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Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba, keď pre každého
máme pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Starosta obce a kolektív zamestnancov OcÚ
Vám prajú
šťastné a veselé Vianoce!
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne 8. 11. 2012
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne 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 je prítomných
10 poslancov, 1 poslankyňa
je ospravedlnená. Rokovanie
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. 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. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Spojenej školy s organizačnými zložkami v Nitr. Pravne v školskom
roku 2011/2012
6. Odpredaj majetku obce –
pozemky
7. Rôzne – diskusia
8. Uznesenie
9. 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.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom
roku 2011/2012 predložila p. Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Návrh na odpredaj pozemkov
v majetku obce s návrhom a odporúčaním Obecnej rady a komisie výstavby
predložil Ing. Balčirák Jozef – starosta
obce.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov
a ostatných prítomných k diskusii.
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Starosta obce predložil informácie
nasledovne:
a/ informoval k výstavbe bytoviek
v Nitr. Pravne, k podpísanej zmluve
s firmou MV Staving, finančné prostriedky sú zmluvne zabezpečené
s tým, že práce budú pokračovať na
jar r. 2013.
b/ informoval k rekonštrukcii bývalej ZUŠ, kde prebiehajú v tomto čase
rekonštrukčné práce a priestory budú
do prenájmu odovzdané Polícii v Nitr.
Pravne.
c/ ďalej starosta informoval k dokončovacích prácam na rekonštrukcii
námestia. V súčasnej dobe prebiehajú
dokončovacie práce na fontáne a potrebné je ešte položiť asfaltový koberec. Termín dokončenia práce nie je
v sklze. Tento je do 31. 12. 2012.
d/ starosta informoval o vykonanej
kontrole z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – odbor
monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja k použitiu
finančných prostriedkov na rekonštrukciu Spojenej školy v Nitr. Pravne
z prostriedkov eurofondov.
Do diskusie sa zapojili občania
a poslanci nasledovne:
p. Ličko Juraj – občan – požaduje
informovať občanov miestnym rozhlasom o vývoze odpadu podľa jednotlivých komodít v tom ktorom týždni
v mesiaci.
MUDr. Elischer Viliam – ospravedlnil sa za nedorozumenia, ktoré
boli predkladané na predchádzajúcich
zasadnutiach zastupiteľstva v Nitr.
Pravne z jeho strany voči Obecnému
úradu v Nitr. Pravne. Predložil článok z novín Prieboj – MY, kde pisateľ
píše o fungovaní Spoločného úradu
v Prievidzi. Prechod kompetencií
a prenesený výkon štátnej správy na
samosprávu je pre radového občana
neprehľadné. Pri vybavovaní agendy
potom vznikajú nedorozumenia a nepochopenie danej riešenej problematiky.
Pán Oller Marek – poslanec – navrhuje vyplatenie odmeny za práce
pre kameramana p. Vričana autora
audiovizuálnych záznamov vykonávaných zo zasadnutí OZ a športových
podujatí. Pre organizátora futbalových a športových podujatí zo zákona vyplýva povinnosť zhotovovania
kamerových záznamov.
Mgr. Suchý Pavel – poslanec – od-

porúča poskytovať úhradu za nahraté
záznamy za tie práce, ktoré si obec
objedná.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
– informoval, že s p. Vríčanom bude
vyhotovená zmluva o vykonaní práce,
kde budú dohodnuté bližšie podmienky poskytovania práce.
Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby po zapracovaní návrhov
a pripomienok do návrhu na uznesenie predseda návrhovej komisie p.
Oller Marek predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva		
c/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej
školy v Nitr. Pravne v školskom roku
2011/2012 predloženú Spojenou školou v Nitr. Pravne.
II. S c h v á l i l o
a/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej
školy v Nitr. Pravne v školskom roku
2011/2012 predloženú Spojenou školou v Nitr. Pravne.
b/ Odpredaj majetku obce –
pozemky nasledovne:
– pozemok CKN, p. č. 311 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 100 m2 v k. ú. Nitr. Pravno,
LV č. 1, za cenu 7,- €/m2 p. Áčovi Ľubošovi, Nitrianske Pravno.
Odpredaj pozemku je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Termín: do 30. 6. 2013
– pozemok CKN, p. č. 1860/2 –
trvalý trávnatý porast o výmere 26 m2,
v k. ú. Nitr. Pravno časť Chvojnica,
ako priľahlý pozemok ku chate za cenu
10.-€/m2, pre p. Štefana Vereša, Prievidza. Odpredaj pozemku je uznaný
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Termín: do 30. 6. 2013
c/ Odpredaj pozemkov formou
priameho predaja:
– pozemok EKN, p. č.90363 –
zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 149 m2 v k. ú. Nitr. Pravno

zapísané na LV č. 1968 - Obec Nitr.
Pravno, za cenu podľa znaleckého
posudku minimálne však 14,- €/m2.
Termín: do 30. 6. 2013
– časť pozemku CKN, p. č.
1933/1 – trvalý trávnatý porast, LV
č. 1, k. ú. Nitr. Pravno – časť Chvojnica, ktorého presná výmera bude
určená geometrickým plánom s tým,
že bude vynechaná minimálne 12 m
široká cesta ako prístup na parcelu
1933/1 v k.ú. Nitr. Pravno. Cesta
by slúžila ako prístupová cesta na
zvážanie dreva z obecných
lesných pozemkov. Pozemok bude odpredaný za cenu podľa znaleckého
posudku minimálne však 20,- €/m2.
Termín: do 30. 6. 2013
d/ Zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č. 26-B/2012 zo dňa 22. 2.
2012, cez parcelu č. C-KN 411/1 v k.
ú. Vyšehradné, ktorá je vo vlastníctve
obce Nitr. Pravno v prospech vlastníka
parc. č. C-KN 277/1 a parc. č. 277/2
v k. ú. Vyšehradné a zároveň udelila
súhlas s uzatvorením Zmluvy o zriadení uvedeného vecného bremena, ktorej
predmetom bude vyššie uvedené vecné bremeno na dobu neurčitú pre p.
Slavomíra Polonyiho, Nitr. Pravno.
e/ Zriadenie bezodplatného
vecného bremena spočívajúceho
v práve prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č. 26-/A zo dňa
22. 2. 2012, cez parcelu č. C-KN
411/1 v k. ú. Vyšehradné, ktorá je vo
vlastníctve obce Nitr. Pravno v prospech vlastníka parc. č. C-KN 284
a parc. č. 285 v k. ú. Vyšehradné a zároveň udelila súhlas s uzatvorením
Zmluvy o zriadení uvedeného vecného bremena, ktorej predmetom
bude vyššie uvedené vecné bremeno
na dobu neurčitú pre Lenku Polonyiovú, bytom Tužina zastúpená
kolíznym opatrovníkom Slavomírom
Polonyim.
III. N e o d p o r u č i l o
Odpredaj pozemku p. č. 1222/2
– o výmere 143 m2, p. č. 1223/2 o výmere 189 m2 a pozemok p. č. 1228/2
o výmere 42 m2, ktoré sa nachádzajú
za budovou VÚB v Nitr. Pravne a slúžia ako prístup na pozemky pre pána
Supeka, p. Filu.
Uvedené pozemky doporučuje
ponechať naďalej vo vlastníctve obce
Nitrianske Pravno.

