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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák na deň
31. 3. 2011, privítal všetkých poslancov, zamestnancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie
bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta
a času konania zasadnutia s programom, ako bol doporučený obecnou
radou.
Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
v počte 9 poslancov, 2 poslanci sa
ospravedlnili, a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
odporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej
škole v Nitrianskom Pravne
6. Zmena Vnútornej smernice

č. 1/2011 k verejnému obstarávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb a uskutočnenie
stavebných prác
7. Výstavba bytoviek – majetkoprávne vysporiadanie – plynofikácia
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
K jednotlivým bodom programu boli
predložené správy a informácie nasledovne:
Správu o činnosti Obecnej rady,
odporučenia a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o plnení uznesení OZ predložil hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Starosta obce informoval o skončení volebného obdobia Rady školy pri
spojenej škole v Nitr. Pravne. Predložil požiadavku zamestnancov materskej školy na zastúpenie v Rade školy
pri Spojenej škole v Nitr. Pravne podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve, ktoré bolo schválené a platné od
1. 2. 2007 o návrh na zmenu. Zmena
sa týka zastúpenia 2 zástupcov ostatných zamestnancov Spojenej školy
v Nitr. Pravne.
Návrh na zmenu Vnútornej smernice č. 1/2011 k verejnému obstará-

vaniu zákaziek s nízkymi hodnotami
na dodanie tovarov, na poskytovanie
služieb a uskutočnenie stavebných
prác predložil starosta obce z dôvodu
zmeny zákona.
K záležitosti majetkoprávneho
vysporiadania plynovodu k novopostaveným bytovkám v Nitr. Pravne
predložil starosta obce informáciu
o potrebe schválenia uznesenia s odporučením starostovi obce usporiadať
zmluvný vzťah s SPP, a.s. Bratislava.
Starosta obce a podal nasledovné informácie:
−− o Dohode s Úradom práce za účelom zamestnania občanov z radov
nezamestnaných na dobu 9 mesiacov od 1. 4. do 31. 12. 2011, s výkonom práce pre obec na údržbe
verejných priestranstiev, separovaného zberu a ostatné práce potrebné v obci,
−− o Smernici pre verejné obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb pre spoločnosť Obec
N. Pravno, s.r.o.,
−− k rokovaniu o možnosti predaja
mäsa z pojazdnej predajne firmy
VJARSPOLU, k podmienkam pre
podnikanie pre túto firmu a o stanovení poplatku za rok vo výške
216,- € za rok, čo je najnižšia možnosť platenia poplatku obci,

−− k rekonštrukčným prácam v Materskej škole pre účely rozšírenia
tried,
−− k stavebným prácam na výstavbe
bytoviek, termínu dodržania výstavby ako bol zmluvne dohodnutý
s firmou, ktorá vykonáva stavebné
práce,
−− záujemcom o byty budú zaslané
z OcÚ dotazníky pre účely pridelenia bytov.
Sekretár komisie sociálnej – p. Dobrovičová – predložila informáciu
o prerokovaných žiadostiach v komisii a poskytnutých sociálnych výpomociach.
Ing. Pekár – predseda komisie verejného poriadku – predložil informáciu o prerokovanej problematike na
zasadnutí komisie.
Mgr. Suchý Pavel – predseda komisie pre kultúru a šport – predložil
informáciu o prerokovaných záležitostiach v komisii a informoval o plánovaných kultúrno-spoločenských
aktivitách pre najbližšie obdobie.
Po vyčerpaní predchádzajúcich bodov programu starosta obce vyhlásil
diskusiu k jednotlivým bodom programu a iným záležitostiam týkajúcich sa
chodu a života obce. Vyzval poslancov
a potom občanov. Keďže neboli vznesené žiadne návrhy, pripomienky ani
diskusia k programu zasadnutia,
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starosta obce diskusiu ukončil a vyzval predsedu návrhovej komisie
p. Ollera Mareka, aby predložil návrh
na uznesenie.
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, odporučenia a kontrolu plnenia uznesení
−− b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
−− c/ Informáciu o vybudovaní distribučného a pripojovacieho plynovodu na p.č. 3773/2 k. ú. Nitr.
Pravno
−− d/ Informáciu o projekte na vytvorenie pracovných miest s dotáciou
z Úradu práce s tým, že v priebehu
roka bude treba upraviť rozpočet
na spolufinancovanie zo strany
obce o sumu cca 9.000,- €.

II. O d p o r u č i l o
−− starostovi obce po ukončení prác
usporiadať zmluvný vzťah nájomnou zmluvou s SPP – distribúcia,
a. s. Bratislava
III. M e n í
−− Uznesenie č. 2/2007, ktorým bola
zriadená Rada školy pri Spojenej
škole, Školská ul. 370/19, Nitr.
Pravno – zastúpenie v Rade školy – 2 zástupcovia ostatných zamestnancov školy sa mení na text
– 2 zástupcovia ostatných zamestnancov Spojenej školy
IV. D e l e g o v a l o
−− Na základe § 25 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
v znení zmien a doplnkov – 2 zástupcov zriaďovateľa – obce Nitr.
Pravno do Rady školy pri Spojenej
škole, Školská 370/19, Nitrianske
Pravno s organizačnými zložkami

Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske
Pravno a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitrianske Pravno
poslancov nasledovne: p. Kubíček
Peter – poslanec OZ Nitr. Pravno
p. Kremel Róbert – poslanec OZ
Nitr. Pravno
V. Z r u š i l o
−− Vnútornú smernicu č. 1/2011
schválenú uznesením č. 1/2011
zo dňa 10. 2. 2011 k verejnému
obstarávaniu zákaziek s nízkymi
hodnotami na dodanie tovarov,
na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác dňom
31. 3. 2011.
VI.S c h v á l i l o
−− a/ Vnútornú smernicu č. 2/2011
k verejnému obstarávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na
dodanie tovarov, na poskytnutie

služieb a uskutočnenie stavebných
prác s účinnosťou od 1. 4. 2011.
−− b/ Úhradu nákladov spojených
s využívaním súkromného mobilného telefónu pre služobné účely
pre starostu obce vo výške 30,- €
mesačne a pre prednostu OcÚ N.
Pravno vo výške 10,- € mesačne
s platnosťou od 1. 1. 2011.
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie kompletne hlasovali všetci
prítomní 9 poslanci – v počte 9 poslancov hlasovalo za priatie uznesenia
v tomto znení.
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

Poštovníctvo na hornej Nitre
(druhá časť)

Nová vlna osídľovania a kolonizačný nápor na hornú Nitru nastala objavením zlata. Niekedy začiatkom tridsiatych rokov
14. storočia sa našlo na kráľovskej pôde bojnického domínia severozápadne od Pravenca. Na jeho vyťaženie boli pozvaní baníci zo stredoslovenských banských miest a z nemeckých krajín,
ktorí potom založili mestečko Deutsch Proben – Nemecké, dnes
Nitrianske Pravno. Priamy doklad o dátume jeho vzniku nemáme,
na základe indícií sa dá predpokladať, že v polovici štvrtého decénia
14. storočia. Osídľovanie údolia horného toku Nitry prebehlo od
polovice do konca 14. storočia. Vznikli obce Majzel inak Felsö
Prona alebo Beneschau, to sú názvy obce Vyšehradné; Gajdel –
Kľačno, Schmiedschau – Tužina, Poruba – Nikelsdorf. Príkladom
slovenskej šoltýskej kolonizácie na našom území je Poluvsie –
Halbendorf. Nitrianske Pravno do konca 14. storočia sa vyvinulo
vo veľkú osadu, ktorá sa stala strediskom okolia. Hlavnú zásluhu
na tom malo dobývanie zlata. V dedinách na okolí Nitrianskeho
Pravna, ktoré nezískali mestský charakter, sa dedičné richtárstvo húževnate udržiavalo do konca 18. storočia. V Nitrianskom
Pravne sú zachované správy, že tu bol richtár každoročne volený
podľa krupinského práva. K tejto zmene došlo po roku 1386, keď
kráľovná Mária zakázala mestám obracať na na mimouhorské
právne odvolávacie inštancie a prikázala riadiť sa podľa magdeburského práva s voliteľným richtárstvom udomácneným v Krupine. Na území hornej Nitry sa pod vplyvom nemeckých osadníkov
toto právo držalo dlhé obdobie.
Hlavné prúdy osadníkov prišli zo stredo-hornonemeckej,
sliezskej a bavorskej oblasti podľa dialektu používaného na tomto území. Na hornej Nitre sa zlato pravdepodobne len ryžovalo.
Postupne sa začalo s povrchovým kutaním, neskôr sa hĺbili štôlne.
Samotné nemecké pomenovanie Malinovej a Chvojnice – Zech
a Fundstollen – patrilo do baníckej terminológie a vyjadrovalo
rudné náleziska alebo práce na jeho využití.
Po roku 1472 dochádza k útlmu baníctva, obyvatelia sa začali
viac zaoberať poľnohospodárstvom. Pôda však bola chudobná
a málo úrodná a nestačila uživiť vzrastajúci počet obyvateľstva.
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Preto, keď nenašli dostatok obživy doma, museli ju v čoraz väčšej
miere hľadať inde, na sezónnych, nádenníckych prácach. Zvýšený obrat poštových zásielok sezónnych robotníkov zasielaných
domov do Nitrianskeho Pravna a okolitých dedín vyvolal potrebu zriadiť poštový úrad, ktorý svoju činnosť začal 25. júna 1867
(podľa S. M. Richtera). Už pred rokom 1430 viedla významná
cesta údolím rieky Nitry spájajúca Povislie s Panóniou. Dôkazom
tohto prastarého komunikačného spojenia je sústava hradištných opevnení pozdĺž toku rieky Nitry prameniacej pod Kľakom
(Nasenstein, 1352 m. n. m.). V súpise mýt Nitrianskej župy z roku
1429 sa mýta na hornej Nitre označujú ako prastaré – Tributa ab
antiquo instituta. Rozširovanie poznania písma postupne vyžadovalo potrebu dopravovania a výmenu rôznych správ. V počiatkoch
najmä panovníci, neskôr šľachta a cirkevná vrchnosť využívali
na odovzdávanie písaných informácií jazdných poslov. Dobrými sprostredkovateľmi písomných správ boli aj furmani, tovariši
alebo potulní mnísi a študenti.
Jozef Soľava
(pokračovanie v ďalšom čísle PZ)

