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•koncert SOLAMENTE NATURALI
•TRADIČNÝ PRAVNIANSKY JARMOK

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v nitrianskom pravne dňa 26. 5. 2011
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák na deň
26. mája 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 odporučený
obecnou radou. Ďalej konštatoval, že
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v počte 8 poslancov, 3 poslanci sa ospravedlnili, a tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.
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. Záverečný účet obce Nitr. Pravno
za rok 2010
6. Auditorská správa k účtovnej závierke za r. 2010

7. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za
r. 2010
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2011
9. Návrh VZN č. 1/2011 o povodňovom pláne záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce Nitr.
Pravno
10. Odpredaj majetku obce – pozemky
11. Rôzne – diskusia
12. Uznesenie
13. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o plnení uznesení OZ predložil hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Informatívnu správu k záverečnému
účtu obce Nitr. Pravno a auditorskú
správu k účtovnej závierke za rok 2010
predložila p. Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno. K záverečnému účtu obce Nitr. Pravno za r. 2010
predložil stanovisko hlavný kontrolór
obce p. Miklošovič Peter. V ďalšom
bode programu predložil p. Miklošovič plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2011

spolu s navrhovaným doplnkom.
Návrh VZN č. 1/2011 o povodňovom pláne záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno
predložila Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno.
Starosta obce predložil návrh na
odpredaj pozemkov ako bol odporučený z jednotlivých komisií a Obecnej
rady v Nitr. Pravno.
Po vyčerpaní všetkých bodov
programu starosta obce vyzval prítomných, aby v diskusii predložili
svoje návrhy a pripomienky k jednotlivým bodom programu prípadne
iným otázkam života obce. Starosta
obce predložil informáciu o zabezpečení jednotlivých požiadaviek na výkon prác ako je vypílenie kríkov v časti
Vyšehradné na prvej autobusovej
zastávke.
Ďalej informoval o jednaní s Dopravným inšpektorátom o umiestnení spomaľovacích retardérov na
miestnej komunikácii v časti Solka
za účelom zníženia rýchlosti motorových vozidiel na veľmi frekventovanej
komunikácii, k dopravnému značeniu
a prepracovaniu pasportu dopravného značenia v celej obci Nitr. Pravno.
V diskusii vystúpili poslanci p.

Drábiková, ktorá sa zaujímala o dopravnú situáciu v obci. Pán Mgr.
Suchý Pavel informoval o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách
počas leta 2011 a Ing. Pekár Peter informoval o činnosti komisie pre verejný
poriadok.
Po vyčerpaní všetkých bodov
programu a zapracovaní návrhov
a pripomienok do návrhu na uznesenie, starosta obce vyzval predsedu
návrhovej komisie Ing. Pekára Petra,
aby predložil návrh na uznesenie.
uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
i. Zobralo na vedomie
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/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za r. 2010
d/ Auditorskú správu k účtovnej závierke za r. 2010
II. S c h v á l i l o
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno
za r. 2010 bez výhrad
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b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2011
s doplnkami č. 1 a 2 p. Ing. Zaťkovej
a poveruje ho vykonaním týchto kontrol
c/Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2011 o povodňovom pláne
záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno
d/ Odpredaj majetku obce – pozemky
nasledovne:
– pozemok E-KN, p.č. 459/1, k.ú.
Vyšehradné o výmere 300 m2 pre p.
Uhrinca Milana za cenu podľa znaleckého posudku, minimálne však 7,- €/
m2. Odpredaj pozemku je prípadom
hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2011
– 1/3 podiel pozemku p. č. 249 –
záhrada o výmere 163 m2 v k. ú. Vy-

šehradné pre p. Dírera Emila za cenu
podľa znaleckého posudku, minimálne však 4,- €/m2. Odpredaj pozemku
je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko podiel obce je odpredávaný spoluvlastníkovi pozemku.
Termín: do 31. 12. 2011
e/ Vyplatenie odmeny pre starostu
obce v zmysle zákona č. 253/94 Zb.
následných noviel a jeho doplnku zák.
č. 289/2002 Z. z. § 5 odst. 1, vo výške
50 % minimálneho platu za obdobie
január – máj 2011.
f/ Výšku nájomného v nájomných bytových domoch E a F nasledovne:
– nájomné na každý byt je stanovené
mesačne nasledovne:
a/ garsónka 31,72 m2 87,- €
b/ garsónka 35,49 m2 97,- €
c/ 2-izb. byt 57,24 m2 156,- €
d/ 2-izb. byt 60,16 m2 164,- €

e/ 2-izb. byt 62,87 m2 171,- €
f/ 3-izb. byt 68,95 m2 187,- €
g/ 3-izb. byt 73,21 m2 199,- €
Uvedené nájomné nezahŕňa náklady
na energie, vodné, stočné a pod.
Cena nájomného môže byť každoročne upravovaná percentuálne podľa
zvýšenia sumy životného minima,
ktoré každoročne upravuje zákon.
		