Hlasovanie poslancov k odpredaju
pozemku predloženiu na schválenie
bod II. písm.b/:
– odpredaj pozemku pre p. Lubika Martina a p. Vereša Štefana ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

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:

Všeobecne záväzné nariadenia
obce Nitr. Pravno na rok 2013
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o dani
z nehnuteľnosti č. 2/2012 na kalendárny rok 2013 je navrhované s jednou
úpravou sadzby dane za samostatne stojace garáže z 0,25 € na 0,30 €. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za psa č.
3/2012 na kalendárny rok 2013 je navhované so zmenou dane z 5,-€ na 7,-€
za 1 psa. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva č. 4/1012 na kalendárny rok 2013 je
navrhované na úrovni roku 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno č. 5/2012 a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi č. 6/2012 na kalendárny rok 2013
Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno pre rok 2013 je navrhnutá bez zmeny oproti roku 2012.
Ustanovenia VZN zostávajú nezmenené vrátane Kritérií na odpúšťanie alebo
zníženie poplatku za vývoz TKO.
Systém zberu komunálneho odpadu a separovaný zber v obci Nitr. Pravno
je na úrovni roku 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie
o dani za ubytovanie na území obce Nitr. Pravno č. 7/2012
Predmetom dani za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby na území obce v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení na území obce prechodne
odplatne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba poplatku je
0,30 € na osobu.
Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno č. 8/2012
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce : Základná umelecká škola v Nitrianskom
Pravne, Materská škola v Nitrianskom Pravne, Školský klub detí v Nitrianskom
Pravne, ŠJ pri MŠ v Nitrianskom Pravne a ŠJ pri ZŠ v Nitrianskom Pravne.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení / ŠKD,
ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ/ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe

Za prijatie uznesenia v predloženom
znení hlasovalo všetkých 10 prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
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 Obecného úradu

č.1 všeobecne záväzného nariadenia /napr. Ust. § 31 zákona č.523/2004
Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy/.
3. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet
obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012O
o poriadku pre pohrebiská na území obce Nitrianske Pravno
V tomto návrhu VZN sú zapracované návrhy na zmenu Poriadku pre pohrebiská.
V návrhu sú dopracované zmeny, ktoré boli schvaľované ako doplnky k VZN.
Jedná sa o zmeny prechodu slovenskej koruny na euro, postup správcu pri
výpovedi nájomnej zmluvy za hrobové miesto, doba sprístupnenia pohrebiska
verejnosti.
D o p l n o k č. 2/2012
k zrušeniu Doplnku č. 1/2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
obcou Nitrianske Pravno k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009
V zmysle platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 185/2012 Z. z., ktorého účinnosť mala byť nadobudnutá
od 1. 1. 2013 ruší Doplnok č. 1/2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Nitrianske Pravno zo dňa 24. 5. 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 zo dňa 21. 5. 2009. Týmto Doplnkom č. 2 mala
byť platná úhrada za sociálne služby – opatrovateľská služba vo výške 1,75
€. Novelou zákona nastala zmena a v návrhu na stanovenie poplatku je návrh
v pôvodnej doteraz platnej výške t.j. 1,- € za 1 hodinu poskytovania služby.
Uvedené Návrhy Všeobecne záväzných nariadení podliehajú schváleniu
obecného zastupiteľstva a po ich schválení nadobúdajú účinnosť od 1.1. 2013.
Úplné znenia Návrhov nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obecnom
úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk.
Obecný úrad Nitrianske Pravno

Pozvánka

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás srdečne pozýva
na Veľkolepý Silvester 2012/2013 na námestí v Nitrianskom Pravne.
Začiatok je o 20.00 h
Celovečernú silvestrovskú atmosféru nám spríjemní skupina SAXOBAND,
každopádne nebude chýbať ani novoročná kapustnica a iné dobroty.
Tešíme sa na Vás.
OcÚ
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Návrh
Obec Nitrianske Pravno v súlade s ustanoveniami § 6 odst.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
§37 – §43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2012
O DANI ZA UBYTOVANIE
na území obce Nitr.Pravno
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v obci Nitrianske Pravno podľa §11 odst. 4 písm. d/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza
s účinnosťou od 1.januára 2013 daň za ubytovanie.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby na území obce v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení na území obce prechodne
odplatne ubytuje.
§4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§6
Oznamovacia povinnosť
1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do
30. dní od začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa
stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len platiteľ dane) a uviesť:
–identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo
alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje)
–údaje o ubytovacom zariadení (adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho zariadenia, ubytovacia kapacita)

Pozvanie
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás srdečne
pozýva na Vianočný koncert
14. decembra 2012 o 17.00 hod.
v obradnej sieni OcÚ.
Tešíme sa na Vás.
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2) V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených
údajov alebo ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.
§7
Vyberanie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe
ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka
do zariadenia. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný
doklad s predpísanými náležitosťami.
2) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží v štvrťročných lehotách do
10. dňa po ukončení štvrťroku obecnému úradu evidenciu – knihu ubytovaných a na základe písomného hlásenia (príloha č. 1 k VZN k č. 7/2012 k dani
za ubytovanie v katastrálnom území Nitrianske Pravno vykoná úhradu dane
nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne OcÚ Nitr. Pravno alebo platobnou kartou
b) platbou priamo na účet obce Nitr. Pravno
§8
Oslobodenie
Od dane sú oslobodené osoby:
– nevidomá osoba
– bezvládna osoba
– ťažko zdravotne postihnutá osoba vrátane sprievodcu (preukaz ZŤP)
Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na
príslušnom účtovnom doklade.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej
správneho vyberania a včasného poukazovania, vykonáva správca dane a ním
poverené osoby.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Nitr. Pravno sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení o miestnej dani za ubytovanie uznieslo dňa 13.12. 2012
3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 nadobúda účinnosť dňom
1. 1. 2013.
V Nitrianskom Pravne 13. 12. 2012
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Nitr. Pravne
zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk
dňa 28. 11. 2012.

