom odseku, majiteľ musí zabezpečiť bezodkladne
nápravu.
Podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej len „zákon“) štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie ustanovenia:
§ 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z. z. ukladá
vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej
pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
§ 3 ods. 1 Zák. č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. o rastlinnej výrobe.
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia.
Aby sa zabránilo tomuto nežiadúcemu stavu, žiadame
vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych
i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti
rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania
trávnatých plôch ich kosením ( najmenej 2 krát do roka ),
čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce
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Chvojnica - Sv. Notburga z erbu
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1614. Chvojnica (nem. Fundstollen), leží
v pohorí Strážovských vrchov v oddieli Malá Magura.
Územie sa vyznačuje veľkou
rôznorodosťou od mierne zvlnenej pahorkatiny až po reliéf
vysočín s nadmorskými výškami do 1200m. Obec sa nachádza na strednom toku hlboko
zarezaného potoka Chvojnica
v lone prekrásnej prírody a je
typickým sídlom položeným
v horách, ktoré jej dodávajú
charakteristický ráz a je lákadlom pre turistov a rekreantov,
ktorí hľadajú v prírode pokoj
a oddych. S počtom obyvateľov stále bývajúcich okolo 250
sa radí medzi najmenšie obce
v regióne. Dominantou obce je
zaujímavý kostol-sieňový Povýšenia svätého kríža. Kamenný kostol s vtiahnutou vežou
je obdivuhodná kamenárska
práca z kameňa z miestnych
zdrojov. Obec s nadmorskou
výškou 480m pri majeri, dlhá
9 km sa tiahne až k výškam
573 m.n.m.
Obecná pečať pochádzajúca
zo začiatku konca 18.storočia.
Odtlačok typária z roku 1715
je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí MOL
Budapest V-5 Altenburger
Pecsétgyujteménye. Na pečati s kruhopisom CHVOJNICZ
1715 je vyobrazená svätica
so vztýčenou pravou rukou
a s kosákom v ľavej ruke- sv.
Notburga.
Toto znamenie pre autentickosť a vek sa stalo základom a východiskom pri tvorbe
obecného erbu. Neskoro gotický štít je zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť
v mestskej a obecnej heraldike.
V erbe obce Chvojnica je teda
vyobrazená sv. Notburga.
Sv. Notburga sa narodila
v roku 1268 v Tirolskom Rottenburgu nad Inom. Bola dcérou sedliaka a pracovala ako
slúžka v kuchyni miestneho
4

zemepána grófa Heinricha.
Sv. Notburga bola uctivá, milá
a veľmi pobožná. Za to, že dávala jedlo chudobným, zemepán sa nahneval a prepustil ju
zo služby v kuchyni, za trest
ju dal robiť na pole. Aj napriek
tomu pokračovala v dobročinnosti. Sama sa uskromňovala , len aby mohla rozdávať
a podporovať núdznych. Z jej
života je známa legenda:“ Po
prepustení z kuchyne ťažko
pracovala u zemepána na
poli“. Podľa tejto legendy, keď
ju nútili žať aj v nedeľu, odporovala so slovami „veď nedeľa
je Boží deň, má sa svätiť a nie
pracovať“ a pred pánom odhodila kosák, ktorý však nepadol
na zem, ale zázračným spôsobom ostal visieť vo vzduchu.
Sv. Notburga je uctievaná od
polovice 17. storočia, kedy sa
pravdepodobne začal procez
kanonizácie za pontifikátu
pápeža Inocenta XI (16761689). Sv. Notburga sa dožila
veku 45 rokov, zomrela v roku
1313. Je uctievaná najmä v Tirolsku, Bavorsku a Rakúsku.
Zobrazovaná je najčastejšie
v nedeľnom kroji s polodlhou
sukňou, vo zdvihnutej ruke
drží zlatý klások.
Ako je známe, že od začiatku 17. storočia bola Chvojnica
osídlená nemeckými baníkmi,
ktorí tu pracovali v zlatonosných baniach. Väčšina nemeckých baníkov, ktorí sa v minulosti usadzovali na Slovensku
pochádzala z Tirolska a Bavorska. Z toho vyplýva, že kult sv.
Notburgy mohli zo svojej pôvodnej vlasti na Hornú Nitru
priniesť práve títo baníci. Erb
obce Chvojnica tvorí: V modrom poli štítu je strieborná
(biela) postava ženy so zlatou
(žltou) svätožiarou a topánkami, držiaca vo svojej ľavej
ruke kosák. Vyfarbenie erbu
Chvojnice zodpovedá základnému pravidlu heraldiky pre
používanie farieb a kovov. Keď
sa spomenie Prievidzský okres
a banícka činnosť, väčšina