Nitrianske „Mátohy“ postrašili
i rozosmiali našich žiakov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo v piatok 4. 2. 2011
rozprávku Mátohy. Predstavenia sa zúčastnilo 80 žiakov
tretieho, štvrtého a piateho ročníka a 40 žiakov siedmeho
a ôsmeho ročníka Spojenej školy spolu s pani učiteľkami Benešovou, Čavojskou, Drábikovou, Gebrlínovou J.,
Grossovou, Haneschovou a Pálešovou.
Na javisku Veľkej sály strigy tancovali, čerti sa krútili,
no a hlavný hrdina Matej si ženu hľadal. Ale nie len takú
hocijakú, ale takú, ktorá by mala päť P – mala teda byť porádná, peňažitá, pobožná, pracovitá a pekná. A že ju nakoniec
našiel, sme sa dozvedeli na konci predstavenia.

Ochrana lesov pred požiarmi
Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho suchého počasia,
vzniká nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré spôsobujú nielen materiálne, ale
i nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných
porastov predstavuje dlhodobý proces. Väčšina požiarov úzko súvisí s neopatrnosťou a s podceňovaním nebezpečenstva. Ide hlavne o vypaľovanie trávnatých
porastov, kríkov, zakladanie ohňa mimo miest na to určených, nebezpečnú manipuláciu s otvoreným ohňom.
V minulom roku vzniklo 188 lesných požiarov na území Slovenskej republiky s priamou škodou 493 195 € a jedna osoba bola zranená. Najčastejšie však
horeli trávnaté porasty – až 2 066 požiarov.
V našom okrese je v roku 2010 štatisticky evidovaný 1 lesný požiar s priamymi škodami 65 €. Až 78 požiarov bolo v okrese Prievidza spôsobených pri
vypaľovaní trávnatých porastov s priamymi škodami 3 205 €. Najčastejšími
príčinami lesných požiarov bola neopatrnosť a nedbanlivosť ľudí, podceňovanie
požiarneho nebezpečenstva, vypaľovanie trávy a suchých porastov.
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na: dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zákaz
fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť, poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.
V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom
konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.
mjr. Mgr. Rastislav Balogh
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Rozprávková inscenácia inšpirovaná ľudovým divadlom, rozprávačstvom a tradíciou fašiangových predstavení nás zaujala situačným humorom, nárečím, maskami, ale i vtipným
zapájaním detí-divákov do deja príbehu.
Scénu rozprávky Mátohy vymyslel František Lipták,
kostýmy Barbora Rajčanová, hudbu robili Kamil Žiška a Ján
Kružliak. V inscenácii sa predstavili Eva Večerová, Matúš
Krátky, Branislav Matuščin, Alena Pajtinková, Jakub Rybárik
a Martin Fratrič.
Z predstavenia sme odchádzali s pekným zážitkom i poznaním, že „naše deti“ divadlo „môžu“ a zároveň sa vedia aj
kultúrne správať.... :-).
PaedDr. Petra Drábiková
Foto: COLLAVINO(internet)

UPOZORNENIE PRE OBČANOV

Beh priateľstva
a Deň matiek
Prijmite pozvanie na tradičný Beh priateľstva,
ktorý sa uskutoční v nedeľu, 8. mája 2011
v popoludňajších hodinách.
Po ukončení súťažnej časti je pripravený
kultúrny program ku Dňu matiek.
OcÚ

Žiadame občanov, ktorí majú na cintoríne v Nitrianskom Pravne, vo Vyšehradnom a v Solke pozostalých
a ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu o prenájme
hrobového miesta (bez ohľadu na to, či majú alebo
nemajú uhradený poplatok), aby sa informovali na
obecnom úrade na tel. čísle 046/5447 510 – klapka
29, emailom na cintorin@nitrianskepravno.sk alebo
osobne v kancelárii č. 22 (1. poschodie).
Viac informácií nájdete aj na stránke:

cintorin.nitrianskepravno.sk
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Fašiangy v obci
Hoci sme na tie tohtoročné možno už aj zabudli, pripomeňme si,
aké boli ostatné fašiangy v našej obci.
Fašiangové obdobie v minulosti bolo obdobím veselosti, uvoľnených mravov, hojného jedenia a pitia. Vyvrcholením fašiangov boli
posledné tri dni pred pôstom (nedeľa, pondelok, utorok), nazývali
sa „posledný fašang“, „bláznivé“ alebo „šalone dni“, „ostatky“,
„mjesopust“, „mjasnica“, „ostatné fašiangy“ ... Reprezentovali
ich najmä fašiangové sprievody, ktoré sa konali v práve v spomenuté dni. Zoskupenie maškár rôzneho druhu na čele s „richtárom“ v sprievode obehalo celú dedinu. Takýto sprievod dopĺňali
muzikanti alebo aspoň harmonika. Mali prichystané krošne či
košíky a ražne, ktoré sa im postupne zapĺňali koláčmi, vajíčkami,
pálenkou, klobáskami či slaninkou. Bolo dobrým zvykom a priam
povinnosťou zastaviť sa v každom dome, lebo ak by tak neurobili,
dotyčná rodina by to mohla chápať ako urážku. Z vyzbieraných
peňazí a potravín sa urobila tanečná zábava, nič sa neplatilo, bola
poslednou pred pôstom a teda aj uzatvárala toto veselé fašiangové
obdobie.