Pozvánka

Vianočný koncert ZUŠ
Dňa 20. 12. 2012 o 16.30 h
Koncertná sála ZUŠ
Účinkujú:
Akordeónový súbor CONCERTINO
Komorný sláčikový súbor
Detský spevácky zbor

5

PRAVNIANSKE ZVESTI

Vianočná tvorivá
dielňa
Vianočné obdobie nám už klope na dvere a čas
vianočných sviatkov je už pomaličky tu. Aby sme sa
vniesli do vianočnej nálady, usporiadali sme vianočné
tvorivé dielne. Najskôr sa mali konať v základnej škole
v Nitrianskom Pravne, ale vzhľadom na štrajk učiteľov
to nebolo možné, tak sme remeselníkov privítali na
Obecnom úrade v zasadacej miestnosti. Aj napriek
zmenám na poslednú chvíľu všetko dopadlo výborne
a všetci sme si užívali predvianočnú atmosféru o ktorú sa
nám postarali lektori ako pán Haronik, ktorý predviedol
modeláciu z hliny, pani Bodoríková ukázala ako sa pletie
z drôtu a papiera, pani Kračmerová nás očarila šitou
čipkou, pani Švorcova(Medex) nám venovala perníčky
na ktorých sa deti aj dospelí učili zdobiť, pani Maliariková
ukázala čaro farbičiek na skle, pán Fábiš vyrábal nádherné vianočné ozdoby, pani Jadroňová nám ukázala
prípravu slaného pečiva a s pani Haragovou si každý
mohol skúsiť vyrobiť vlastnú vianočnú ikebanu. Našim
lektorom a všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme. Už teraz sa tešíme na stretnutie v ďalšom roku.
M.T.

HALLOWEEN PARTY
Dňa 29.10.2012 sa uskutočnil pre žiakov 1.- 6. ročnika ZŠ ďalší ročník Halloween Party – Deň venovaný jesennému sviatku v anglicky hovoriacich krajinách.
Vysvietená a vyzdobená telocvičňa sa zaplnila množstvom strašidiel, ježibáb,
upírov a iných podobných bytostí. Tekvičky aj duchovia dotvárali príjemnú atmosféru. Pre každý ročník boli pripravené typické súťaže – Tanec zmrzni, Zabaľ
múmiu, Naplň misu, Nakresli príšeru na balón, Nakŕm príšeru, Trhanie jabĺk.
Víťazi boli odmenení diplomami a tí, čo neuspeli cenou útechy. Okrem súťaženia čakal na deti nácvik nového tanca –„Konský tanec(Gangnam style)“, diskotéka a mnoho zábavy.
Novinkou v tomto školskom roku boli maskoti.- lev, kúzelník, piráti, vrana,
tiene , ktorí spestrili celý program, dozerali na súťaže a zabávali deti.
Okrem zábavy bolo pre rodičov, starých rodičov pripravené malé občerstvenie
a pre deti – množstvo sladkostí, ovocia, pod ktorými sa prehýbali stoly.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k super atmosfére Halloween party. Ďakujeme moderátorkám Natálii Rybárovej a Nikole Baniarovej, maskotom- Vladimírovi Vrábelovi, Petrovi Belákovi, Lukášovi Greňovi, Jozefovi Gamanovi,
Tomášovi Horvátovi, Tatiane Hrabovskej, Karin Schlenkerovej, Dj – Andrejovi
Čižniarovi, Sebastiánovi Richterovi, Matejovi Šovčíkovi a ostatným, ktorí sa spolupodieľali na tejto akcii. Ďakujeme aj žiakom, ktorí spestrili telocvičňu svojimi
projektmi.
Obzvlášť patrí poďakovanie rodičom, starým rodičom za ich napečené koláče, zákusky, sladkosti, ovocie, ktoré priniesli pre kolektívy tried. A nakoniec poďakovanie patrí aj organizátorom podujatia- komisii Škola podporujúca zdravie
pod vedením p. učiteľky Danky Greňovej, p. učiteľkám anglického jazyka – p.
Marte Bielikovej, Martine Liptákovej. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník v novom
šate.
Mgr. Bieliková Marta

ŠARKANIÁDA NA IHRISKU
Hoci bola niekoľkokrát preložená, pretože nám neprialo
počasie nakoniec v sobotu 3. novembra sa na nás usmialo
slniečko a mohli sme si užiť jeden z posledných jesenných
slnečných dní tohto roka.
K jeseni neodmyslitelne patrí aj púšťanie šarkanov a tak sme
to využili aj my. Vietor nám prial tak to bola krásna podívaná.
Súťažilo sa v rôznych kategóriách, oceňovala sa nápaditosť
a domáca výroba. Naši víťazi :
Rebeka Žillová – najväčší šarkan
Jakubko Dubec – najmenší šarkan
Branko Bagín – najvyššie lietajúci a najoriginálnejší šarkan
Emma Slobodová – najsympatickejší šarkan
Peťko Brida – najstarší šarkanovodič
Dominik Žilla – najmladší šarkanovodič

Október – mesiac úcty k starším
Október je mesiac kedy by sme si mali, viac ako inokedy,
uctiť starších.
Ani tento rok nebol pre Obecný úrad výnimkou a opäť organizoval akadémiu seniorov, ktorá sa konala 25. októbra 2012
v požiarnej zbrojnici v Nitrianskom Pravne.
Seniori mali pripravený bohatý program. Vystúpila Materská
škola, Základná umelecká škola, ženský spevácky zbor
TENEREZZA...
Ako prejav vďaky a úcty sme pripravili toto podujatie pri
príležitosti mesiaca venovaného našim skôr narodeným. Aby
sme si uctili šediny, múdrosť a životné skúsenosti Vás, starších.
M.T.
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MedZiNÁROdNÝ deŇ ŠKOLsKÝCh
KNiŽNÍC
Každoročne štvrtý októbrový pondelok patrí na celom svete knihám a knižniciam.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na
22. októbra, sa uskutočnilo v základnej škole podujatie s názvom „Školské knižnice:
Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti“. Jeho cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihám a k čítaniu prostredníctvom rozmanitých foriem práce s knihou
a zároveň vytvoriť podnetné prostredie pre aktuálnych i budúcich čitateľov.
Podujatie sa uskutočnilo v čase od 9:50–11:30. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý
program, návšteva školskej knižnice i tematická výstava detských kníh.
V úvode podujatia sa predstavili žiačky Barborka Fábryová a Paťka Pálešová zo 6. B,
ktoré prostredníctvom miestneho rozhlasu oslovili občanov Pravna. Po krátkom príhovore
prečítali literárnu ukážku z diela Oscara Wildea „Šťastný princ“. Nasledovala pozvánka
na návštevu samotného podujatia v základnej škole.
Každá z tried 1.–4. ročníka si pripravila zaujímavý program, v ktorom sa knižky a knižnice predstavili účastníkom z každej stránky:
1. A Ako vznikla kniha – prezentácia ppt.
Súrodenci čítajú súrodencom
1. B Hodina s hádankou – tvorivá dielňa
1. C Z rozprávky do rozprávky – tvorivé aktivity
2. A Čítanie nám dáva krídla – tvorba obalov v programe Tux paint
2. B Moja kniha, moja knižnica – tvorba triednej knižnice
2. C Moja obľúbená kniha – Čo čítajú naše deti?
3. A Ľudové rozprávky – dramatizácia
3. B Ako to bolo voľakedy – rozprávanie o histórii
4. A Lesedetektive – čítanie detskej literatúry v nemeckom jazyku
4. B Z histórie našej obce – beseda s pánom starostom Ing. Balčirákom
4. C Dobšinský a jeho rozprávky
Počítačová učebňa 1 pavilón C Čítame predškolákom