ľudí na Slovensku si okamžite
predstaví ťažbu uhlia. Ťažba
uhlia v baníckej histórii Hornej Nitry predstavuje iba jej
najmladšiu etapu. No menej
známa v baníckej literatúre
20. a 21. storočia je priam zabudnutá, zapadnutá prachom,
ťažba zlata v oblasti Malej Magury. Zlato v okolí Chvojnice
sa ťažilo už pred 14. storočím,
vtedy tu boli dve slovanske
osady Chvojnica a Požega,
ktorá už zanikla.
K rozmachu ťažby zlata dochádza za účinkovania šľachtického rodu Anjouovcov po
roku 1330. Záujem o zlato
v predhorí Malá Magura už
12. storočí znamenal revolučný zlom pre túto oblasť. Intenzívne dosídľovanie nemeckými
a slovenskými baníkmi, tiež aj
roľníckou kolonizáciou, ktorá
bola podporovaná vtedajšími
mocnármi Uhorska udeľovaním mocných výsad pre novovzniknuté banícke a roľnícke
obce. Niekoľko storočí trvajúcu a veľmi intenzívnu ťažbu
zlata dokumentujú rozsiahle
stopy ryžovania, banskej činnosti v podobe zavalených ústi
štôlní a háld kamenia. Z toho
obdobia neboli v tejto oblasti
archívne údaje ako u významnejších hornouhorských banských lokalitách, napríklad
Kremnica, Banská Štiavnica.
Čo by mohlo poukazovať na
udelenie banických práv za
ročné poplatky bez potreby
a povinnosti systematickej

evidencie výnosov z banskej
činnosti, tiež aj na druhoradý
význam oblasti pre vládnu
moc. Intenzívny rozvoj ťažby
bol tým pravým dôvodom pre
vznik a rozvoj baníckych obcí
v okolí Nitrianskeho Pravna
(Deutsch Proben), ktoré v čase
rozkvetu ťažby zlata získalo
prívlastok Zlaté Pravno (Golden Proben-Aranprouwna).
Rozsiahle námestie a jeho tvár
dáva tušiť, že nádeje vkladané
do novoobjavených ložísk zlata museli byť skutočne veľké,
keď sa pri vzniku mestečka
uvažovalo nad potrebou tak
veľkého námestia.
Vznik Chvojnice sa spomína
v listinách z roku 1614, ale už
ako obnovená dedina na mieste slovanskej osady, keď sa
ťažba preorientovala z ryžovania a premývania aluviálnych
sedimentov potoka Chvojnica
na dobývanie primárnych rúd
v masíve Malej Magury. Ťažilo
sa tu okrem zlata aj striebro,
olovo a zinok po ktorých tu zostali ryžoviská a kutacie štôlne.
Z poklesu záujmu o ťažbu zlata
v okolí Nitrianskeho Pravna
došlo až po objave zámorských
ložísk a po obsadení Uhorska
Tureckými vojskami. Nízke
banícke poplatky zo začiatku 18.storočia dokumentujú
určitú stagnáciu ťažby a jej
pokles. Až do dnešných dní
možno pozorovať sporadický
záujem o ložiská zlata v okolí Malej Magury, ktorá bola
predmetom geologického,
geochemického a geofyzikálneho prieskumu aj po druhej
svetovej vojne. V literatúre je
zmienka až o stovkách štôlni
v ktorých sa kedysi dobývalo
zlato. Pri stavebných činnostiach vo výkopoch v Malinovej boli na viacerých miestach
zistené pozostatky starých
banských diel. Oblasť Malej
Magury, potok Chvojnica,
aj samotná rieka Nitra tesne
v podhorí je stále zaujímavým
miestom nie len pre športových zlatokopov.
Jozef Soľava

Priateľský futbalový zápas
a Vatra SNP
Koniec augusta sa už neodmysliteľne viaže ku spomienkam ako na Slovenské národné povstanie, tak aj ku spomienke na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa, ktorý je
patrónom nášho kostola v Nitrianskom Pravne. Pri príležitosti týchto dvoch udalosti, sa každoročne v našej obci
usporiada „Priateľský futbalový zápas medzi obecným
a farským úradom“, ktorý vo večerných hodinách zavŕšime pálením Vatry. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy
sme sa stretli už v 9. ročníku. Aj keď to celé dopoludnie
nevyzeralo na pekný deň, pretože počasie nám neprialo,
nakoniec to všetko dobre dopadlo. Otvorenie v podaní
turčianskych mažoretiek z Martina pokračovalo uvíta-