Hlasovanie poslancov:
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu k predloženým návrhom nasledovne:
1. Predložil návrh na hlasovanie k prijatiu VZN č. 1/2011 s tým, že upozornil, že na jeho prijatie je potrebná 3/5
väčšina prítomných poslancov. Vyzval
poslancov na hlasovanie: všetci prítomní poslanci – v počte 8, hlasovali
za prijatie VZN č. 1/2011

2. Predložil návrh na hlasovanie na
odpredaj pozemkov, každý samostatne.
Vyzval poslancov na hlasovanie:
všetci prítomní poslanci – v počte 8,
hlasovali za odpredaj pozemkov tak,
ako bolo zapracované v návrhu na
uznesenie.
3. Starosta obce vyzval poslancov
na hlasovanie za ostatné body zapracované v návrhu na uznesenie. Za prijatie predloženého návrhu na uznesenie hlasovali všetci prítomní – v počte
8 poslancov – za priatie uznesenia.
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

Stavanie mája
v Nitrianskom Pravne
Rozbujnená príroda, slnečné dni, akási nová chuť do života – neklamný znak toho, že prišiel najkrajší mesiac v roku – máj. Ten prináša so
sebou aj tradíciu stavania májov, ktorá existuje dodnes. Storočiami sa
kryštalizovala a v závislosti od časových či lokálnych variantov pretrváva v dnešnej dobe v rôznych podobách. Postavenie mája dievčaťu bolo
v minulosti doslova prísľubom manželstva. Máje sa tiež stavali pred
kostol a verejné budovy obce či mesta. Aj v súčasnosti sa kde-tu objaví
tento strom pri domoch budúcich neviest, no pevnejšie zázemie má postavenie jedného, lokálneho mája.

Jeden takýto „obecný“ máme postavený aj v Nitrianskom Pravne. Za
týmto činom síce nestáli slobodní mládenci z dediny, ale deti zo Spojenej ZŠ, zamestnanci obecnej s.r.o. a členovia Obecného hasičského
zboru. Touto peknou tradíciou sme si v podvečer v piatok, 29. apríla
2011, spríjemnili začiatok víkendu. Správnu atmosféru na podujatí
navodili účinkujúci v miniamfiteátri Park – Spolok dychovej hudby
Pravňanka, deti z materskej školy v Nitr. Pravne a folklórna skupina
Lubená z Poluvsia.
ZS
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OZ Vyšehrad, OcÚ Nitrianske Pravno a Karpatskonemecký spolok
v Nitr. Pravne aj tento rok usporiadali v našom regióne ojedinelé
podujatie, ktoré sa zameriava na zachovanie určitej časti kultúrneho dedičstva hornej Nitry. V sobotu 30. apríla 2011 sa kultúrny dom
vo Vyšehradnom stal dejiskom súťaže „O zlatú ihlu“, ktorej cieľom
je zviditeľnenie autorov výšivkárskych a textilných techník a diel
samotných a potôčik pretekajúci dedinou poskytol svoj tok dielam
zo súťaže v tvorbe vodných mlynčekov – „O zlatý mlynček“. Výstava
prác bola doplnená i tradičnou drotárčinou, ktorú zastupovali diela
drotára Ladislava Fapšu z Budatína nedávno prezentované i v Nitrianskom Pravne.
Skôr než organizátori pristúpili k vyhláseniu víťazov, FSk Lubená
z Poluvsia zabavila divákov piesňami a tancami a postarala sa aj
o postavenie mája. Hodnotenie všetkých prác prebehlo pod odborným okom Amálie Lomnickej, Anky Vavrovej a Rastislava Haronika.
V súťaži „O zlatú ihlu“ sa prezentovali najmä tradičné výšivkárske
a textilné techniky, medzi ktorými mala zastúpenie šitá čipka, paličkovanie, sieťovanie, pravnianska výšivka, či rôzne aplikácie výšiviek
na úžitkový a dekoračný účel i súčiastky odevu – kroje z pravnianskej oblasti a čepce zlatohlavy. V tejto kategórii svoje práce vystavovali ako ženy, tak i jeden muž – Anna Husárová, Eva Janáčová, Mária
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„O zlatú ihlu“, „O zlatý mlynček“
a stavanie mája vo Vyšehradnom

Peter Lovás ml. so svojim dielkom „Dojenie kozy“. Oficiálny program
ukončila opäť FSk Lubená a potom už nasledovala sľúbená ochutnávka tradičných jedál, kde sa podávali priezlové šúľance, demikát
(bryndzová polievka), kapustné halušky – strapačky a ľahké hriate
„prombajn“. Veľký počet návštevníkov i zvyšujúca sa úroveň prezentovaných prác sú dôkazom, že podujatie tohto charakteru má
význam nielen pre zachovanie minulosti nášho regiónu ale i pre
jeho budúcnosť.
ZS, foto: Martina Richter

Lubiková, Agneša Kapusníková, Eva Klajberová, Mária Konevalová, Helena Kračmerová, Andrej Richter, Anna Richterová, Zdenka
Slobodová a Ingrid Závacká. Víťazkou tohto ročníka sa stala – už
po druhýkrát – Helena Kračmerová z Nitr. Pravna. Zlatou ihlou bola
ocenená nielen za svoje práce ale i za množstvo zvládnutých techník. Do súťaže vodných mlynčekov sa tento rok zapojili Peter Lovás
st., Peter Lovás ml., Ingrid Závacká, Rastislav Haronik, Ľubomír
Gáplovský, Jozef Richter a Milan Uhrinec. Hlavné ocenenie získal

Deň matiek v MŠ
Milé naše mamičky, my Vás rady máme,
povieme Vám básničky aj Vám zaspievame.