Poznáte našich darcov krvi ?
Je ich v našej obci desaťnásobne viac ako je tých, ktorých
si pozval výbor MS SČK v Nitrianskom Pravne na slávnostné
posedenie, kde v spolupráci s OcÚ odmenili ich ochotu darovať krv, malými darčekmi. Ide o tých, ktorí v tomto období
absolvovali minimálne 10 odberov krvi, čo je potrebné na získanie Bronzovej plakety Dr. Janského. Odmeňovania sa však
zúčastnil aj jeden „ zlatý“ a jeden „strieborný“ darca krvi. Bronz,
teda 10 odberov má za sebou 12 darcov a tu sú menovite:
Emil Valchovník odmenený za 40 odberov krvi – zlatá
plaketa.
Ing. Miroslav Deli odmenený za 20 odberov krvi – strieborná
plaketa.
Za 10 odberov krvi – bronzovú plaketu získali:Barlok
Katarína, Ing. Balčirák Jozef, Čičmancová Dagmar, Grosová
Katarína, Haneschová Monika, Kľučovský Drahomír, Kubová
Adriana, Leitman Miroslav (Sládkovičova ul.), Valchovníková
Jana, Zábojník Ivan, Záhorská Katarína, Zachara Jozef.
Výbor miestneho spolu SČK vysoko oceňuje túto dobrovoľnú
aktivitu našich občanov a keby mal na to prostriedky, určite by
bolo toto posedenie na vyššej úrovni. Tí darcovia, ktorí zatiaľ
neobdržali plaketu od Územného spolku v Prievidzi, budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie v septembri 2013. K tomu
aby sa dalo také posedenie realizovať, bolo potrebné obísť
veľa sponzorov a získať čo – to,čo prinesie materiálnu, alebo
finančnú pomoc. Preto dnes vyslovujeme úprimnú vďaku nielen
našim darcom krvi, ale aj všetkým sponzorom, ktorí pomohli
realizovať celú akciu.

Pripravené podujatie v škole navštívili aj 2 triedy detí materskej školy. Žiaci 8. A im
predstavili dramatizáciu rozprávky o Maťkovi a Kubkovi, ktorí sa s medveďom skamarátili. Budúci prváci si prezreli výstavu kníh a navštívili žiacku knižnicu. Pani učiteľka
Solčányová spolu so žiakmi pripravili predškolákom malý darček v podobe záložky
do knihy.
Naším čestným hosťom bol starosta obce pán Ing. Jozef Balčirák, ktorý nielenže
priblížil históriu a súčasnosť obce pútavým čítaním a rozprávaním, ale zároveň priniesol zaujímavé knihy a kroniky obce. Skutočným unikátom bola kronika z roku 1831
Prothocollum Sessionate písaná švabachom.
Súčasťou podujatia bolo vystúpenie našich žiakov v Centre sociálnych služieb Bôrik
pod vedením pani učiteľky E. Gebrlínovej, ktorí zaujímavým programom a vhodnými
ukážkami spríjemnili chvíle obyvateľom zariadenia.
Zároveň nás potešila účasť a záujem rodičov a starých rodičov, ktorí prišli podporiť
svoje deti, prezreli si rôzne časti programu, či sa zapojili do samotného programu vo
vybraných triedach.
Veríme, že podujatie prinieslo pozitívne ohlasy a nový záujem o čítanie. Svedčí o tom
i množstvo pozitívnych zápisov v knihe návštev a nárast nových čitateľov v žiackej
knižnici. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom chode podujatia,
patrí srdečná vďaka.
PaedDr. Petra Drábiková,
vedúca žiackej knižnice

Preto naša Vďaka patrí aj firmám a spoločnostiam: Adion N.
Pravno, Auto-súčiastky N. Pravno, Beatrix Prievidza, Betex N.
Pravno Bicykle N. Pravno, Bosorka N. Pravno, Bytové doplnky
N. Pravno, Colorex N. Pravno, Darina N. Pravno, Kebab N.
Pravno, Kvetinka N. Pravno, Mäso údeniny /na Dlhej ulici/ N.
Pravno,Nestle Prievidza, Obuv N. Pravno, Papier N. Pravno,
Pinguin N. Pravno, Pizéria Mirola N. Pravno, Reviservis N.
Pravno, Rialto N. Pravno, Rozličný tovar p. Domaniková N.
Pravno, Rozličný tovar p. Mušáková N. Pravno, Silvia N. Pravno, Textil – Smajlik N. Pravno, Ulrika salón - Soňa N. Pravno,
Večierka N. Pravno a niekoľko súkromných osôb z radov darcov
krvi a členov SČK.
Výbor MS SČK J. M.

7

december 2012

PRAVNIANSKE ZVESTI

PRAVNIANSKE ZVESTI

NAŠA NAJMILŠIA ŠKÔLKA
Ďakujeme rodičom za iniciatívu a prihlásenie našej MŠ
do súťaže regionálneho časopisu MY pod názvom:
,,NAŠA NAJMILŠIA ŠKÔLKA“.
Naša MŠ sa umiestnila na 3.mieste s počtom hlasov 804
Všetkým, ktorí nám poslali svoj hlas
,,ĎAKUJEME“
DETI A KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV MŠ NITRIANSKE PRAVNO

Hudobno-pohybový krúžok opäť potešil
Pýtate sa koho deti potešili? Tento raz všetkých prítomných na
„AKADÉMIÍ SENIOROV“, ktorá sa konala 25.10.2012 v hasičskej
zbrojnici.
A čím potešili? Pásmom ľudových piesní, básní, tancom „Tancovala babka s dedkom“. Spestrením vystúpenia bol husľový doprovod
Mgr. A. Richtera.
Čo dodať na záver?
„Poviem Vám to celkom skrátka,
babička je kamarátka.
Taký koláč – makovník neupečie veru nik.
A môj dedko? Nemá chyby!
Naučil ma chytať ryby, zatĺcť klinec, kopať futbal,
môjho dedka by som nedal!“
R. Leitmanová