cím príhovorom pána starostu Jozefa Balčiráka a pána
farára Pavla Michaloviča, no a stretnutie mohlo začať. Aj
keď mládenci na začiatku vyzerali, že sa im moc nechce,
do konca zápasu sa rozhýbali a ukázali, že to naozaj vedia. Mužstvá boli veľmi vyrovnané, čo potvrdil aj koniec
druhého polčasu s nerozhodným skóre 2:2. Nakoniec po
predĺžení kopaním penált to mužstvo obecného úradu
vyhralo a zápas skončil 7:5. Po odovzdaní víťazného pohára nám futbalové stretnutie uzavreli opäť mažoretky

svojím vystúpením. Družstvá sa išli zregenerovať a my
sme mohli ďalej pokračovať s programom.
Na rad prišlo vystúpenie so psíkmi, ktoré nám predviedli
členovia Miestného kinologického klubu Lazany. Štvornohí miláčikovia ukázali aký vedia byť šikovní a oddaní.
Psíkovia predviedli svoje športové výkony a prišiel rad
na nás, aby sme sa všetci veľkí aj malí zapojili do pripravených športových disciplín ako hod budzogáňom, či
valčekom, alebo kop na bránu a skok do diaľky. Športo-

vali a súťažili sme až do 19.00 hodiny, kedy sa už vonku
začalo zvečerievať a vatra, ktorú pre nás pripravil obecný
hasičský zbor už čakala na zapálenie, ktorého sa ujal starosta. Večernú atmosféru nám spríjemnila a nejedného
človeka roztancovala country skupina Zatúlaní.
Tešíme sa že o rok nám bude počasie viac naklonené a my
sa stretneme opäť v dobrej nálade.
Za hladký priebeh podujatia patrí vďaka organizačnému
výboru do ktorého sa zapojili zamestnanci OcÚ a členovia Komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu.
Členky červeného kríža nám zabezpečovali prvú zdravotnú pomoc a obecný hasičský zbor
postavil krásnu veľkú vatru a dohliadal na bezproblémový priebeh jej spaľovania.
Taktiež ďakujeme rodinke Ollerovej za možnosť využívania služieb bufetu na športovom ihrisku, lebo bez
občerstvenia by to asi nešlo.
Z. Žillová

