JEME
PRIPRAVU
PRE VÁS

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce vám chcem priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby rok 2012 za to stál.
Radostné a pokojné prežitie sviatkov vám želá
starosta obce Nitrianske Pravno
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 3. 11. 2011
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 doporučený Obecnou
radou v Nitr. Pravne a bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci v počte 11 poslancov,
tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta obce predložil na rokovanie program zasadnutia.
Vyzval poslancov, aby za program hlasovali. Poslanci odsúhlasili navrhnutý
program zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej
rady, odporúčania a kontrola
plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra
o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
5. Úprava rozpočtu obce Nitr.
Pravno na rok 2011
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy
s organizačnými zložkami
v Nitr. Pravne v školskom roku
2010/2011
7. Odpredaj majetku obce – pozemky
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenie
10. 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. Návrh na úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok 2011
predložila p. Margetová spolu s doporučením komisie finančnej a Obecnej
rady v N. Pravne. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy
s organizačnými zložkami v Nitr.
Pravne v školskom roku 2010/2011
predložila riaditeľka Spojenej školy
Mgr. Bieliková Marta.
Návrh na odpredaj pozemkov a návrh na zámenu pozemkov pre účely
majetkoprávneho
vysporiadania
pozemkov – požiarna nádrž Bôrik,
predložil starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Návrh je zapracovaný v návrhu
na uznesenie ktorý poslanci obdržali
pred zasadnutím zastupiteľstva.
Starosta obce vyzval prítomných,
aby v diskusii predložili svoje návrhy
a pripomienky k jednotlivým bodom
programu prípadne iným otázkam
života obce.
Poslanci v diskusii navrhli bližšie
špecifikovať v návrhu na uznesenie
odpredaj pozemkov, aby nemohlo
dôjsť k zámene, alebo inému nedorozumeniu pri konkretizácii pozemkov
na zámenu, navrhovaný prenájom
časti priestorov terajšej knižnice prekonzultovať s knihovníčkou o spôsobe využitia priestorov, ako aj možnosť
využívania priestorov Spojenej školy
v Nitr. Pravne pre občanov. Poslankyňa Ing. Zaťková Miroslava predložila
informáciu o činnosti komisie sociálnej.

Zo strany občanov bola predložená
požiadavka riešiť výstavbu verejného
osvetlenia na Hviezdoslavovej ulici
smerom k novopostaveným bytovkám.
Na diskusné príspevky odpovedal
starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Požiadavka na rozšírenie verejného
osvetlenia bude zapracovaná v návrhu rozpočtu obce na r. 2012.
Po vyčerpaní prediskutovanej
problematiky a dohodnutí sa na ďalšom postupe starosta obce diskusiu
ukončil a vyzval predsedu návrhovej
komisie p. Suchého Pavla, aby predložil návrh na uznesenie.
U Z N E S E N I E Č. 9/2011
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, odporúčania a kontrolu plnenia uznesení.
b/ Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
II. S c h v á l i l o
a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
na r. 2011 podľa stavu k 30. 9. 2011
podľa predloženého návrhu a doporučenia komisie finančnej.
b/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy s materskou
školou, Materskej školy a Základnej
umeleckej školy v Nitr. Pravne v školskom roku 2010/2011 predloženú
Spojenou školou v Nitr. Pravne.
c/ Odpredaj majetku obce – pozemky
nasledovne:
– pozemok parcela č. 1834/2 – orná
pôda o výmere 364 m² vo Chvojnici
pre p. Mikóczyho Tibora Chvojnica
299 za cenu 20,- €/m² . Odpredaj

pozemku je uznaný ako prípad osobitného zreteľa, z dôvodu, že tento pozemok tvori jedinú prístupovú cestu
na pozemok žiadateľa.
Termín: do 31. 12. 2011
d/ Odkúpenie pozemku:
– parcela číslo 2050/3 – záhrada, LV
1948 + geometrický plán – 153/2011
z 18. 5. 2011, o výmere 718 m² v k.ú.
Nitr. Pravno, za cenu 12.308,- € plus
poplatky na Katastri nehnuteľností
pre účely vysporiadania pozemkov
pod požiarnou nádržou Bôrik v Nitr.
Pravne.
Termín: do 30. 6. 2012
III. U l o ž i l o
a/ komisii výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster obce
prejednať prenájom časti priestorov
v knižnici v Dome služieb v Nitr. Pravne.
Termín: 30. 11. 2011
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu a to za bod II.c/ - odpredaj pozemku, ktorý je uznaný ako
prípad osobitného zreteľa z dôvodu,
že tento pozemok tvori jedinú prístupovú cestu na pozemok žiadateľa.
1. Bod II. c/ - všetci prítomní poslanci za prijatie návrhu v počte 11
2. Ostatné body návrhu na uznesenie - všetci prítomní poslanci za prijatie návrhu v počte 11
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