Návšteva v múzeu
Dňa 15.11.2012 sme s deťmi navštívili Múzeum kultúry
karpatských Nemcov. Privítala nás pani Anna Husárová, ktorá
deti primerane ich veku oboznámila s tým, ako sa kedysi žilo
v našej obci. Pripomenuli sme si , že v Nitrianskom Pravne žili
ľudia nielen so slovenskou, ale aj s nemeckou národnosťou.
Deti mali možnosť prezrieť si rôzne ľudové predmety. Zaujal
ich drevený kolovrátok, o ktorom sa dozvedeli na čo v minulosti slúžil. Páčili sa im tiež ľudové pravňanské kroje, ktoré by
dievčatká chceli nosiť aj teraz, a samozrejme, rôzne hračky
vyrobené z dreva. Ďakujeme, že sme mohli bližšie spoznať
tradície obce, a tým si rozvíjať naše poznatky v oblasti histórie.
V.Figurová uč. MŠ

DETI Z MŠ A MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Deti z hudobno-pohybového krúžku prijali pozvanie na stretnutie s členmi klubu
dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším. Hoci priestory klubu dôchodcov sú
malé, ich láska k deťom, svojim vnúčatám je veľmi veľká. I preto im deti počas
vystúpenia zaželali: „NECH SA VÁM PREDĹŽI ŽIVOTNÁ VAŠA PÚŤ, ŽELÁME ZO
SRDCA, VAŠA VNUČKA I VNUK.“
Tešíme sa na ďalšie stretnutia!
R. Leitmanová

Výstava sochárskych diel
V rámci spolupráce MŠ s obcou a jej kultúrnymi inštitúciami, deti
Materskej školy, navštívili vernisáž v obradnej sieni Obecného Úradu
v Nitrianskom Pravne. Oboznámili sa s výstavou sochárskych diel nášho rodáka Jozefa Damku, pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia.
Diela výstavy inšpirovali deti k vlastnej tvorbe pri hre s modelovacou
hmotou.
Marta Vráblová, uč. MŠ
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Tvorivé dielne
so starými rodičmi
Mesiac október je spojený s úctou k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti
sa v piatok 26.10.2012 v našej materskej škole uskutočnila akcia pod
názvom: „Tvorivé dielne so starými rodičmi.“
Deti privítali starých rodičov krátkym program, za ktorý boli odmenení
potleskom. Nastal čas vyhrnúť si rukávy a s úsmevom na tvári pustiť
sa do práce. Pod ich rukami sa menili tekvice na rozprávkové figúrky,
gaštany dostali tvar rôznych panáčikov a zvieratiek. Z rôznorodého
prírodného materiálu tvorili vázičky, svietniky a iné ozdobné predmety.
Využitím výkresov a farebného papiera dokázali vykúzliť aj jesenných
šarkanov. Našou snahou bolo skĺbiť prácu detí, starých rodičov a učiteliek. V závere si spoločne prezreli zhotovené diela a v detských
očkách bolo vidieť spokojnosť a radosť z prítomnosti starých rodičov.
Spomienkou na dnešný deň a pekné chvíle bola spoločná fotka.
Text: Soňa Uramovská

Zväz žien
Pravňanský zväz žien usporiadal 20.10.2012 zájazd do
Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na divadelnú
hru: „Dobre rozohraná partia“. So Štefanom Šafárikom v hlavnej
úlohe, ktorý v tom čase oslavoval svoje sedemdesiatiny. Táto
brilantne napísaná komédia súčasného rakúskeho autora Stefana Vögela, sa dotýka hlbín ľudskej duše. Zatrpknutý vdovec
Fred nie je ochotný vychádzať s nikým okrem starého priateľa
Walta, s ktorým každý utorok hrá partiu šachu. Jeho starostlivý
a večne zaneprázdnený syn mu pravidelne posiela do bytu
domáce na výpomoc, on však má pasiu z toho, že ani jedna
nevydrží dlhšie než týždeň. Až po príchode temperamentnej
Rosalindy sa jeho život otrasie v základoch, lebo táto dáma
nastolí celkom iné pravidlá hry.
Táto hra je vzácna svojou témou. V popredí s dvoma seniormi
a ich životnými osudmi s ich postojom, ale aj klamstvami a dynamickej domácej ktorá poriadne posunie ich prah tolerancie
a dokáže, že ani senior nemusí ustrnúť naveky v jednom stereotype. A tak sa popri výnimočnom hereckom výkone, plnom
humoru, rozvíja aj línia hlbšia a to línia medziľudských vzťahov
a porozumenia.
Bol to naozaj mimoriadny zážitok až sme chvíľkami mali dojem, že sa pozeráme do okien vlastných domácnosti na našich
ufrflaných chlapov a zachádzali sme sa od smiechu a potom
to boli scény ktoré nám vohnali slzy do očí.
Z. Jakubjaková

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
TÝŽDEŇ OVOCIA A ZELENINY
PRI PRÍLEŽITOSTI „SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY“
Zdravá výživa je jednou zo zložiek životosprávy. Významnou mierou ovplyvňuje
zdravý rast a vývoj organizmu. Detský organizmus potrebuje pestrú a plnohodnotnú
stravu. Deťom je preto potrebné ponúkať na konzumovanie potraviny rôznych chutí, tvarov, farieb a konzistencie v prirodzenej podobe. V našej MŠ sme sa rozhodli
ponúkať deťom ovocie a zeleninu nad rámec stravovania pri príležitosti ,,Svetového
dňa výživy“(16. 10.). Celý týždeň prinášali rodičia detí ovocie a zeleninu, ktorú sme
pripravili na konzumáciu - umyli a nakrájali. Chuť bola veľká, veď jedli práve to ,,svoje“, čo si ráno priniesli. Nakoniec sa v každej triede uskutočnila edukačná aktivita
zameraná na vitamíny, v ktorej nechýbala ponuka jabĺk, hrušiek, hrozna atď.
Čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým rodičom , ktorí boli ochotní a priniesli deťom do MŠ ovocie, zeleninu !
učiteľky MŠ

Každoročne si 6. decembra pripomíname sviatok svätého Mikuláša.
Tento sviatok je veľmi obľúbený predovšetkým u detí a to nielen na
Slovensku, ale aj v iných krajinách. Typický je tým, že deti nedočkavo
očakávajú sladké darčeky vo svojich starostlivo vyčistených čižmičkách alebo topánočkách, ktoré sú pripravené pod oknami. Ako býva
zvykom aj do našej obce zavítal Mikuláš, porozdával deťom sladké
dobroty a rozsvietil nám vianočný stromček a celú výzdobu v obci.
M.T.