výstup na Vyšehrad
Pravňanský zväz žien usporiadal 22.9.2012 výstup na Vyšehrad. Napriek obavám z počasia sa nám výstup podaril. Zvládli
ho dôchodcovia, deti aj tehotná pani. Ten úžasný pocit keď
stojíte vysoko nad okolím a vietor vám strapatí vlasy, ten sa
nedá slovami ani opísať. Pohárik domácej pálenky a slaninka
nám dodali energiu na návrat. Cestou domov nás čakala ešte
jedna príjemná zastávka a to v pohostinstve Relax v Solke, kde
nám navarili výborný guláš. Tu sme si posedeli a vrátili sme sa
domov s dobrým pocitom a príjemne unavení.
Z. Jakubjaková
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STRETNUTIE RODÁKOV NITRIANSKEHO PRAVNA
15.–16. SEPTEMBER 2012
„Vraciam sa ako pútnik k prameňu, keď cíti veľký smäd.
Tým prameňom si ty „moja rodná“ k tebe sa mysľou vraciam späť.“
V Nitrianskom Pravne sa pravidelne koná stretnutie rodákov.
Podujatie je organizované pod záštitou obce, v spolupráci Karpato
-nemeckého spolku a farského úradu v Nitrianskom Pravne.
Tento ročník bol o to slávnostnejší, že v programe podujatia sme
sa zúčastnili vysvätenia zreštaurovaného pamätníka obetí 1.sv. vojny
- sochy Krista Kráľa na námestí v Pravne.
V sobotu 15.septembra sme sa stretli o 14.00 v dome stretávania
a zahájili sme podujatie „ Stretnutie rodákov 2012“ slávnostným
otvorením, príhovormi pána Ignatza Wolkobera za rodákov zo
zahraničia a pána Alfréda Šverčíka, predsedu miestnej organizácie Karpato-nemeckého spolku. Tu v dome stretávania mali hostia
možnosť prehliadky stálej expozície Dejín a kultúry karpatských
Nemcov Hauerlandu a zároveň na poschodí bola pripravená predajná
výstava tradičných ručných prác s praktickými ukážkami drôtovania,
sieťovania a vyšívania.
Ďalej bol pripravený bohatý kultúrny program, ktorý bol ukážkou
činnosti a aktivít ľudí žijúcich v našej obci.
V miestnom farskom kostole sme si vypočuli chrámový koncert
ženského speváckeho zboru Tenerezza z Nitrianskeho Pravna pod
dirigentským vedením DiU Alice Matušíkovej. Zazneli piesne v latinčine, nemčine, ruštine a samozrejme nechýbali zborové úpravy
slovenských ľudových piesní, ktoré mali u poslucháčov snáď najlepší
ohlas. Atmosféra koncertu gradovala spolu s úrovňou uvedených
skladieb, teda bolo možné pozorovať aj vydarenú dramaturgickú
koncepciu koncertu. Zborová hudba chytila prítomných za srdce
a verím, že v každom kto sa ho zúčastnil, zanechal tento koncert
hlboký zážitok.
Po koncerte sme sa presunuli na námestie k pamätníku obetí
prvej svetovej vojny - soche Krista Kráľa, kde po úvodnom príhovore
pána starostu Ing. Balčiráka a pána farára Johanna Kotschnera, sme
pristúpili k posväteniu zrekonštruovaného pamätníka. Vo svojom
príhovore starosta obce poukázal na nutnosť opravy objektu, ocenil
snahu občanov a poďakoval rodákom a všetkým zúčastneným za
pomoc. Pán Johann Kotschner priblížil spoločenské okolnosti vzniku
sochy, poukázal na odkaz pamätníka do súčasnosti a odsúdil prejavy
akéhokoľvek násilia aj v súčasnej dobe.
Zreštaurovaný pamätník vysvätil rodák z Nitrianskeho Pravna,
farár Johann Kotschner a súčasný správca farnosti Nitr. Pravno Pavol Michalovič. Slávnostnú atmosféru nám umocnili tóny dychovej
hudby Pravňanka a Ženského speváckeho zboru Tenerezza.
O 17.00 sa pokračovalo kultúrnym programom v mini-amfiteátri
v parku, ktorý nám opäť otvorili svojimi príhovormi starosta Ing.
Balčirák a Ing. Ignatz Wolkober.
Prvé v programe sa nám predstavili deti zo spojenej školy Nitrianske Pravno. Pani učiteľky Mgr. Daniela Šiatinská a Mgr. Margita
Pastoreková s nimi pripravili pásmo básničiek, riekaniek, piesní
a pranostík v pravnianskom nárečí. Toto vystúpenie sa stretlo s veľkým obdivom a uznaním nielen zo strany rodákov, ale taktiež všetkých
prítomných.
V druhej časti detského vystúpenia sa predstavila žiačka ZŠ
Lydka Krpelanová, minuloročná víťazka celoštátnej súťaže v prednese
detí v nemeckom jazyku. Ďalej sme pokračovali hovoreným slovom
v nemeckom jazyku. MUDr. Viliam Elischer nás vo svojom vstupe
previedol históriou a súčasnosťou našej obce v prednáške „Nitrianske
Pravno včera a dnes“.
Ďalším prekvapením bolo akordeónové vystúpenie 11. ročného
Jozefa Štálnika, žiaka ZUŠ v Nitr. Pravne z triedy p. učiteľky Straňankovej, so skladbou Kolotoč. No pred ním sme si ešte vypočuli
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prednes Ley Krajči, výherkyne tohtoročného kola celoštátnej detskej
súťaže v prednese detí v nemeckom jazyku.
Potom nasledovalo opäť hovorené slovo a to prednáška p. doktora
Viliama Elischera v slovenskom jazyku v podaní jeho dcéry Jany
Elischerovej.
Takmer na záver programu vystúpil domáci spevácky súbor Probner Echo pod vedením pani Márie Balčirákovej, ktorý nám predstavil
výber zo svojho repertoáru. Hudobné vystúpenia dospelých boli
vhodne doplnené vstupmi a scénkami detí, ktoré dodali vystúpeniu
veselý a zábavný charakter.