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme
k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa
splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne zasadnime
k Štedrovečernému stolu.
A aké predsavzatie do nového roku si treba dať?
...No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať.
To svojim členkám, ale aj všetkým obyvateľom Nitrianskeho Pravna
praje výbor Pravňanského zväzu žien.
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitr. Pravno na rok 2012
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o dani z nehnuteľnosti č. 3/2011 na kalendárny rok 2012, Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nitrianske Pravno o miestnej dani za psa č. 4/2010 na
kalendárny rok 2012 a Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 5/1011 na kalendárny rok 2012 sú
navrhnuté bez zmeny na úrovni roku 2011.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Pravno č. 6/2011 na kalendárny rok 2012
Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Pravno pre
rok 2012 je navrhnutá na zvýšenie približne o 2,- € na osobu/rok.
Ostatné 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 2011.
Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze
predaja a požívania alkoholických nápojov
na verejne prístupných miestach a verejných
priestranstvách v obci Nitr. Pravno č. 8/2011
V tomto nariadení obce sú vymedzené časti obce,
kde sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách a miestach verejne prístupných. V nariadení je tiež vymedzené, kedy sa zákaz požívania alkoholických nápojov na tieto miesta nevzťahuje.
V nariadení je určený výkon kontroly a tiež sankcie za
porušenie ustanovení VZN.
Všeobecne záväzné nariadenie
o úprave nájmov bytov vo vlastníctve
Obce Nitr. Pravno č. 9/2011
V tomto VZN sú určené podmienky uzatvárania nájomných zmlúv, kde obec ako prenajímateľ prenajíma byty občanom v zmysle platného zákona.
V podmienkach sú určené pravidlá, kedy sa zmluva
uzatvára, za akých podmienok, ako sa prijímajú žiadosti,
aké podmienky musí žiadateľ o byt splniť, kto rozhoduje
o pridelení bytu, kde budú zverejnené informácie o pri-

delených bytoch. V tomto VZN sú tieto pravidlá podrobne
rozpracované.
Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 2/2008,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu
do základnej školy a výška mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.
Zápis sa bude konať v Základnej škole v Nitrianskom
Pravne – budova pavilónu D dňa 3. 2. 2012 od 8.00 do
17.00 hod.
Za pobyt dieťaťa v MŠ sa mesačný poplatok zvyšuje
na 9,- €, poplatok za štúdium v ZUŠ sa zvyšuje na 5,- €
a štúdium pre dospelých na 9,- €. Občania v hmotnej núdzi uhradia mesačne príspevok zvýšený na 2,50 €, pre
dospelých zostáva poplatok nezmenený vo výške 4,- €.
V školskom klube detí sa zvyšuje poplatok za celodenný
pobyt na 6,- €. Pri poberateľoch dávok v hmotnej núdzi je
zvýšený poplatok na 2,50 €.
Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 2/2008 zostávajú nezmenené v platnosti.
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2009, ktorým sa
upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych
služieb v obci Nitr. Pravno zo dňa 21. 5. 2009
V návrhu Prílohy č. 1 je zvýšenie poplatku od 1. 1. 2012
za úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť,
základných sociálnych aktivít v zmysle zákona z 0,80 € na
1,-€ za hodinu poskytovaných úkonov.
Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia ešte
podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva
a po ich schválení nadobúdajú účinnosť od 1. 1.
2012.
Úplné znenia nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!!

OBECNÝ ÚRAD V NITRIANSKOM PRAVNE ŽIADA OBČANOV, ABY V ZIMNOM OBDOBÍ NEPARKOVALI MOTOROVÉ
VOZIDLÁ NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH. SVOJÍM KONANÍM OBMEDZUJÚ MOŽNOSTI ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ. ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE JE V PLATNOSTI ZÁKAZ PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
V CELEJ OBCI. (VZN Č.2/1996) A KAŽDÝ OBČAN JE POVINNÝ UDRŽIAVAŤ CHODNÍK PRED SVOJÍM DOMOM.
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V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
JE STÁLE VESELO A RUŠNO

Šarkany
na futbalovom ihrisku
Po krásnom babom lete a pár upršaných dňoch sa nám ešte naskytla zrejme
jedna z posledných slnečných nedieľ tohtoročnej jesene. 16. októbra popoludní
sme sa teda smelo stretli na športovom ihrisku v Nitrianskom Pravne. V tento
deň sa ale nekonalo nijaké majstrovské futbalové stretnutie, trávnatú plochu
futbalového ihriska zaplnili rodičia, ich deti a ich šarkany. Tradičná Šarkaniáda si opäť našla svojich priaznivcov. Minuloroční víťazi súboj o ceny prenechali
ďalším, a tak bolo toto podujatie nielen prehliadkou lietajúcich výtvorov ale i doteraz menej známych šarkanovodičov.