Aj v súčasnosti ostalo dobrým zvykom ukončiť fašiangové obdobie veselo, v dobrej nálade a pri muzike. Veď „fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia...“ Vedia to aj deti z našej materskej škôlky. A tak
sa nielen s pani učiteľkami v piatok, 4. februára, poobliekali do
všakovakých masiek a vybrali sa fašiangovať. Námestím sa ozýval
spev a vinšovanie, škôlkari nezabudli navštíviť ani obecný úrad,
kde si vyspievali sladkú výslužku.
Čas fašiangov sa však naplnil, nuž nám neostalo iné, ako sa
s nimi rozlúčiť. A tak sme im dali zbohom v ich posledný deň,
v utorok, 8. marca. Divákov najskôr prilákala domáca dychová
hudba Pravňanka a potom už pódium patrilo folklórnemu a divadelnému súboru Sielnica z Lazian. Jeho členovia sa predstavili
veselým scénickým pásmom a piesňami a program ukončili tradične pochovaním basy. K dobrej nálade určite prispeli podávané
šišky i varené víno.
Tento rok sme sa pri organizácii podujatia pokúsili o novinku –
súťaž fašiangových masiek. Pripravené boli ocenenia pre deti i dospelých, no medzi divákmi sa motali len dve zamaskované postavičky anjela a čerta. Detičky boli ocenené nielen za krásne masky
ale i za snahu a snáď v budúcom roku nájdu v sebe odvahu aj iní.
Tí, ktorých neodradil chladnejší večer, si na záver programu vypočuli opäť našu dychovku a posledné tóny melódií pripomenuli,
že fašiangom je koniec a vrátia sa až o rok.
Zuzana Strečanská
foto: D. Boďa, ZS
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Čo je nové v klube dôchodcov?
Vykročili sme do roka, v ktorom oslávime 30. výročie založenia KD v Nitrianskom Pravne. Na výročnej členskej schôdzi vedúca klubu p. A. Nádašdyová
informovala členov o tom, čo všetko nás tento rok čaká, a teda, že naša činnosť
bude zameraná hlavne na prípravu osláv 30. výročia, na zabezpečenie finančných prostriedkov, programu, priestorov a pod. Na výročnej schôdzi bol schválený plán práce na celý rok. V doplňujúcich voľbách boli zvolené dve členky
výboru, ako náhrada za dve, ktoré svoju aktívnu činnosť v klube ukončili. Treba
pripomenúť, že všetci členovia klubu sú súčasne členmi Jednoty dôchodcov Slovenska.
Sedemčlenný výbor sa stretáva pravidelne každý druhý pondelok na schôdzi
výboru, kde si podelia úlohy, ktoré vyplývajú z plánu práce a postupne niekedy aj
za pomoci privolaných členov klubu tieto úlohy plnia. Vo februári bola schôdza
členov klubu v znamení fašiangov. Spevácky zbor Jesienka pripravil pre členov
klubu vtipný a zábavný program, v kuchynke boli pripravené šišky s čajom a posedenie členov vyšlo k plnenej spokojnosti všetkých zúčastnených.

Fašiangový ples 2011
V Pravne je to veru známe, že šikovné ženy vo zväze máme.
Fašiang super ukončili, ktorý plesom zavŕšili.
Tradične sa konal tam, kde je dobre všetkým nám.
V Pravenci je sála veľká, škoda, že zábava netrvá až do pondelka.
Boli by sme veru radi, veď chlapci z hudby sú naši kamaráti.
Čo nás právom trochu mrzí, niektorí z nás boli drzí –
doniesli si fľaše v taške, čo im bolo možno ťažké...
Na ples sa tak nechodí!
Všetci vieme, že sa to nehodí!
V bufete je toho dosť, stačí všetkým pre radosť.
No ak treba toho viac, donesieme a bude dosť aj na mesiac.
Pripomienky znesieme, na výbore si ich všetky bez problémov
povieme.
Inak bolo ozaj skvele, tešíme sa o rok vrele!
Organizačný výbor PZŽ