Nečakanú bodku na záver nám pripravili samotní hostia zo zahraničia, ktorí si spevácke vystúpenie pripravili cestou k nám na
Slovensko v autobuse. Musím podotknúť, že vôbec to nebolo poznať.
Ich vtipné podanie niekoľkých piesní oživilo atmosféru a priviedlo
divákov k spontánnemu potlesku .
Večer sme zavŕšili spoločnou večerou, na ktorej panovala úžasná
priateľská atmosféra. Tóny hudby a spevu zneli do neskorých hodín.
Stretnutie rodákov pokračovalo v nedeľu. Na miestnej Kalvárii
v Nitr. Pravne sa v ranných hodinách konala Krížová cesta, po ktorej
nasledovala Slávnostná svätá omša zo sviatku Povýšenia svätého
kríža - pri hornom kostole. Sv. omšu celebroval prefekt kňazského
seminára v Badíne, Mons. Ján Vigľaš za účasti domácich kňazov
a rodákov Johanna Kotschnera a Štefana Fábryho.
Na záver svätej omše dostala farnosť Nitr. Pravno vzácny dar.
Dôstojný pán Johann Kotschner – v mene všetkých pravnianskych
rodákov – priniesol sochu Sedembolestnej Panny Márie a odovzdal
do rúk p. farára Pavla Michaloviča. Nejde však o hocijakú sochu.
Tento malý drevený, ručne vyrezávaný reliéf Bolestnej Panny Márie
pochádza z našej obce a prežil bezmála 50 rokov za hranicami. Je
symbolom spolupatričnosti a súdržnosti ľudí, ktorí sú vzdialení od
domova a sprevádzal ich na všetkých ich stretnutiach. Na kalvárii
– v nedeľu 16. septembra sa symbolicky a veľmi emotívne vrátil do
svojej pôvodnej vlasti.
Krátko popoludní pri teplej káve s dobrými koláčmi nadišiel čas
rozlúčky, kedy starosta Ing. Balčirák daroval hosťom upomienkové
predmety a spoločne sme našich hostí vyprevadili. Mnohí z nich však
i po oficiálnom ukončení programu ostali v obci, navštívili svojich
priateľov a známych, pozreli si známe miesta a zákutia rodiska. To
je signálom, že sa v svojej starej vlasti cítia dobre a že sa sem radi
vracajú.
Dúfame, že toto stretnutie naplnilo srdcia dobrým pocitom
a prispelo k dobrým vzťahom všetkých obyvateľov Pravna. O dva
roky sa tešíme na ďalšie stretnutie pri príležitosti 80. výročia Vysvätenia Kalvárie.
Zdenka Žillová,

Pamätník obetí 1. svetovej vojny –
zreštaurovaný a posvätený
Pamätník obetí prvej svetovej vojny v Nitrianskom Pravne, ľudovo nazývaný Socha Krista
Kráľa, je dominantou juhozápadnej časti námestia. Bol postavený v roku 1934 a jeho
hlavným donátorom bol pravniansky rodák, kanonik banskobystrickej kapituly Anton
Richter, ktorý dal tento pamätník postaviť pri príležitosti 50. výročia svojho kňazstva.
Po takmer 80 rokoch bolo nutné pristúpiť k reštaurovaniu pamätníka, pretože jeho stav
nezodpovedal vážnosti objektu. Rokovania o reštaurovaní prebiehali od januára 2012.
Objekt je vo vlastníctve obce a nie je registrovanou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa
však v pamiatkovej zóne, preto bolo treba k nemu pristupovať s osobitým zreteľom. Vo
veľmi krátkej lehote sa podarilo získať jednotlivé potvrdenia potrebné od Pamiatkového
úradu a zabezpečiť pamiatkový dohľad.
S vypracovaním rozsiahlej potrebnej dokumentácie sme sa obrátili na pána Ing. arch.
Pavla Ševčíka z Bratislavy, samotné práce realizovali páni Marek Dolník a Milan
Surový z Prievidze. Bolo nutné dôkladne mechanicky a chemicky vyčistiť celý objekt
aj s ohradou, odizolovať ohradu a vyrobiť rekonštrukciu severnej nápisovej tabule.
Po vytmelení chýbajúcich častí a farebnom zjednotení bolo nutné celý objekt zakonzervovať. Naplánovali sme aj výmenu a ošetrenie kovových prvkov. Kováčske práce
sponzorsky zabezpečil p. Miroslav Juhás. Úpravu okolia pri posvätení a aj konečnú
úpravu prevzalo Kvetinárstvo DARINA – p. Darina Haragová

Rozlúčka so železnicou
Niekde sa budujú, u nás sa rušia. V rámci ozdravného plánu financií slovenských železníc
pristúpilo ministerstvo dopravy k zrušeniu železničnej dopravy na šiestich trasách. Medzi
nimi je aj trasa Prievidza- Nitrianske Pravno. Na rozlúčku s ňou 13. októbra na železničnej
stanici v Nitrianskom Pravne pripravil Obecný úrad NP v spolupráci s Prievidzským parostrojným spolkom podujatie, aby si pripomenuli jej viac ako 100 ročnú históriu, ako to tu
kedysi žilo a vírilo davmi ľudí. Železnica z Prievidze do Nitrianskeho Pravna dlhá 11 km sa
stavala v rokoch 1908-1909 a 31. októbra 1909 slávnostne prišiel po nej do N. Pravna prvý
parný vlak. Dnes si už len nostalgicky spomíname na pravidelne odfukujúci parný rušeň,
ktorý sme mali možnosť vidieť a previesť sa s ním aj pri tejto príležitosti. V nostalgickom
duchu sme sa niesli aj ďalej, pretože sme sa lúčili aj s parným rušňom „Ušatá“, ktorý na jar
odchádza do dlhodobého servisu.