Takto privítali deti svoje mamičky v našej materskej škole
6. mája 2011, aby spoločne oslávili deň matiek. Deti z každej triedy si pre svoje mamičky pripravili nielen krátky kultúrny program,
ale aj vlastnoručne zhotovený darček, ktorý mamičkám venovali
z čistej detskej lásky. Deti svojim mamičkám odkazujú: „Milé naše
mamičky, povieme Vám ako vieme, že Vás veľmi milujeme!“
O. Jamrichová
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Tri podujatia v jednom
V znamení slnka a dobrej nálady sa nieslo nedeľné popoludnie, 8. mája 2011.
V tento deň sa spojili tri každoročne organizované podujatia – Beh priateľstva,
spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom a Deň matiek.
O 13.00 h sme na športovom ihrisku privítali prvých účastníkov Behu priateľstva. Toho roku bežci štartovali práve tu, cieľ behu bol na námestí. Tak ako po iné
roky, súťažilo sa v siedmych kategóriách – mladšie žiačky a žiaci, staršie žiačky
a žiaci, ženy, muži a rodiny. Súťažiaci v rámci behu museli zvládnuť sedem disciplín – slalom v behu, lavičku cez jarok, vodné delo na cieľ, zlaňovanie potoka,
hod do koša, jazdu zručnosti a skok cez švihadlo. Podujatia sa zúčastnilo o čosi
menej súťažiacich než po iné roky, potešila však účasť pekná účasť rodín. Traja
víťazi v každej kategórii si odniesli pekné ceny, diplomy a medaily, ktoré zhotovil Rastislav Haronik z Vyšehradného. Skôr než boli známe mená víťazov, po
krátkej prestávke v cieli sme sa odobrali k pamätníku padlých, aby sme si uctili
pamiatku padlých v druhej svetovej vojne. Spomienkového aktu sa zúčastnili
i mladí účastníci Behu priateľstva, hoci ich mladú generáciu viažu k tejto udalosti možno len informácie zo školy, dobových dokumentov, kníh a filmov.
Sviatočný deň následne vyvrcholil koncertom venovaným Dňu matiek,
v ktorom vystúpili mamičky a deti z hudobných kurzov YAMAHA Class, ktoré
pôsobia aj v našej Detskej herničke. Hlavným hosťom bola kapela Funky Emotions z Prievidze, ktorej mladí a profesionálni hudobníci, na čele s vynikajúcou
speváčkou Veronikou Važanovou, nás dostali do funky nálady. Bolo to skvelé
ukončenie dlhého dňa, ku kvalite ktorého okrem hlavného organizátora prispeli
členky Pravňanského zväzu žien, Obecný hasičský zbor, páni z Obce s.r.o., poslanci OZ a členovia Komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu.
ZS, Foto: ZS, J. Daňo

Poštovníctvo na hornej Nitre
(tretia časť)

Za vlády Mateja Korvína (1458-1490) sa objavili pokusy o vybudovanie pravidelných spojení na dopravu listových písomností. Obsadenie južných oblastí monarchie vojskami tureckého sultána Salima
po bitke pri Moháči v roku 1526 spôsobilo pretrhnutie spojenia so
stredoslovenskými mestami a Viedne i s ostatným východným územím. Nastala zložitá situácia v monarchii, ktorá viedla k mnohým
zmenám v oblasti dopravných spojení. Na rozkaz panovníka Ferdinanda I. (1526-1564) začal Matej Taxis budovať nové poštové spojenia. K štyrom tratiam: z Viedne do Ľvova, z Viedne do Karlstadtu,
z Viedne do Carihradu a z Viedne do Kronstadtu bola dobudovaná
v roku 1550 jedna z najdlhších poštových a dopravných spojníc, ktorá mala celkom 56 poštových staníc. Nová kráľovská poštová cesta
„Magna via“ viedla z Viedne cez Bratislavu, Čeklís (Bernolákovo),
Trnavu, Slovenskú Novú Ves, Senec, Hlohovec Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Horné Vestenice, Nitrianske Sučany, Prievidzu,
Nedožery cez obce v Turci – Rudno, Slovenské Pravno, Žabokreky
a pokračovala cez Holešov, Nolčovo, Ružomberok, Liptovský sv.
Mikuláš, Okoličné, Lučivnú, Levoču, Prešov, Košice, Tokaj, Böszörményz, Debrecín do Hermannstadtu (Sibiu, Rumunsko). Jednotlivé
poštové stanice boli pôvodne od seba vzdialené 2 poštové míle asi
15 km, ku nim patrili objekty stravovacie, ubytovacie a tiež hospodárske budovy na ustajnenie ťažných a jazdeckých koní. Poštové stanice
spravoval Magister postae, ktorému podliehali na danom území –
úseku postilióni, ktorí vykonávali samotnú dopravu, pôvodne na koňoch a neskôr na poštových vozoch, diligenciach. Príchod diligencie
oznamovali trúbkou, ktorá ostala dodnes symbolom pošty. Poplatky
za prepravu listovej zásielky boli vysoké a patrili k regálnym právam,
ktoré panovník dával do prenájmu.
Počas šľachtických povstaní proti Habsburgovcom bolo to povstanie uhorskej a sedmohradskej šľachty v rokoch 1643-45 a pokračovalo až do roku 1711 ukončené, keď bol podpísaný Satumarský mier.
V tomto povstaleckom čase zverbovaní žoldnieri často prepadávali
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pošty, zabíjali poštmajstrov a pálili ich domy. Aj postup Turkov ohrozoval poštové spojenia a bezpečnosť na cestách. V druhej polovici
17. storočia sa pôvodné poštové a prepravné spojenie obnovovalo
a a udržalo sa s malými zmenami až do druhej polovice 19. storočia.
Zriadenie pôšt alebo poštového úradu, ako sa v minulosti nazývali,
bolo vždy veľkou udalosťou v každej obci či mestečku a v každej dobe.
Zlepšenie poštových služieb obyvateľstvu znamenalo priblíženie sa
svetu, umožnenie podávania a doručovania poštových zásielok. Rozvojom poštovníctva v druhej polovici 19. storočia dochádzalo k zvyšovaniu počtu poštových úradov a tým k vytvoreniu ich hustejšej
siete. Tento rozvoj zasiahol aj náš región hornej Nitry. Ešte pred zriadením poštového úradu v Nitrianskom Pravne (Német Prona) boli
na tomto území iba dva poštové úrady a to v Prievidzi a v Oslanoch,
ktoré zabezpečovali poštové služby pre celú oblasť hornej Nitry.
Jozef Soľava
(pokračovanie v ďalšom čísle PZ)