V marci bola organizovaná slávnostná schôdza členov KD pri príležitosti
MDŽ v miestnosti požiarnej zbrojnice aj s obedom a slávnostným programom.
Schôdze sa zúčastnilo 84 členov a dvaja hostia. Domáci hosť, starosta obce
ng J. Balčirák, sa ujal slova hneď po otvorení a privítaní prítomných vedúcou
KD p. A. Nádašdyovou. Všetkým ženám, členkám klubu blahoželal peknými
a srdečnými slovami ku ich sviatku. Poďakoval za ich celoživotnú starostlivosť
nielen v kruhu rodiny, ale aj v rámci obce a iných prospešných činností. Potom
boli všetkým ženám odovzdané malé kytičky.
Druhý príhovor zaznel z úst hosťa, predsedu okresného výboru JDS
v Prievidzi, Ing. Miroslava Kmeťa. Ten tiež zablahoželal ženám k sviatku,
ale prišiel hlavne preto, aby odovzdal ocenenie dlhoročnej členke výbor KD
p. V. Paučekovej, ktorá sa dožila vo februári krásneho veku – osemdesiatky.
Pri tejto príležitosti jej OV JDS udelil vyznamenanie III. stupňa za dlhoročnú
dobrovoľnú prácu v prospech občanov. Využívame príležitosť na to, aby sme
takto verejne p. V. Paučekovej poďakovali v mene celého výboru KD za jej podiel
na činnosti KD v Nitrianskom Pravne za celé dlhé roky, ktoré aktívne vo výbore odpracovala. Slávnostná marcová schôdza potom pokračovala programom
Jesienky, konzumáciou obeda a tombolou. Dobre sme sa pobavili, lebo pani
E. Klincová, ktorá viedla žrebovanie, mala ku mnohým cenám, ktoré odovzdávala vtipné komentáre a cien bolo veľa.
Na marcových schôdzach výboru sa už riešilo jarné upratovanie v klube aj
na dvore klubu, návštevy nemocných a príprava na Deň narcisov, ktorý každoročne organizuje Liga proti rakovine a náš klub sa aktívne do neho zapája.
Stanovil sa termín zájazdu do Španej Doliny na 19. 5. Trasu zájazdu odhlasovali
členovia klubu na členskej schôdzi. V závere mesiaca sa členky výboru rozlúčili
na poslednej ceste s členkou KD p. Máriou Súrou, ktorá odišla od nás vo veku
83 rokov. Niektorí z našich radov odchádzajú, iní prichádzajú a ku koncu marca
je v KD evidovaných spolu 115 členov.
Asi takto sme prežili prvý štvrťrok tohto roka, snáď sa nám podarí aktívne
pokračovať v činnosti bez väčších problémov aj v budúcnosti.
J. Mokrá

Červený kríž
MS SČK pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa
6. mája 2011 o 18.00 h v požiarnej zbrojnici v Nitr. Pravne. Na vašu hojnú účasť sa
tešíme.
					

Výbor SČK v Nitr. Pravne
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Secesné sentencie
v tvorbe Ladislava Fapšu
1. Ja som drotár od Žiliny obec Rovné, dzezina,
po svece sa túlac musím, čo je tomu príčina.
Chudobný je ten náš kraj, samé kopce, holoty,
chleba, masa málo máme, pri tem vela roboty.
2. Na jar žitko zasejeme, na jesen ho zežneme,
a kedz prídze ke mláceniu, samý kúkol ostane.
A čože má chudák robic, či sa má ísc žalovac,
vezne krošnu a idze si do sveta vydrotovac.

Táto a podobné drotárske piesne výstižne odzrkadľujú
život drotárov v minulosti. Vznik drotárstva ako vandrovného zamestnania v 18. a 19. storočí podnietili hospodársko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych
oblastiach Slovenka. Jeho kolískou bolo okolie Trenčína
a Kysuce, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou
do železných hút v Čechách a Sliezsku. Tam získané vedomosti o vlastnostiach drôtu neskôr využili pri drôtovaní.
Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky riad opletaním,
k týmto prácam sa pripojilo plátanie plieškami, letovanie,
cínovanie. Okrem toho ponúkali na predaj aj drotárske výrobky a výrobky z plechu.

A tak sa súčasťou jeho výstavy stali aj výrobky učňov
z Kurzu tradičného drotárstva, ktorý prebiehal od
29. januára vo Vyšehradnom. Pre absolventov kurzu
pripravili jeho organizátori milé prekvapenie – počas
vernisáže im bol udelený titul „džarek“ (pôvodný názov
drotárskeho učňa) ako symbolické ukončenie ich výučby.
Potom už boli prítomní návštevníci pozvaní na detailné
prezretie výstavy, zároveň im bola ponúknutá zakúpiť si
výrobky z dielne vystavovateľa.
Na záver patrí poďakovanie všetkým prítomným za ich
účasť a na diaľku ešte raz i autorovi výstavy a spoluorganizátorom.			
Zuzana Strečanská, foto: J. Daňo, ZS
Prehliadku drotárčiny v spomenutom tradičnom prevedení pripravil pre svojich občanov a široké okolie Obecný
úrad Nitrianske Pravno v spolupráci s OZ Vyšehrad. Vernisáž výstavy „Secesné sentencie v tvorbe Ladislava Fapšu“ podvečer 7. apríla 2011 otvoril spev detí z DFS Malá
Lubená z Poluvsia. Po úvodných slovách a predstavení autora výstavy sa slova ujal jeho kamarát, Rastislav Haronik
z Vyšehradného. Ladislava Fapšu z Budatína totiž návštevníci mali možnosť spoznať už oveľa skôr. Bol nielen pravidelným účastníkom-lektorom známych tvorivých dielní
s názvom „Prázdniny vo Vyšehradnom“, ale veľký záujem
o jeho vedomosti prejavili mnohí jeho žiaci aj po skončení
týchto stretnutí. A ten priviedol Rasťa Haronika k myšlienke pripraviť pre záujemcov cyklus školení v drotárskom
remesle práve pod vedením majstra Ladislava Fapšu.
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Privítali sme nových
občanov
V piatok 8. apríla 2011 sme v Obradnej sieni Obecného úradu
v Nitrianskom Pravne privítali našich nových občanov, detičky, ktoré sa narodili od októbra 2010 do februára 2011. Tak teda – Tamara
Polevková, Jakub Krpelan, Ján Hrdý, Alex Hraňo, Dominika Ivinová,
Peter Gros, Veronika Kotríková, Maroš Teplan a Andrea Filusová –
vitajte medzi nami!
OcÚ