Aby sme trochu odľahčili túto smutnú atmosféru pripravili sme nielen pekný kultúrny
program, ale priniesli sme aj trochu humoru, ktorý je samozrejme soľou života a mali sme
si ho možnosť pozrieť v kresbičkách pána Ľubomíra Nikolíniho. Výstava jeho diel spolu
s historickými fotografiami Nitrianskeho Pravna bola sústredená v priestoroch staničnej
čakárne. Kto to je p. Nikolíni? Jeho základná charakteristika je humorista, karikaturista,
autor aforizmov a poviedok. Narodil sa v Banskej Štiavnici a publikovať začal ako 20 ročný
študent a to v denníkoch ako Smena, Pravda ďalej v rôznych týždenníkoch a mesačníkoch
ako Televízia, Rozhlas a pod. Dá sa povedať, že jeho kresbičky, aforizmy či poviedky boli
uverejnené v celom Československu. Celkove mal uverejnených viac ako 10000 kresieb.
Osud bol k nemu krutý a vo veku 34 rokov ho mozgová príhoda pripútala k lôžku a pár
mesiacov v kóme mu zmenilo jeho život. Roky prešli, dnes býva v Centre sociálnych služieb
na Bôriku v Nitrianskom Pravne, je opäť plný síl, ten pravý humor ho neopúšťa a vernisážou svojich kreslených vtipov dáva o sebe vedieť, že je tu a živý. Vo svojich vystavených
kresbičkách si všimol aj ukončenie našej trate.

Zreštaurovaný pamätník posvätil 15. 9. 2012 pravniansky rodák Johann Kotschner
a miestny p. farár Pavol Michalovič za prítomností obyvateľov a rodákov z Nitrianskeho
Pravna. Starosta obce Ing. Jozef Balčirák vo svojom príhovore citoval autentický text
z obecnej kroniky, v ktorom priblížil pomery v obci v čase vzniku pamätníka. Poďakoval
za iniciatívu občanom a rodákom, ktorí pomohli pri oprave. Farár Johann Kotschner
priblížil spoločenské a politické prostredie 30. rokov 20.storočia a vyzdvihol význam
pamätníka v minulosti a súčasnosti. Zreštaurované nápisové tabule odhalili starosta
obce Ing. Jozef Balčirák a p.Ignatz Wolkober. Všetci prítomní si minútou ticha uctili
pamiatku padlých v prvej svetovej vojne a slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie
Ženského speváckeho zboru Tenerezza a dychovej hudby Pravňanka.
Rozpočet na materiál, všetky práce a potrebnú dokumentáciu dosiahol takmer
10.000 eur, z ktorých polovicu poskytol Pomocný spolok Karpato-nemeckých katolíkov
(organizácia združujúca karpato-nemeckých rodákov zo Slovenska žijúcich v Nemecku).
Finančne rekonštrukciu pamätníka podporili a prácami pomohli:
- Pomocný spolok Karpato-nemeckých katolíkov
- Obec Nitrianske Pravno
- p. Ing. Ignatz Wolkober
- farnosť Nitrianske Pravno
- p. Miroslav Juhás
- p. Monika Kurková
- p. Darina Haragová
- p. Konrad Richter
- p. Dr. Marta Juríková
- p. Ing. Rastislav Vlnieška
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli patrí srdečná vďaka.
Andrej Richter

Celým podujatím nás za krásneho jesenného počasia sprevádzal kultúrny program,
v ktorom sa predstavili Dychová hudba Pravňanka, šikovné deti MŠ v Nitr. Pravne s country
tancom, taktiež súkromná tanečná škola Diamonds s niekoľkými tanečnými číslami. Na
záver nám spríjemňovala chvíle hudobná skupina Saxoband. Nechýbali ani atrakcie, elektrické motorky pre deti a trošku adrenalínu z jazdy na terénnych auťakoch tkzv. „Off road“.
Poďakovanie patrí Pivárni stanica za to že sa podielali na spoluorganizovaní tohto podujatia, zapožičali nám historické fotografie Nitrianskeho Pravna, poskytli priestory na kultúrne
predstavenia a zabezpečili služby s občerstvením. Vďaka aj obecnému hasičskému zboru,
ktorý sa postaral o paru parného rušňa, tiež Romanovi Barenymu za ozvučenie a moderovanie podujatia a samozrejme aj zamestnancom OcÚ N. Pravno, ktorí pomáhali pri príprave
tejto akcie, najmä p. M. Štálnikovej. Manželom Boďovcom, ktorí svojou nezabudnuteľnou
vizážou v country kovbojskom štýle, vnukli myšlienku možno pre ďaľšie vlakové podujatie.
Účasť bola naozaj bohatá. Dúfame, že si stanica ešte zažije tieto davy ľudí a vrátime
sa k tomu, aby vlaky opäť premávali, lebo je smutné že rušíme to, čo naši predkovia
krvopotne budovali.
Z.Žillová
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Vernisáž výstavy
sochárských diel J. Damku