Pozvánka		
Na koncert SOLAMENTE NATURALI – súboru pre starú hudbu z Bratislavy 6. júl 2011 o 19.00 h Nitrianske Pravno, Kostol
sťatia sv. Jána Krstiteľa
Zakladateľom a umeleckým vedúcim Solamente naturali je
vynikajúci huslista Miloš Valent. Súbor vznikol v roku 1993 ako
flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli
venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia.
Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie
v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru je entu
ziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný
názov súboru. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných
majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella,
Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé
diela slovenskej proveniencie.
Solamente naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí. Je
pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike,
Fínsku, Nórsku, Rakúsku, Švajčiarsku a USA. Interpretáciu súboru možno počuť aj na CD realizovaných pre viaceré nahrávacie
spoločnosti vrátane ECM (Umstatt, Pestrý zborník, Uhrovská
zbierka, Bach-Motetten, Godár-Mater, Hummel-Missa Solemnis,
Mathilde de Guise a ďalšie), či v špeciálnych programoch venovaných barokovej hudbe v Rakúskom rozhlase.
Solamente naturali:
Alexander SCHNEIDER, alt (Nemecko)
Soma Dinyés, organ (Maďarsko)
Miloš Valent, husle, um. vedúci
Ľubica Habart, husle
Peter Vrbinčík, viola
Ivan Bečka, viola
Michal Sťahel, violončelo
Ján Prievozník, kontrabas
Program:
Musica sacra
BACH
Johann Michael BACH Ich Weiss dass mein Erloser lebt
Johann Christoph BACH Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Johann Michael BACH Auf, lasst uns den Herren loben
Heinrich BACH Sonáta F dur
Johann Sebastian BACH Widerstehe doch der Sunde
Heinrich BACH Sonáta C dur
Heinrich BACH Erbarm dich mein, o Herre Gott
Johann Christoph BACH Ach, dass ich Wassers gnug hätte
Johann Christoph BACH Wenn wir in hoechsten Noeten sein
Johann Sebastian BACH Air zo suity D dur
Johann Sebastian BACH Erbarme dich, ária z Matúšových pašií

Tenerezza v Nemecku
Na pozvanie karpatskonemeckej katolíckej organizácie
v Stuttgarte a našich rodákov žijúcich v Nemecku sa spevácky zbor Tenerezza pod vedením Alice Matušíkovej zúčastnil
63. púte na Schönenbergu pri nemeckom meste Ellwagen. Náš
zbor sa už celý rok popri iných povinnostiach pripravoval na túto
udalosť. V dňoch od 27. do 29. mája sa spevácky zbor zapojil do
sprievodného programu tejto veľkej katolíckej pobožnosti.
V sobotu 28. mája 2011 sa zbor prezentoval na koncerte „Zbory sa stretávajú“ v evanjelickom kostole v meste Ellwagen. Vystúpenie spoluúčinkujúceho spevokolu mladých študentov z gymnázia v Aalen-Wasseralfingen v nás zanechal hlboký umelecký
zážitok. Vo svojom repertoári majú prevažne klasickú zborovú
tvorbu 19. a 20. storočia. 40 členov zboru si svojim umeleckým
prejavom získal miesto v našich srdciach.
V nedeľu 29. mája spieval náš zbor na slávnostnej svätej omši
v púťovej bazilike na Schönenbergu. Tu sme stretávali mnohých
rodákov z Nitrianskeho Pravna. Spievali sme omšu Charlesa
Gounoda: Messe brève in C. Poobede sme prispeli mariánskymi
piesňami na májovej pobožnosti, ktorú celebroval náš rodák farár Johan Kotschner. Náš zbor sprevádzali pri každom koncerte
Andrej Richter a Mária Haneschová. V pravňanských krojoch
a pekným sprievodným slovom na koncertoch len umocňovali slávnostnú atmosféru púte. Úprimná vďaka patrí aj našim
rodákom Ing. Ignátzovi Wolkóberovi a jeho manželke Márii
za starostlivosť, ktorú preukázali nášmu zboru pri každej príležitosti počas pobytu. Krásne počasie nám tiež prialo a popri
námahe, ktorú sme vynaložili k úspešnej reprezentácii Nitrianskeho Pravna, nám bol pobyt v týchto pekných končinách Európy
zaslúženou odmenou.
V našom repertoári sme mali na koncerte aj afroamerický spirituál Svetlo. Spieva sa v ňom o svetle, ktoré nosíme v srdci. Veríme, že sme ho zapálili aj v srdciach našich rodákov, ktorí museli
opustiť svoju vlasť a že aj pri tejto príležitosti sme im opäť doniesli kúsok starého domova, do ktorého sa stále radi vracajú.
Anna Husárová, foto: autorka