Zimná údržba
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada všetkých občanov vlastniacich motorové vozidlá, aby neparkovali na
chodníkoch a miestnych komunikáciách počas zimnej
údržby.
Zároveň chceme upozorniť na povinnosť vyplývajúcu za
Všeobecného záväzného nariadenia obce a to čistenie
chodníkov, verejných priestranstiev pred domami a objektami a to v rozsahu dotýkajúcom sa ich pozemku.
Zima je už predo dvermi, so všetkými starosťami i radosťami. Urobme všetci podľa svojich možností a vyplývajúcich
povinností všetko pre to, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a prípadným sťažnostiam.
Veríme, že pochopíte toto naše upozornenie v záujme
všetkých občanov.
OcÚ
9
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Vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2012/13.
Vzhľadom nato, že som tréner, ktorý momentálne vedie mužstvo mužov
ako „posledný“, dostal som za úlohu vyhodnotiť výsledky a našu prácu za
jesennú časť. Úprimne, robí sa mi to veľmi ťažko. Do mužstva som prišiel po
prvom odohratom kole ako hráč. Po 6. kole domáceho zápasu s Púchovom
a prehre 0:2 môj predchodca pán tr. Klajber podal demisiu. Funkcionármi
futbalového klubu som bol požiadaný, či by nebolo možné do vyriešenia
situácie vyhľadania nového trénera viesť mužstvo aspoň v tréningovom
procese. Pre mňa osobne úplne nová skúsenosť, ktorá ma postavila do
novej pozície. Samotné vyhodnotenie jesennej časti teda rozdelím do
dvoch častí. Tú prvú od 2. kola po 6. z pohľadu hráča. Od kola 7-meho po
záverečné z pohľadu trénera.
PRVÁ ČASŤ
Po veľmi bojovnom výkone v zápase mužstvo v druhom kole dokázalo remizovať na domácej pôde s kvalitným súperom Tr. Stankoviec 2:2.
Následne prišiel o „kus“ lepší, futbalový výkon na pôde jedného z najkvalitnejších mužstiev v súťaži, v Kanianke 1:1. Zdalo sa, že sa mužstvo
napriek veľkej prehre v prvom kole, 8:0 v Častkovciach „oklepalo“ a je
z najhoršieho vonku. Opak však bol pravdou. Team sa dostal do hlbokej
krízy a postupne prehral tri po sebe nasledujúce zápasy. Doma s Holíčom
0:1, v Prečíne 3:0 a doma, veľmi dôležitý zápas s Púchovom 0:2. Dôsledky
týchto negatívnych výsledkov bol zjavný a jasný. Napriek snahe tr. Klajbera
mužstvo „prebudiť“ k lepším výsledkom, sa dostavila nepohoda z dôvodu
zlých výsledkov, čo malo na každého jednotlivca negatívny psychologický
vplyv. Hráči si prestali veriť, vytratila sa aj „najsilnejšia“ zbraň, ktorá po
celú dobu aspoň v domácich zápasoch „zdobila“ mužstvo - hra srdcom.
Ďalším dôležitým negatívnym faktorom bolo, že niektorí hráči začali
nastupovať na Vysoké školy, iní začali mať väčšie povinnosti v zamestnaní.
Toto spôsobilo, že na tréningovej jednotke sa zrazu neobjavilo viac ako
8, max. 10 hráčov. Verte, že nie je nič horšie ako prísť na tréning a vidieť
na ihrisku „hŕstku“ hráčov, s ktorými sa v takom počte ozaj dá len ťažko
pracovať. Bez tréningu to ale nejde. Oklamať „môžete“ ženu, frajerku, ale
FUTBAL nie. Bez kondície a sily v nohách nie je pohyb. Nevládzete spraviť
kľučku či vystreliť na bránku. O bojovnosti nemôže byť ani reč. Bola to len
otázka času.
Posledným a kľúčovým negatívnym faktom je obmena kádra. Z N.
Pravna odišli dva základné piliere. Jamrich Miroslav a Valko Pavol. Obaja
išli za „lepším“ a niet sa im čo čudovať. Doba je ťažká. Nahradiť ale takých
hráčov je v dnešnej finančnej situácii snáď „nemožné“. Pokiaľ sa Jamrich
„staral“ o ofenzívu, Valko bol „srdcom“ a teamovým duchom. Obaja spolu
držali mužstvo pokope a hráči im naslúchali. Hráči ako sú oni dvaja sa
radia do kategórie „hotových“ hráčov. Nemusíte ich usmerňovať a prakticky nič učiť. Ostatní sa učia od nich. Sú predĺženou rukou trénera. Prišli
ale adekvátne náhrady??? Túto úlohu a zodpovednosť musia prebrať iní!
K tomu sa dostaneme ...
DRUHÁ ČASŤ
Najprv by som snáď vysvetlil určité veci aby ste ma pochopili „o čo mi
vlastne ide“. Mužstvo od prvého kola nastupovalo v systéme 4 – 4 – 2 s „liberom“ s taktikou dobrého bránenia založené na rýchlych protiútokoch.
Sú tu ozaj vhodné tipy na tento štýl hry, ale ... Ja si myslím, že futbal ďaleko
pokročil a je čas ísť s dobou. Je čas posunúť mužstvo tam kam „patrí“.
Mužstvo N. Pravna čaká dlhá cesta tvrdého tréningu. Nesúhlasím s nikým,
kto si myslí, že posledné miesto v tabuľke je vyobrazenie jeho futbalovej
sily. Nezmysel. Toto mužstvo je pri jeho tipoch hráčov, ktorí sú dostatočne
atletickí a „dúfam“, že ochotní na sebe pracovať, počúvať a učiť sa, vhodné
na náročnejší systém, ktorý ho môže posunúť vpred. Bude len na nás všetkých, vrátane mňa, aby sa tvrdou prácou v tabuľke posunulo tam kam patrí.
Od zápasu v Partizánskom kde sme prehrali 2:0, mužstvo pod mojím