Vystúpenia detí
z materskej školy

Životopis nášho významného rodáka -akademického sochára Jozefa Damku sme uverejnili už v minulom
augustovom vydaní Pravnianských zvesti, teraz sme si
ho pripomenuli vernisážou výstavy sochárskych diel zapožičaných z SNM-Múzeum Bojnice. Vernisáž sa konala
15. októbra 2012 presne v deň 140. výročia jeho narodenia.

Aj v tomto školskom roku má 16 hudobne nadaných
detí možnosť navštevovať hudobno-pohybový krúžok.
Deťom sa venuje pani učiteľka Jamrichová a pani učiteľka Leitmanová. Ich cieľom je utvárať u detí pozitívny
vzťah k hudbe, vyvolávať u detí radosť nielen zo spevu,
ale aj z pohybu, podporovať ich zdravé sebavedomie
a sebadôveru. V sobotu 13. októbra 2012 vystúpili deti
s country tancom v priestoroch železničnej stanice
v Nitrianskom Pravne na akcii, ktorú usporiadal OÚ pod
názvom „Rozlúčka so železnicou“– naposledy s „Ušatou“. Aj keď mali deti na nácvik tanca relatívne málo
času, keďže vystúpenie bolo hneď v októbri, i napriek
tomu nesklamali a zožali veľký potlesk. Už 18. októbra
navštívia deti pri príležitosti mesiaca úcty k starším klub
dôchodcov v našej obci a 25. októbra „Akadémiu
seniorov“ v požiarnej zbrojnici, aby detskými pesničkami, básničkami i tančekom potešili našich starších
spoluobčanov.

(15. 10. 1872–11. 12. 1955)

Slávnostnú a noblesnú stránku podujatia dotvárali nielen
priestory Obradnej sály na Obecnom úrade ale aj krásne
piesne v podaní Ženského speváckeho zboru Tenerezza
pod vedením dirigentky Alici Matúšikovej. Hovorené slovo
pána J.Soľavu, ktorý nám v krátkosti priblížil život a tvorbu
Jozefa Damku, sa prelínalo s medlódiami v podaní žiačok
ZUŠ Nitr. Pravno pod vedením p.učiteľky Blahovej.
Výstava pretrvávala do 18.10.2012, potešila nás účasť
detí z MŠ a taktiež žiakov ZŠ v Nitrianskom Pravne.
Sme hrdí, že sa môžeme popíšiť aj takýmito významnými rodákmi, ktorí po sebe zanechali bohatstvo v podobe
umeleckých diel.

Na svojich starých rodičov sa tešia aj všetky deti z našej MŠ a pozývajú ich 26. októbra do MŠ na „Tvorivé
dielne so starými rodičmi“.
Z príležitosti mesiaca úcty k starším posielajú deti
toto želanie:
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa
zdravia – šťastia od všetkých detí. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť, želáme zo srdca,
vaša vnučka i vnuk.
OJamrichová, uč. MŠ

Hľadáme futbalové talenty

Vážení rodičia, vedenie FO MTJ Nitrianske Pravno sa rozhodlo od novej sezóny venovať väčšiu pozornosť príprave
mládeže. Popri žiackych mužstvách bude v našom oddiele
fungovať prípravka, do ktorej by sme chceli zapojiť väčší počet
talentovaných detí. V mužstvách prípraviek môžu hrať deti, ktoré
dovŕšili šiesty rok života. Pokiaľ máte dieťa, ktoré spĺňa kritérium veku a chcete, aby sa venovalo futbalu, zavolajte prosím
na telefónne číslo 0908 405 461, kde Vám budú poskytnuté
bližšie informácie. Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakuje
výbor FO MTJ Nitrianske Pravno.
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Kto chce pekné zúbky mať,
musí si ich umývať,
zober kefku raz, dva, tri
a na paste nešetri,
či je večer a či ráno,
zúbky umy – Zuzka, Stano.