Deti z MŠ a stavanie mája

Pani učiteľky v našej materskej škole vedú deti k prirodzenému a nenásilnému spevu a ku kultivovanému hudobnému prejavu. Rozvíjajú prirodzenú
schopnosť detí vyjadriť hudbu pohybom a tým oživujú ich hudobný prejav.
O tom, že sa nám to naozaj darí, mnohých presvedčili deti zo 4. triedy svojím
vystúpením pri stavaní mája. Deti tancovali v ľudových krojoch a pohybom
vyjadrili pieseň „Tancuj, tancuj“. Aj keď mali na nácvik relatívne málo času
a niektorých prekvapila brušná chrípka, nesklamali a opäť zožali veľký potlesk. Video z ich vystúpenia si môžete pozrieť na internetovej stránke našej
obce. Našim cieľom je podporovať zdravé sebavedomie a sebadôveru detí.
Snáď sa nám to aj darí.
O. Jamrichová
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Noc v múzeu
Stáva sa už tradíciou, že Múzeum karpatských Nemcov v Nitrianskom
Pravne sa zapája do celoslovenského podujatia „Noc múzeí“. Toto podujatie sa koná pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí, ktorý si každoročne pripomíname. Veľká väčšina múzeí nielen na Slovensku je v tento
deň otvorená do neskorých nočných hodín.

Naše múzeum počas otváracích hodín dňa 14. mája 2011 od 19.00
do 24.00 h navštívilo veľa návštevníkov z Nitr. Pravna, ale aj širokého
okolia. Príjemný májový večer sa priam ponúkal na prechádzku po našej
peknej obci a tak sme mohli na námestí pred Domom stretávania obdivovať šikovné ruky mladých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy
v Nitrianskom Pravne a ich obrázky znázorňujúce časti nášho starého
námestia. V múzeu si mohli návštevníci prezrieť stálu výstavu „Dejiny
a kultúra karpatských Nemcov“. V iných priestoroch domu sa predstavili
výšivkárky s ručnými prácami, ktoré túto zimu vytvorili. Nechýbali víťazné
práce pani Heleny Kračmerovej – tohoročnej víťazky súťaže O zlatú ihlu
a naša „dielňa šikovných rúk“ sa rozšírila aj o drotárske práce pani Ingrid
Závackej a Zdenky Slobodovej.
Výšivkárky napiekli pre návštevníkov tradičné pravňanské „štricle“
a nechýbala ani ochutnávka pravňanského hriateho. Peknou sprievodnou
muzikou spestrili tento májový večer opäť žiaci ZUŠ. Ďakujeme pani učiteľkám, že sa svojou spoluprácou a prípravou žiakov podieľali na organizovaní už tradičného podujatia.
Veríme, že aj v budúcom roku prežijeme opäť peknú noc v múzeu a zapojíme sa svojou účasťou do celoeurópskeho sviatku múzeí.
Anna Husárová, foto: autorka

Deň detí v materskej škole
Na 1. jún sa vždy tešia všetky deti. Veď už tí najmenší vedia,
že práve tento deň je sviatkom detí. Počasie nám tento rok
prialo a tak sa mohli všetky deti z našej materskej školy tešiť
na ich prvú športovú olympiádu na športovom ihrisku. Pani
učiteľky areál ihriska deťom slávnostne vyzdobili a pripravili všetko tak, aby mohli deti súťažiť v behu na 20 metrov,
v behu cez prekážky, v hode loptičkou či v skoku do diaľky.
O 9.00 hodine sa malí športovci v športovom sprievode obcou presunuli z MŠ na ihrisko. Deti mali oblečené tričká
vo farbách charakterizujúcich ich triedu. Takže najmladšie
deti – naše kuriatka boli v žltých tričkách, 2. trieda – žabky
mali zelené tričká, 3. trieda – lienky červené a 4. trieda – motýliky modré tričká. Aj tentokrát sa bolo na čo v obci pozerať.
Naši malí športovci kráčali v dobrej nálade a boli pripravení
čestne súťažiť. Ihrisko sa zrazu premenilo na letnú lúku plnú
kuriatok, žabiek, lienok i motýlikov.

Po slávnostnom nástupe a zložení sľubu malých športovcov
sa každá trieda vybrala na určené stanovište. Na ihrisku vládla pravá športová atmosféra. Po skončení súťaží nechýbalo
deťom občerstvenie ani veselá nálada. Na záver boli všetky
deti odmenené perníkovými medailami, za ktoré sa chceme
poďakovať pani Švorcovej, obchodnej zástupkyni firmy Medex v Malinovej. Poďakovanie patrí aj OcÚ, COOP Jednota, pánovi L. Gombarčekovi a všetkým rodičom, ktorí nám
pomohli s organizáciou tejto akcie. Deti ďakujú aj tetám
z klubu dôchodcov, ktoré ich navštívili v MŠ a priniesli im
k ich sviatku sladkosti. Našim cieľom bolo, aby si v deň detí
všetky deti spoločne zasúťažili a zároveň sa aj dobre zabavili. Veríme, že sa nám to aj podarilo.
O. Jamrichová
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ROZPRÁVKOVÉ MESTEČKO
Oslava Medzinárodného dňa detí v našej obci

K detstvu by mal patriť radostný smiech, hry, rozprávky,
zábava, radosť, poznávanie,... Žijeme v krajine, ktorá má
všetky predpoklady na to, aby jej deťom tieto zdanlivo jednoduché veci nechýbali. Žijeme tiež v obci, v ktorej sa vždy
nájde niekto, kto sa deťom venuje nielen po materiálnej ale
i duševnej stránke. A tak bolo pre nás potešením usporiadať pre ne, tak ako každý rok, Oslavu Medzinárodného dňa
detí.