Pozvánka

Obecný úrad Nitrianske Pravno Vás pozýva
do miniamfiteátru Park na námestí na

Regionálny festival dychových hudieb
12. júna 2011 od 14.00 h
účinkujú dychové hudby nášho regiónu
a hosť festivalu – Big Band Slovakia
OcÚ

Tvorivá koncertná a výtvarná činnosť žiakov
a učiteľov Základnej umeleckej školy
Prezentácia výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese je
počas školského roka veľmi bohatá. Práce žiakov výtvarného odboru celoročne prezentujú vysokú umeleckú úroveň na medzinárodných a celoslovenských súťažiach. V tomto školskom roku sa
žiaci zapojili do súťaží: „Talent-umenie-umšt“ – Hodruša-Hámre,
„Výtvarné alternatívy“ – Považská Bystrica a Medzinárodná detská výtvarná výstava LIDICE (Česká republika). No školský rok
ešte nekončí a žiaci výtvarného odboru pripravujú práce na ďalšie súťaže: „Krídla fantázie“ – Považská Bystrica, „Výtvarná Pop
STAR“ – Košice, „Dielo tvojich rúk“ – Topoľčany.
Neustále hľadáme nové spôsoby a formy koncertnej činnosti s cieľom motivácie a napredovania v umeleckom raste žiakov
a tiež zaujať čo najširšiu poslucháčsku verejnosť. Prvé skúsenosti
s verejným vystupovaním získavajú žiaci na interných koncertoch,
kde publikum tvoria najmä ich spolužiaci, rodičia, učitelia.
V tomto školskom roku sme úspešne realizovali projekt „Vítame
Ťa Mikuláš!“ v spolupráci s Radou rodičov. Žiakov za svoje hudobné vystúpenie odmenil sladkosťou Mikuláš, ktorý bezprostrednou komunikáciou s účinkujúcimi a publikom vytvoril príjemnú
a uvoľnenú atmosféru v koncertnej sále ZUŠ.
Súčasťou kultúrneho života v obci sú verejné koncerty ZUŠ.
Na vianočných koncertoch na ZUŠ a v obradnej sieni OcÚ mal
premiéru novovzniknutý akordeónový súbor, ktorý bude účinkovať aj na Májovom koncerte ZUŠ dňa 20. mája 2011 v koncertnej sále o 17.00 hodine. Súčasťou koncertu bude detský muzikál
„Na dvore“ v podaní žiakov speváckeho zboru ZUŠ. Na vytvorení
kulís, rekvizít a kostýmov usilovne pracujú žiaci výtvarného odboru. Všetkých občanov na koncert srdečne pozývame a veríme,
že programová ponuka Vás zaujme a inšpiruje k návšteve zaujímavého podujatia.

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 22.3.2011 sa na našej škole uskutočnila každoročná recitačná súťaž v prednese poézie a prózy. Svoje sily a nadanie si zmerali
žiaci 1.a 2.stupňa. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon. V 1.
kategórii súťažili deti 2.-4.ročníka. Zvíťazila Nelly Kobzová z 3.A,
na 2.mieste sa umiestnila Alexandra Drábiková z 2.A a na 3.mieste
Katarína Balážová zo 4.A. V 3.kategórii zvíťazil Tibor Čavojský
z 9.A a v 2.kategórii zvíťazila Andrea Polevková zo 7.C. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v Prievidzi. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie hľadanie talentov na budúci školský rok.
Mgr. Zuzana Jašková

H. Pojezdalová, zástupkyňa ZUŠ
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Z činnosti našich škôlkarov
V dnešnej uponáhľanej dobe ako soľ potrebujeme také
dni, kde sa ľudia aspoň na chvíľu zastavia, poobzerajú
sa okolo seba také, ktoré nás nerozdeľujú, ale naopak,
ľudia majú k sebe bližšie.
Medzi také dni patril aj 14. marec 2011. V hoteli
Vyšehrad sa v tento deň stretlo 135 žien na výročnej
členskej schôdzi PZŽ. Na stoloch každú členku čakali
pestrofarebné kvety, ale aj malé občerstvenie. Predsedníčka PZŽ p. Zita Jakubjaková privítala starostu obce
Jozefa Balčiráka i všetky členky.

Fašiangy v materskej škole
Fašiangový sprievod detí z materskej školy v našej obci nie je žiadnou novinkou. Táto udalosť sa stala už tradíciou. A aj keď tento rok deti trošku premohla chrípka, neodradilo nás to. Krásne počasie nás v piatok 4. marca 2011
priam lákalo vyjsť von s dobrou náladou, v rôznych fašiangových maskách.
Vo fašiangovom čase je všetko dovolené, preto boli v maskách nielen deti,
ale i pani učiteľky, tety kuchárky, či tety upratovačky. V tento deň bolo zrazu
všetko iné, také okúzľujúco rozprávkové. Námestím sa ozývali tamburíny,
ozembuchy, spev i fašiangové prekáračky.
Na každú akciu sa treba vždy dobre pripraviť. A tak už od januára v každej
triede pani učiteľky dbali na to, aby sa deti zoznámili s ľudovými tradíciami,
aktívne sa zapájali do hier s detskými rytmickými nástrojmi, spevu fašiangových piesní, či zhotovovania masiek. V celej materskej škole vládla pravá fašiangová nálada. Vyvrcholením všetkého bol náš fašiangový sprievod obcou
a karneval detí v triedach.
Bolo pre nás potešením vidieť nadšenie, radosť na tvárach tých, ktorých sme
v tento deň aspoň trošku zabavili. Deti mali radosť hlavne zo sladkostí, ktoré
si vyfašiangovali, nás tešili slová pochvaly a uznania.