Na túto tému sme sa rozprávali 7. 9. 2012 s pani dentálnou
hygieničkou, ktorá prišla našich predškolákov naučiť ako sa
správne starať o zúbky. U detí vzbudila záujem, keď im ukázala predmety, ktoré pri svojej práci používa p. zubár. Okrem
toho mala pripravený aj umelý chrup a zubnú kefku, ktorou
ukázala deťom správnu techniku čistenia zubov. Potom si
nasadila gumené rukavice a vybrali sme deti, ktorým naniesla
fialovú vodičku na zuby. Keď sa zmenila na červenú, zistila
aké čisté zúbky detí majú. Spestrením počas tohto sedenia
bola rozprávka Dr. Králička o Kráľovstve zdravých a veselých
zúbkov. Deti zo 4. a 5. triedy si z besedy odniesli pekné zážitky
a nové informácie.
				

p. uč. Lucia Vrábelová

Detská hernička
Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia.
Pozývame vás do Detskej herničky zahrať sa, spoznať nových kamarátov a zapojiť sa do rôznych aktivít. Počas celého
roku budú prebiehať zaujímavé akcie: burzy detského oblečenia, tvorivé dielne, karneval, hudobné kurzy pre deti, kurzy
nemčiny pre deti. Novú sezónu sme otvorili vo štvrtok 11. októbra 2012. Mamičky si pozreli ponuku internetového obchodu
Jakalu.eu z Nitrianskeho Pravna, ktorý ponúka detský tovar,
dámske oblečenie, módne doplnky a šperky, niektoré z nás
nalíčila Ulrika Zuberská z Beauty Studia Ulrika, predstavila sa
francúzska kozmetiská firma Lambre a Hudobná škola YAMAHA.
Každý utorok doobeda budú prebiehať hudobné kurzy pre
deti od 4 mesiacov do 3 rokov, poobede pre deti od 3 do 4
rokov. Vo štvrtok doobeda od 9:30 do 11:30 bude otvorená
Hernička a kaviarnička pre všetky deti, ktoré sa chcú prísť zahrať s hračkami, niečo pekné si nakresliť a pre mamičky, ktoré sa chcú spolu stretnúť pri dobrej kávičke. Počas otvorenia
Herničky sa mamičky s deťmi môžu naučiť pesničky a básničky
v nemčine, ktoré bude učiť Katarína Ivinová – lektorka nemeckého jazyka. V novembri sa bude konať burza detského ošatenia a obuvi, v decembri budeme aranžovať a vyrábať šperky.
Dúfame, že aj vďaka Detskej herničke využijete voľný čas
s vašimi deťmi naozaj zmysluplne. Využite možnosti, ktoré môžu
obohatiť ich duševný vývoj, fyzický rozvoj a urobiť tak ich život
radostný. Pridajte sa k nám!
Kontakty:
Hernička a kaviarnička – Janka Kováčová 0915 721 087,
Hudobné kurzy – Martina Richter 0904 374 181,
Kurzy nemeckého jazyka – Katarína Ivinová 0902 066 376.
					
Tešíme sa na vás!
					
Mamičky z Herničky.
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Poďakovanie darcom krvi
Prešli štyri mesiace a naši darcovia krvi opäť reagovali na výzvu
MS SČK v Nitrianskom Pravne. Prišli do klubu dôchodcov, kde si už
zvykli chodiť na odber krvi. Už po pätnásty raz pracovníčky mobilnej
jednotky Transfúzneho centra v Martine rozložili lehátka a pripravili
sa na odbery..
V súčasnosti viacerých darcov trápi chrípkový vírus, alebo dôsledky prudkého ochladenia. Niektorí sa nemohli uvoľniť zo zamestnania,
no napriek tomu prišlo 43 darcov a ponúklo svoju život a zdravie
posilňujúcu tekutinu – krv. Z toho počtu zúčastnených sa uskutočnilo
40 odberov. Na odberoch sa zúčastnil len jeden prvo-darca, dúfajme,
že nabudúce ich bude viac.
Napriek tomu, patrí všetkým darcom naše vrelé poďakovanie
a želanie, aby tí čo sú práve chorí sa rýchlo vyliečili, aby nám na
budúcom odbere nechýbali.
Budúci odber je plánovaný na mesiac február, vrámci tradičnej
„Valentínskej kvapky krvi“ a to v dohodnutom termíne 25. 2. 2013.

Máme sľub, že ho podporia aj pivári. Želáme všetkým darcom aby boli
zdraví, aby mohli opäť pomáhať ku zdraviu tým čo ho majú pomenej.
Záverom chce výbor MS SČK v Nitrianskom Pravne vysloviť naše
veľké a srdečné ĎAKUJEME, za tých, ktorým ste ku zdraviu svojim
činom pomohli.							

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30. NOVEmbra 2012.
Ďakujeme.
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