Krásne ceny do nej venovali cukráreň ORCHIDEA, drogéria MATUŠÍK, hračkárstvo SUPEK, Kofola a. s., Rajecká
Lesná, kvetinárstvo DARINA, Lekáreň u sv. Jána Krstiteľa,
OcÚ Nitrianske Pravno, papiernictvo NATALIA, potraviny
DOMANIK – ďakujeme.
Deti deťom, aj tak by sme mohli nazvať tento deň. Všetkým
zúčastneným sa totiž okrem dospelých venovali práve deti,
žiačky a žiaci Spojenej základnej školy v Nitrianskom
Pravne – Romana Balejová, Natália Boďová, Lucia Danková, Nikola Kováčová, Ivana Krpelanová, Nikola Kúdelová,
Ľubica Matyašovská, Ivana Poláková, Dáša Šnircová, Dagmar Valková, Monika Wesserlová, Tibor Čavojský, Michal
Mendel. Patrí im veľká vďaka rovnako ako pani učiteľke Gabike Bielej, ktorej sa ich podarilo získať pre vec.
Medzinárodný deň detí je výbornou príležitosťou venovať jeden celý deň výhradne deťom, priniesť im práve ten
radostný smiech, hry, rozprávky, zábavu, radosť, poznanie.
Snáď sa to podarilo a všetky deti, ktoré sa prvého júna tohto
roku stretli na námestí v našej obci, si odniesli z tohto dňa
minimálne peknú spomienku a úsmev na tvári.
ZS, foto: Ivana Poláková, ZŠ Nitr. Pravno

Deti z MŠ navštívili planetárium
Kým dopoludnie patrilo najmä deťom z MŠ, ktorí usilovne
súťažili na športovom ihrisku na škôlkarskej olympiáde, popoludní sa od 15.00 h námestie zapĺňalo deťmi každého veku.
Skutočne, Rozprávkové mestečko – ako sme našu oslavu
nazvali – privítalo ako bábätká tak i veľkých školákov. Venovali sa im rozprávkové postavičky, pri ktorých museli všetci
splniť určité úlohy. Vševedko s ozajstnou pani učiteľkou zadávali vedomostné úlohy, vodník potreboval zistiť šikovnosť
pri love rybičiek, dobrá víla dohliadala na hudobné nadanie
pri stánku YAMAHA Class a Baby Signs, ježibaba s Jankom

a Marienkou si overili zručnosť detí pri tvorbe zo slaného
cesta, hliny a drôtu, Vlk a červená čiapočka preskúšali fyzickú zdatnosť pri skákaní vo vreci a zdolanie asi najpopulárnejšej lezeckej veže a strachového vreca sledovali princezná
s čiernou pani. Každý, komu sa podarilo získať pečiatku za
všetky úlohy, bol odmenený džúsom a sladkosťou a lístkom
na tombolu. Tá bola celkom zábavným vyvrcholením dňa.

Deti z 3. a 4. triedy našej materskej školy navštívili dňa 5. apríla 2011
Planetárium v Žiari nad Hronom, aby získali a rozšírili si základné predstavy a vedomosti o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach. Poslaním planetária je uspokojovať kultúrno-spoločenské potreby v oblasti astronómie, kozmonautiky, príbuzných a technických vied. Najnovšie poznatky
o vesmíre boli deťom priblížené rozprávkovou formou na veľkoplošnom
videoprojektore. Bolo pre nás zážitkom pozorovať rozžiarené oči detí pri
sledovaní oblohy cez veľký ďalekohľad. Dojmy detí boli neopísateľné.
O. Jamrichová

Literárna súťaž
o ,,Naj lesnú knihu“
Žiaci 5.-8.ročníka sa zúčastnili projektu ,,Les ukrytý v knihe,“
ktorého cieľom bolo poukázanie na ,,pôvod“ knihy – kniha ako
jeden produkt lesa, zvyšovanie čitateľskej prírodovednej gramotnosti mladej generácie a zvyšovanie povedomia o význame lesa.
Projekt bol organizovaný 24. mája 2011 v Hornonitrianskej
knižnici. Pani Agnesa Šenitková sprostredkovala žiakom les primeranou formou, kde dominovali zážitkové hry a vedomostné
úlohy s dôrazom na celkový výchovno-vzdelávací aspekt. Koordinátorka projektu žiakov pochválila, popriala veľa úspechov v škole
a každému žiakovi odovzdala malý darček.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, sa zároveň zapojili do literárnej súťaže o ,,Naj lesnú knihu.“ Obsahom knihy sú krátke príbehy o obyvateľoch lesa, zážitky v prírode, básničky o zvieratách
doplnené vlastnými ilustráciami. Počas letných prázdnin budú
vyhlásené tri najlepšie detské práce, ktoré budú ocenené hodnotnými cenami.
Mgr. Jašková
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Lesníci v materskej škole
Rok 2011 je Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Vyzdvihuje úzku a trvalú spätosť človeka
s lesom. Zdôrazňuje úlohu spoločnosti pri ochrane a zveľaďovaní
nášho zeleného bohatstva. Lesy SR, Štátny podnik Banská Bystrica, pripravil v spolupráci s ministerstvom školstva SR akciu
„Stromy poznania“. V rámci nej sú pri základných a materských
školách vysádzané miniatúrne arboréta. Ich úlohou je nielen
skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť deti spoznávať lesné bohatstvo
Slovenska.