Malý slávik 2011
16. marca 2011 usporiadala MŠ v Kanianke prehliadku ľudových piesní detí
z regionálnych materských škôl – Malý slávik 2011. Prehliadky sa zúčastnili deti vo veku od 3-6 rokov zo 14 materských škôl nášho regiónu. Našu
materskú školu reprezentovali Adamko Zámocký s piesňou „Pásla ovečky“
a Carolinka Haneschová s piesňou „Taký sa mi šuhaj zalieča“. Obidvaja
vystúpili v kroji a všetkým ukázali, že vedia spievať s láskou, precítením
a srdečným zápalom.

Krátkym kultúrnym programom prišli ženy pozdraviť
členky ženského speváckeho zboru Tenerezza pod vedením dirigentky p. Alice Matušíkovej. Piesne, ktoré
odzneli v podaní tohto zboru, presvedčili o tom, že ženy
zo zboru nie sú začiatočníčky. Členky PZŽ ocenili vystúpenie veľkým potleskom. Ako prvá sa k ženám prihovorila predsedníčka PZŽ p. Zita Jakubjaková a po
skončení príhovoru odovzdala slovo starostovi obce
Ing. Jozefovi Balčirákovi. Jeho vtipne ladený príhovor
pobavil hádam všetky prítomné členky PZŽ, pretože
bol pravdivý a vyzdvihol v ňom celodenný pracovný
kolobeh žien. Po skončení príhovoru odovzdal starosta
obce kyticu predsedníčke PZŽ. Členky si ďalej vypočuli
správu o činnosti PZŽ za rok 2010, správu o hospodárení a aj návrh na pripravované akcie v roku 2011.
Po skončení oficiálnej časti mali členky možnosť občerstviť sa, porozprávať a na chvíľu sa zastaviť v tom Deti z MŠ navštívili múzeum
dnešnom uponáhľanom svete.
Nie každý má príležitosť navštíviť múzeum. Preto je pre nás potešením, že
Organizačný výbor PZŽ

máme možnosť navštíviť ho priamo v našej obci. Dňa 24. 3. 2011 nás v múzeu karpatských Nemcov privítala pani M. Haneschová, ktorá deťom priblížila
históriu a kultúru nielen našej, ale i okolitých obcí. Deti zaujal tradičný odev,
kolovrátok, drevené varešky, misky, mali možnosť vyskúšať si rapkáč. Veď
najviac poznatkov deti získavajú prostredníctvom zážitkového učenia.
O. Jamrichová
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Veľkonočná tvorivá dielňa
Obecný úrad v spolupráci so Spojenou školou pripravil už po štvrtýkrát
veľkonočnú tvorivú dielňu určenú najmä tým najmladším. Podujatie prebehlo vo štvrtok 14. apríla 2011 od 8.00 do 13.00 h v telocvični Základnej školy.
Tak ako po minulé roky, aj tentokrát sme sa obsahovo zamerali na jarné a veľkonočné obdobie a tak medzi výrobkami lektorov a majstrov nemohli chýbať
pletené korbáče, košíky, medovníky, pozdravy, bytové dekorácie a, samozrejme, kraslice. Sme radi, že naše pozvanie a prosbu podeliť sa o svoju zručnosť
prijali také stálice ako Jozefína Zacharová z Nitr. Pravna so svojimi kraslicami,
tiež medovnikárka Mária Furmanová z Prievidze-Hradca, či Mária Jadroňová
z Kľačna, ktorej výrobky zo slaného cesta už deti dôverne poznali. Pozvanie
opäť prijala aj Katarína Thomayová z Prievidze a trpezlivo s deťmi strihala
a zdobila veľkonočné pozdravy. Keďže u žiakov je chuť tvoriť často veľká, nasýtili
sme ju aj pozvaním ďalších lektorov. Rady krasličiarok tak rozšírili i Gabriela
Tadialová z Veľkej Čause a Margita Šimková z Malej Čause, výrobu dekorácii
z papiera predvádzala a vyučovala Silvia Leitmanová z Poluvsia (neverili by ste,
ale chlapci mali v tomto smere navrch), pletenie košíkov z pediku nás naučil
Ján Fabiš z Malinovej a korbáčov zas bratia Jakub a Jozef Strečanskí z Poluvsia
(tu, naopak, záujem o pletenie prevažoval u dievčat) a možno budúcim drotárom sa venoval Ladislav Fapšo z Budatína, mimochodom autor nedávnej výstavy uvedenej na obecnom úrade.
Takto sa na Veľkú noc vďaka našim hosťom pripravili naše-vaše deti a snáď ste
aj vy tieto sviatky prežili radostne a veselo.

VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE
Máme doma krásne dekorácie!!! Mamičky, ktoré prišli v pondelok 11. 4. 2011 do priestorov Detskej herničky, sa takto potešili
vlastnoručne vyrobeným ozdobám, ktoré si mohli urobiť pod odborným dohľadom Darinky Haragovej, ktorej veľmi pekne ďakujeme za jej čas. Venčeky, ikebany, kvetinové aranžmány, to všetko
sme si mohli podľa vlastnej predstavy a fantázie dotvoriť. A keďže
Hernička je plná krásnych hračiek, nenudili sa ani naše malé ratolesti. Kým si mamičky v pokoji vybrali dekorácie a ponamáhali
svoje prsty, detičky sa spolu zahrali.

Zuzana Strečanská, foto: ZS

Príďte nabudúce aj Vy! V príjemnej atmosfére Detskej herničky
si môžete nájsť čas na aktivity, ktoré pri povinnostiach v domácnosti nemáte možnosť realizovať. V piatok 15. 4. 2011 sme mali
Detskú burzu. Ďalšia sa uskutoční na jeseň. V Detskej herničke
nás ešte čaká program ku Dňu matiek spojený s prezentáciou kozmetiky AVON a Mimifitom – cvičenie pre bábätká a deti. Príďte si
oddýchnuť, pozrieť si nové trendy v líčení a starostlivosti o pleť.
Vaše deti sa zas zabavia s hračkami a pastelkami. V júni nezabudeme na MDD a tiež na Deň otcov. Každý utorok sa stretávame
na hudobných kurzoch. Príďte do Herničky a dozviete sa viac.
Tešíme sa na vás.
Mamičky z Herničky
foto: ZS
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Výzva občanom!

Vážení spoluobčania, týmto chceme na Vás apelovať a vyzvať Vás
k ochrane životného prostredia, ktoré sami vytvárame a je vizitkou nás
všetkých.
Stav ohradníkov na bioodpad a veľkoobjemových kontajnerov na sklo
nezodpovedá našim a určite ani vašim predstavám. Niektorí spoluobčania dodnes nepochopili, alebo ani nechcú pochopiť, k akému účelu tieto
ohradníky a nádoby slúžia. Presviedčajú nás o tom denno-denne. Daný
stav je zrejme zapríčinený aj chýbajúcou osvetou a propagáciou ochrany životného prostredia. Rozhodli sme sa to zmeniť. Táto výzva je prvým
krokom k naplneniu cieľa.
Ohradníky sú určené výhradne na bioodpad. Stavebný a iný biologicky nerozložiteľný odpad tam nepatrí. Žiadame Vás zároveň, vážení
spoluobčania, aby ste sklenený odpad vhadzovali do kontajnerov na sklo
a nenechávali ho pohodený v okolí kontajnera.
Preto sa ešte raz, vážení spoluobčania, obraciame na Vás so žiadosťou
a zároveň prosbou, správajme sa k okoliu ako k svojmu, chráňme, budujme a zachovajme ho pre budúce generácie.

MIKROBUS V NITRIANSKOM PRAVNE
Novinka mikrobusovej prepravy v Nitrianskom Pravne a okolí

Obyvatelia Nitrianskeho Pravna a okolia budú môcť už o pár dní využívať služby mikrobusovej prepravy, ktoré bude zabezpečovať pán Martin Marko z Prievidze so svojím
mikrobusom nesúcim dynamické pomenovanie „SportBUS“.
Táto inovácia v poskytovaní prepravy osôb, zásielok či batožiny sa zavádza v spolupráci
s obcou Nitrianske Pravno ako doplnková služba pre obyvateľov nitrianskopravnianskej
oblasti, ktorá má za cieľ pomôcť občanom pri preprave z a do jednotlivých obcí, z a do
okresného mesta Prievidza, či do iných obcí kdekoľvek v okrese Prievidza, na Slovensku
alebo v zahraničí. Preprava bude zabezpečená novým moderným mikrobusom značky Opel Vivaro s kapacitou 8 miest pre pasažierov a s veľkoobjemným batožinovým
priestorom. Variabilite ponúkaných služieb sa medze nekladú, nakoľko je všeobecne
známe, že autobusové spojenie medzi priľahlými obcami a okolím nie vždy vyhovuje
časovým potrebám občanov.
Pán Martin Marko o sebe hovorí: „Dávame dôraz na politiku kvality a sústreďujeme
sa na bezchybné plnenie požiadaviek zákazníka v rámci mikrobusovej osobnej prepravy, naše vozidlo je v bezchybnom technickom stave, mikrobus je vyrobený v roku
2010, má tónované sklá, dvojzónovú stropnú klimatizáciu, priestor pre batožinu, disponujeme skúsenosťami v preprave a garantujeme spoľahlivosť a korektnosť obchodných vzťahov.“ O čase a mieste nástupu sa môžete informovať na telefónnom čísle

0907 739 541. Mikrobus SportBUS je pripravený kohokoľvek vyzdvihnúť doma a zaviezť do práce či do školy a späť, na rodinný nákup na Slovensku či v zahraničí, na
rodinnú alebo spoločenskú akciu, na výlet, turistiku či rodinnú dovolenku. Kedykoľvek
sa môžete ozvať a v spolupráci s odborníkom nájsť to najlepšie riešenie svojej prepravy. Cestujte „rýchlo, spoľahlivo a bezpečne“, ako vyhlasuje motto nového mikrobusu
SportBUS.

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky. Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. 5. 2011.
Ďakujeme.
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