vedením začalo hrať, respektíve učiť sa hrať systém 4 – 3 – 3. Náročný
systém, ktorý nie je vôbec ľahké produkovať. Chce to veľa síl a premýšľania,
aby si ho hráči najmä poctivým tréningom osvojili. Napriek veľkej prehre
na domácom ihrisku 1:5 s Bošanmi, kedy mužstvo totálne „vybuchlo“, si
ideme „svojou“ cestou, ktorú nebudeme meniť. Už v zápase v Križovanoch,
kde sa síce prehralo 2:1 bolo „cítiť“, že si hráči daný systém osvojujú. 75 %
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zápasu sme boli futbalovejší a nebyť zahodených šancí v prvom polčase,
mohli sme súperovi zobrať nejeden bod. Omnoho viac ma však tešila hra.
Hráči mali hru pod kontrolou. Bohužiaľ treba aj šťastie a zrejme aj viac kľudu
pri našich príležitostiach. Následná remíza 1:1 v D. Vesteniciach ma len
utvrdila, že hráči futbal hrať vedia. Len vďaka smolnému momentu, z jedinej
strely na bránu sme stratili body. Derby. Zápas s „Prievidzou“ a výsledok
2:4, krutý. Kto videl, vie o čom hovorím. Najmä druhý polčas hráči siahli na
dno svojich síl a opäť ukázali, že futbal sa dá hrať s každým. Lídra tabuľky
sa nezľakli a nejeden divák napriek prehre po predvedenej hre odchádzal
spokojný. Čakali nás ďalšie náročné súboje. Tretie mužstvo tabuľky L. pod
Vtáčnikom. Výsledok 1:1 a snaha mužstva za každú cenu v tomto zápase
vyhrať bola zrejmá. Najmä v prvom polčase všetci hráči ukázali, že sa niet
koho báť! V druhom polčase sme však poľavili a gól z diskutabilnej penalty
nás obral o tri body. Náš doposiaľ „najväčší“ úspech tejto sezóny, domáce
víťazstvo 2:1 s druhým mužstvom v tabuľke, Nová Dubnica. Vyspelé mužstvo produkujúce moderný futbal a hráčmi na úrovni 3 ligy. Športovo treba
priznať, že sme mali aj kus šťastia. Prehrávali sme 0:1 a súper na začiatku
druhého polčasu trafil dva krát žrď. Mužstvo hralo ozaj veľmi zle a priznám
sa, že ani ja sám som nebol veľkým optimistom. Od tohto momentu však
hráči hrali ako „vymenení“. Bolo ich plné ihrisko a vytvárali si množstvo
šancí. Zápas otočili a vyhrali 2:1. Zaslúžili si tento výsledok a verím, že
našli svoju stratenú morálku. Následná prehra v H. Obdokovciach 2:0 bola
útlmom celého mužstva. Okolnosti okolo zápasu neradno hodnotiť, no treba
priznať, že o lepší výsledok sme sa pripravili najmä svojou zlou hrou. Bez
pohybu, bez kolektívneho výkonu. Popravde čakal som to. Mužstvo malo za
sebou ťažké 4 zápasy a aj napriek ochote v hlave, zabojovať o lepší výsledok,
„duch“ mužstva ostal v kabíne. Záverečné kolo nám postavilo do cesty opäť
druhé mužstvo tabuľky, Krtovce. Veľký rešpekt mužstva zo súpera odpadol
až v druhom polčase a výhra 2:0 bola plne zaslúžená! Mužstvo bojovalo do
konca zápasu a tri body ostali doma.
ČO SO ZLE „NAČATOU“ SEZÓNOU
Napriek tomu, že má mužstvo iba 10 bodov - „flintu“ do žita nehádžeme.
Veľmi dôležité obdobie nás ešte len čaká. Zimná príprava, ochota hráčov
poctivo trénovať a robiť na sebe, bude kľúčová. Všetko závisí len a len na
nich. Ja za seba dúfam, že jadro mužstva ostane pokope, plus sa vhodne
doplní 2, 3 hráčmi. Noví hráči vytvárajú zdravú konkurenciu a presne tam
sa potrebujeme dostať. Mužstvo sa v podstate buduje nanovo. Po Valkovi
či Jamrichovi sa musia nájsť noví jedinci, ktorí budú novými ťahúňmi.
Spoliehať by sa malo najmä na Bielika, Čičmanca či Jamricha Michala,
ktorí sú navyše odchovancami. V mužstve je množstvo mladých a perspektívnych hráčov pre ktorých 4.liga ani zďaleka nemusí byť strop. Musia sa
len „oťukať“ a získať skúsenosti. Vetrák, Kaman, Adamček či Kodaj. Nové
či staronové tváre mužstva majú veľký potenciál. Je len na nich či budú
ochotní na sebe zapracovať. Nedá sa spomenúť každého. Niekomu sa darí
viac, niekomu menej. Taký je futbal. Každý jeden hráč je však pre mužstvo
dôležitý. Každý má v sezóne svoju šťastnú chvíľu. Napríklad Halušov gól
„ala“ Ronaldo v D. Vesteniciach. Toto sú všetko momenty, malé lastovičky,
ktoré nás môžu posunúť vpred. Ja verím, že s odstupom času ich bude čoraz
viac a viac. Treba veriť a aj od Vás, fanúšikov by sme potrebovali podporu,
povzbudiť hráčov, napriek tomu, že nejeden zápas sklamali. Teraz však
cítim, že mužstvo zdvíha hlavu a potrebuje aj vás – 12 hráča na ihrisku.
Treba si uvedomiť, že futbal v N. Pravne je na amatérskej úrovni a hráči
venujú futbalu takmer všetok svoj voľný čas, pričom by mohli byť doma
s rodinami či priateľkami. Ja osobne sa už teším na január, kedy začneme
tvrdo pracovať, bojovať o záchranu v 4. lige. Získavať si späť priazeň práve
od Vás, ľudí, ktorí si nachádzajú cestu na ihrisko vo svojom voľnom čase,
aby strávili spoločné chvíle s tými čo majú v srdci miesto aj pre futbal.
Tešíme sa na Vašu priazeň a podporu, ktorú práve teraz od Vás potrebujeme.
Igor Slezák
tréner