Aj našu materskú školu navštívili dňa 9. 5. 2011 lesníci z Lesnej
správy v Nitrianskom Pravne – pán Marek Oller, Marek Kováč
a pán Miroslav Svrček, aby spolu s deťmi vysadili v areáli MŠ
Duglasku tisolistú, Brest horský a Pagaštan konský. Všetkým
týmto pánom patrí veľké ďakujeme, pretože akciu mali veľmi
pekne pripravenú. Okrem vysádzania stromčekov zapojili deti aj
do rôznych poznávacích i súťažných hier. Na záver deti zhotovili
k danej téme výtvarné práce. Najlepšie z nich páni lesníci vyhodnotili a deti odmenili.
Deti prežili ďalší zo zaujímavých dní v našej materskej škole a už
teraz sa pýtajú kedy sa s lesníkmi opäť stretnú.
O. Jamrichová

Regionálna športová olympiáda
materských škôl
Dňa 18. 5. 2011 sa deti z našej materskej školy – Sebastián Gros, Kevin
Balej, Vojtech Štefan a Radoslav Slivoň zúčastnili regionálnej športovej
olympiády v Bojniciach. Svojimi výkonmi sa nedali zahanbiť a úspešne
reprezentovali nielen triedu motýlikov, ale aj celú materskú školu i obec
Nitrianske Pravno. V hode loptičkou nemal Vojtko Štefan konkurenta
a s veľkým náskokom získal 1. miesto. V skoku do diaľky sa na 1. mieste umiestnil Radko Slivoň. Úspech zavŕšil Kevinko Balej, ktorý v behu
cez prekážky obsadil pekné 3. miesto. Všetkým zúčastneným súťažiacim
ďakujeme za dôslednú prípravu a dosiahnuté úspechy v umiestnení sa
v jednotlivých kategóriách.

Poďakovanie
Výbor Miestneho spolku SČK ďakuje všetkým bezpríspevkovým
darcom krvi, ktorí sa zúčastnili odberu krvi 8. júna 2011 v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne. Ďakujeme najmä tým, ktorí sa k tomu
odhodlali po prvý raz, každý má aj keď len malé obavy pred takýmto
rozhodnutím. S pevným rozhodnutím, že sa stanú darcami krvi prišlo
9 darcov, ale krv mohli odobrať len 7. Všetkých zúčastnených na odbere bolo 54 a z toho bola krv odobraná 49 darcom. Patrí Vám všetkým za
to naša srdečná vďaka a veríme, že sa s mnohými z Vás stretneme opäť
pri najbližšom odbere, ktorý je naplánovaný na 5. 10. 2011. Prípadnú
zmenu termínu odberu včas vyhlásime.
Naše poďakovanie patrí aj vedeniu niektorých pracovísk v našej
obci, odkiaľ prichádzajú väčšie počty darcov ako napr. Rialto s.r.o.
a predajňa COOP Jednota. Nechceme však nikoho uraziť, lebo nevieme o všetkých darcoch, z ktorého pracoviska prichádzajú. A preto patrí všetkým naša vrelá vďaka a želanie dobrého zdravia do ďalších dní.
J. M.

2. júla 2011 o 13,00 hod v priestoroch CSS - Bôrik

BôRIKOVSKé HODY 2011
PROGRAM:

13,00 – slávnostné otvorenie hodov
dychová hudba Pravňanka
ženský spevokol
svätá omša v kaplnke CSS - Bôrik
Do tanca a spevu bude hrať p. Leporis
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9. ročník Festivalu dychových
hudieb v Nitrianskom Pravne
Ubehlo už pár storočí odvtedy, keď sa v našich končinách objavili prvé
zárodky dychových hudieb alebo skôr prví hráči na dychové nástroje,
akými boli mestskí vežoví trubači a bubeníci. Je to 174 rokov, čo sa v dedine Piesok (dnes súčasť Podbrezovej pri Brezne) zrodila prvá dychová
hudba na Slovensku a kedy postupne na celom území Slovenska začali
vznikať banícke, robotnícke, hasičské, spolkové a závodné dychové plechové hudby.
Tradícia pretrvala do súčasnosti a aj na hornej Nitre stále jestvuje
mnoho vynikajúcich dychových hudieb, niektoré už na profesionálnej
úrovni. Prezentujú sa na zahraničných, celoslovenských i regionálnych
festivaloch, akým je i náš, v Nitrianskom Pravne. Pozvanie na Festival
dychových hudieb, ktorý sa v našej obci konal 12. júna 2011, prijalo
sedem skvelých kapiel. A tak mali prítomní návštevníci možnosť vypočuť si kvalitnú hudbu v prevedení Detskej dychovej hudby z Brodzian,
ktorú sprevádzali mažoretky Súkromnej ZUŠ Akord z Hradišťa, Detskej dychovej hudby Maguranka Junior, domácej kapely Pravňanka,
Sebedražskej kapely, Dychovej hudby Maguranka, Bojnickej kapely
a hosťa festivalu – kapely Big Band Slovakia. Viac ako 180 prítomných
muzikantov, speváčok, spevákov a tanečníc ponúklo úžasné umelecké
výkony a celých šesť hodín rozdávali dobrú náladu, pozitívnu energiu,
vyvolali úsmev na tvári. Pozvanie prijal ešte jeden vzácny hosť, známy
moderátor, pán Pavel Ziaťko, ktorého slovo sprevádzalo divákov celým
festivalom.
Tohtoročnému sviatku dychovej hudby v Nitrianskom Pravne bolo
naklonené počasie i priazeň množstva divákov, ktorých potlesk je azda
najväčšou odmenou účinkujúcim kapelám. Skutočne vydarený 9. ročník máme za sebou, nech žije jubilejný 10. ročník Festivalu dychových
hudieb v Nitrianskom Pravne v roku 2013!
Zuzana Strečanská, foto: Peter Černák, ZS

Koniec ďalšej basketbalovej sezóny...
Konečne po dlhom čase na nátlak svojich spoluhráčov, kamarátov, chcem pripomenúť širokej verejnosti, že aj keď už dlhé roky nefunguje okresná basketbalová
liga, my sme stále tu! Hovorí sa, že dobré sa samo chváli, preto mi to asi tak dlho
trvalo, kým som sa odhodlal napísať pár riadkov o nás, BO Nitrianske Pravno.
Stretávame sa pravidelne každý pondelok, teraz už po x rokoch až od 19-tej hod.
v tunajšej telocvični. Čas od 18-tej hodiny nám po rokoch „zobrali“ cvičenia chtivé
ženské z tzv. zumby alebo ako sa to menuje... Radi sme im to prepustili, veď nech
majú pekné postavy...
Každý pondelok sa medzi nami odohrávajú neľútostné boje, ako keby šlo
o majstra sveta, ale mimo palubovky sme všetci opäť dobrí kamaráti, ktorí to už
dlhé roky ťahajú spolu. Keď sa pondelok vydarí, je nás na palubovke aj šestnásť,
čo je už naozaj hojný počet a to ešte nie sme zďaleka všetci. Kalendárny rok pravidelne končíme „turnajom“, sú to vlastne z našich radov vytvorené družstvá, ktoré
medzi sebou „bojujú“ o víťazstvo a koniec sezóny taktiež druhým „turnajom“,
vtedy nás je v optimálnom zložení (keď sa zúčastní zo zahraničia – z ČR – náš
dlhoročný spoluhráč Tóno Ďurčan) aj dvadsať!
Tento článok píšem z príležitosti práve ukončenej, ďalšej, pre nás úspešnej
sezóny, turnajom, ktorý sa konal 16. apríla. Opäť sme sa zišli v hojnom počte a na
palubovke prebiehali neľútostné boje o každý bod. Pri tejto príležitosti by som si
dovolil ako tzv. prezident BO, ktorého som zdedil po v tej dobe tzv. predsedovi
BO Jurajovi Ličkovi, ktorého si mimochodom hlboko vážim (vážime), nielen ako
športovca, ale aj ako človeka, vymenovať mojich dlhoročných spoluhráčov. Sú to:
nestarnúci, už spomínaný, Ďuro Ličko, jeho synátor Peťo Ličko, Jano Ferenčík,
Dano Miškovič, Vlado Husár, Peťo Wesserle, Ľubo Mihálik, Peťo Mendel, Milan
a Martin Krištofovci, Edo Špiner, Gabo Szalay, Martin a Milan Čavojský, Stano
Šimko, Vlado Králik, Peťo Kučmáš, Kajo Kremel a ja. Turnaje si sponzorujeme
sami, telocvičňu z dvoch percent, občas s prispením obce. Verím, že sa takto
budeme stretávať ešte dlhé roky a budeme naďalej dobrí kamaráti. Na ilustráciu
pridávam pár foto z veľkonočného, záverečného turnaja (za foto ďakujem Vladovi
Králikovi).
Stanislav Holec, tzv. prezident BO
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UPOZORNENIE PRE OBČANOV
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
Na hroboch, ktoré stále nie sú zazmluvnené a zaplatené, budú v priebehu mesiaca júl a august
umiestnené tabuľky informujúce o nezaplatenom
hrobovom mieste.

Pridelenie bytov
na základe rozhodnutia komisie pre prideľovanie
bytov v bytovkách D a E zo dňa: 8. júna 2011

Na základe rozhodnutia komisie boli pridelené nasledovné byty :
A garsónka 31,72 m2:
1. Katarína Ondrušová
2. Oľga Zacharová
B garsónka 35,49 m2:
1. Veronika Gregorová
2. Štefania Sekerková
C 2-izbový byt 57,24 m2:
1. Zdenka Dírerová
2. Jozef Žila
3. Michaela Ivanová
4. Silvia Brezányová
5. Lukáš Bukovinský
6. Veronika Šovčíková

D 2-izbový byt 60,18 m2:
1. Rastislav Kyselicay
2. Alojz Ivanič
3. Andrea Šimková
4. Martin Mikóczy
5. Vladimír Deli
6. Zuzana Drábiková
E 2-izbový byt 62,87 m2:
1. Nataša Čižniarová
2. Róbert Hianik

F 3-izbový byt 68,95 m2:
1. Miriam Čavojská
2. Lenka Schimová
3. Jozef Gombarček
4. Andrej Duchoň
5. Ivan Šimko
6. Alena Leitmanová
G 3-izbový byt 73,21 m2:
1. Zuzana Gulová
2.Maroš Vallo
3. Michal Niemec
4. Rastislav Beláň
5. Ivana Jelšicová
6. Oboňa Peter

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky. Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. 7. 2011.
Ďakujeme.
Redakcia PZ
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