VYHODNOTENIE DORAST
JESEŇ 2012

VYHODNOTENIE MLADŠÍ ŽIACI
JESEŇ 2012

Mužstvo dorastu začalo prípravu na sezónu MO 6.7.2012.
Odohralo dva prípravné zápasy, v ktorých vyhrali s mužstvom
Kanianky 1:0, Valaskej Belej 3:1. V jesennej časti skončilo na
8. mieste s celkovým skóre 31:22. Z 15 zápasov 8 vyhralo,
1 remizovali a 6 krát prehrali.
Tréner: Mužstvo tvoria aj hráči klubu Tužina, čo sa prejavilo
slabšími kolektívnymi výkonmi v niektorých zápasoch. Na
tom treba popracovať, zlepšiť kolektívny výkon, rovnako ako
aj účasť na tréningoch, aby mužstvo išlo výkonnostne vyššie
na čo má predpoklad.

Mužstvo mladších žiakov tvorilo 12 hráčov. Jesennú časť začali
25. augusta a po odohraní 8 zápasov v ktorých 5 krát vyhrali, 1krát
remizovali a 2 krát prehrali sa umiestnili v tabuľke na 2. mieste
s celkovým skóre 27:14 a počtom bodov 16. Medzi najlepšími
hráčmi v obrane boli Patrik Krnáč, Lukáš Šlenker a Dominik Gáplovský, v zálohe Chris Hanesch a Tibor Kmeť, pričom najlepšie
zlepšenie v sezóne som postrehol u Huga Haraga. Za najlepšieho
hráča celého mužstva by som vyhodnotil Jozefa Balčiráka, ktorý
so svojou najvyššou účasťou na tréningoch dal zároveň aj najviac
gólov a bol tak najlepším útočníkom. Verím, že chlapcov neopustí
elán ani v nadchádzajúcej jarnej časti a budeme dosahovať najmenej rovnaké alebo lepšie výsledky.

Jozef Dlhopolček

Ernest Domaník
Tréner mladších žiakov

Tréner dorastu

VYHODNOTENIE STARŠÍ ŽIACI
JESEŇ 2012
Mužstvo sa začalo pripravovať na novú sezónu 3. augusta. Káder
tvorilo 11 hráčov. Začiatok prípravy absolvovalo málo hráčov nakoľko boli prázdniny a deti sa zúčastňovali i rodinných dovoleniek.
Odohrali 8 majstrovských zápasov s celkovým skóre 24:27, 3 krát
vyhrali a 5 krát prehrali. V tabuľke sa umiestnili na treťom mieste.
Pre zranenia museli mužstvo doplniť i mladší žiaci, ktorí dobre
zapadli do kolektívu.
Tréner:
Hru a prístup hodnotím ako uspokojivé, mužstvo má vyšší futbalový
potenciál, no treba zlepšiť prístup k tréningovým povinnostiam.
Jozef Dlhopolček
Tréner dorastu

NAŠI NAJMLADŠÍ FUTBALISTI
V našom futbalovom klube MTJ Nitrianske Pravno sme prvý
krát založili prípravku najmladších adeptov futbalu. S týmito
chlapcami je radosť pracovať, keď vidieť ako napredujú. Vidieť
u nich veľkú chuť a radosť z futbalu. Preto vyzývam rodičov,
ktorých deti by mali ešte záujem hrať futbal, aby sa prihlásili
do futbalovej prípravky. Naši chlapci si v jesennej časti počínali
veľmi dobre, keď zo šiestich záposov štyri vyhrali, jeden remizovali a jeden prehrali. Keď postupne zvíťazili nad Malinovou
5:2, s Novákmi 6:1, s Bojnicami 11:2, s Malinovou remizovali
2:2, s Novákmi prehrali 2:5 a v Bojniciach zvíťazili 1:3. So
ziskom trinásť bodov obsadili prvé miesto v jesennej časti. Aj
keď v tejto vekovej kategórii nie sú až tak dôležité výsledky
ako naučiť chlapcov základy futbalovej abecedy. Káder tohto
mladého mužstva tvorili: Oliver Oller, Dávid Dodok, Sebastián
Gros, Denis Kocák, Ján Šturcel, Ján Sláviček, Marko Ivanič,
Vojto Štefan, Walter Pročka, Ondrej Elischer, Marek Krebes,
Viliam Mikula, Marián Mikula, Majtej Richte a najmladší Jojko
Kulich. Týmto by som chcel poďakovať chlapcom aj rodičom,
ktorí nás sprevádzali a pomáhali pri tréningoch a futbalových
zápasoch. A na záver chcem chlapcom popriať veľa úspechov
v ďalšom futbalovom napredovaní.

VYDARENÁ AKCIA TURISTOV
Dňa 21.10.2012 uskutočnili
pravňanský turisti výstup na
Podskalský Roháč. Táto menej známa turistická lokalita
v Strážovskom pohorí doteraz unikala pozornosti turistov
hlavne preto, že ani v turistických mapách nie sú na
ňu vyznačené žiadne cesty.
Podskalský Roháč je totiž
v najvyššom stupni ochrany
prírody.
Z Nitrianskeho Pravna sme
mali odchod o 7.00 hod. Do
Podskalia sme prišli o 8.30
hod. a hneď sme začali stúpať. Výstup nie je zvlášť náročný, ale je veľmi zaujímavý.
Začína sa miernym stúpaním
od kaplnky po lúke, prechádza sa lesom, kde je už výstup strmší. Po vyjdení z lesa
začína skala a tu je výstup
najstrmší a miestami pripo-

mína ľahší horolezecký terén,
kde je treba používať aj treky.
Samotný vrchol je už trávnatý
a ľahký. Bolo vidieť Javorníky, Kľak, Strážov a iné. Cesta
späť trvala asi 1,5 hodiny. Pri
aute sme boli už o 13.00 hod.
A doma v Pravne už o 14.30.
Všetci účastníci sa zhodli
v tom, že to bol príjemný nedeľný výlet.
Juraj Ličko

František Fazekáš – tréner futbalovej prípravky.
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BOHOSLUŽBY VO FARNOSTI NITRIANSKE PRAVNO
POČAS SVIATKOV VO VIANOČNOM OBDOBÍ
Vianočná svätá spoveď – sobota 22. decembra 13.00 – 14.30
Pondelok 24. decembra – Štedrý deň
Sv. omše
– 22. 00 Malinová
– 24.00 Nitrianske Pravno
Utorok 25. decembra – Slávnosť Narodenia Pána
Sv. omše – 8.00 Solka
– 9.1 5 Malinová
– 9.30 Chvojnica
– 10.30 Nitrianske Pravno
Jasličková pobožnosť – 15.00 Nitrianske Pravno
Streda 26. decembra – Sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
Sv. omše ako na Narodenie Pána
Nedeľa 30. decembra – Sviatok Svätej rodiny
Sv. omše s obnovou manželských sľubov – ako na Narodenie Pána
Pondelok 31. decembra – koniec občianskeho roka
Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou – 16. 00 Malinová
– 16. 00 Nitrianske Pravno
Adorácia na privítanie Nového roka – 23. 30 Nitrianske Pravno
Utorok 1. januára - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok
Sv. omše ako na Narodenie Pána
Nedeľa 6. januára – Slávnosť Zjavenia Pána, Traja králi
Sv. omše ako na Narodenie Pána
Nedeľa 13. januára – Sviatok Krstu Pána
Sv. omše ako na Narodenie Pána

Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána,
zdravie a pokoj do nastávajúceho roka
všetkým želajú a vyprosujú
kňazi Pavel Michalovič, farár a Oliver Černák, kaplán.

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM DO PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ V ROKU 2012
A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU V ROKU 2013!
AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ,
DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 31. JANUÁRA 2013.
Ďakujeme.
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