Okrem zábavy bolo cieľom ohodnotiť tých najlepších v siedmych kategóriách.
Porota zložená z členov komisie KŠTVaŠ a zamestnancov OcÚ prihliadala najmä na domácu ručnú výrobu a skutočne bolo čo obdivovať. A to nielen šarkany
a ich schopnosť vzlietnuť aj v slabom vánku. Najkrajší pohľad bol snáď na rodičov, z ktorých mnohí prebrali štafetu od svojich detí a so zápalom sa preháňali
so šarkanmi. Po exhibícii a spoločnom fotografovaní boli vyhlásené výsledky
a odmenení víťazi hlavných cien:
• Najvyššie lietajúci šarkan – Paľko a Adelka Bieli
• Najsympatickejší nelietajúci šarkan – Jakubko a Branko Baginoví
• Najväčší lietajúci šarkan – Viktória Gontková
• Najmenší lietajúci šarkan – Jakubko Frolo
• Najoriginálnejší šarkan – Vilko Mikula
• Najmladší šarkanovodič – Margarétka Richter
• Najstarší šarkanovodič – Natália Krebesová
Po námahe na chladnom vzduchu dobre padol horúci čaj, medovníky
a, tak ako minulý rok, šarkanovská torta. V dobrej nálade sme si napokon užili
asi ostatnú opekačku a týmto rodinným podujatím sa rozlúčili s teplejšou časťou
jesene.

...svedčia o tom rôzne akcie, ktoré pani učiteľky pripravujú
pre deti:
U detí všetkých vekových kategórii by práve zdravá výživa
spojená s pohybovou aktivitou mala mať široký priestor v ich
dennom režime. Naša škola sa zapojila do plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia a tak celý
november sa niesol v duchu zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Deti mali možnosť spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, vytvorili si pyramídu najzdravších potravín. Do
aktivity sa zapojili aj rodičia, ktorí nám denne prinášali úrodu
z vlastnej záhrady. Práve im patrí veľké poďakovanie. Pripravili
sme pre deti rôzne ovocné misy a zeleninové šaláty, ochutnávali, porovnávali a výtvarne zobrazovali čo im najviac lahodilo
na jazýčku. Deťom chceme zabezpečiť aj kvalitný pohybový
režim ako prevenciu vývojových porúch. Každý týždeň pripravujeme turistické vychádzky, kde okrem pohybu spoznávajú aj
krásy našej prírody.
14. novembra 2011 bola materská škola otvorená nielen
pre deti, ale aj pre rodičov a starých rodičov. Dieťa citlivo vníma a prežíva estetické podnety, má prirodzenú schopnosť tešiť sa z maličkostí a objavuje krásu nielen v umení, ale aj v tých
najobyčajnejších veciach. Radi sme medzi nami privítali Mgr.
Mirku Píšovú, ktorá nám predviedla niečo so svojej zaujímavej
umeleckej práce s cestom a zároveň dala všetkým možnosť
kreatívne sa prejaviť. V triede vládla priateľská pracovná atmosféra. Do práce sa všetci s chuťou zapojili a v očiach detí
bolo vidieť nadšenie a radosť. Kreativita detí, rodičov i starých
rodičov priniesla krásnu výstavku s vianočnými ozdobami.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a hlavne Mgr. Mirke Píšovej, ktorá prišla medzi nás a sprostredkovala nám novú a zaujímavú aktivitu.

ZS

AKADÉMIA SENIOROV
Niekedy si ani neuvedomíme ako rýchlo sa nám míňajú sa roky života
uprostred radostí i starostí. Obzrieme sa späť a zaspomíname na prežité
chvíle – ťažšie i veselšie. Možno i tieto myšlienky prebehli hlavou hosťom,
starším jubilantom našej obce, na Akadémii seniorov. V Mesiaci úcty
k starším sme pre nich 20. októbra v požiarnej zbrojnici pripravili malú
slávnosť. V kultúrnom programe sa predstavili pani učiteľky a deti z MŠ,
mladí umelci zo ZUŠ a nakoniec symbolicky – starší starším – členovia
speváckej skupiny Jesienka pri Klube dôchodcov v Nitr. Pravne. Snáď sa
naši hostia medzi nami dobre cítili a na túto slávnostnú chvíľu im ostanú
pekné spomienky.
ZS
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Na december sme deťom pripravili plný batoh prekvapení.
Stretli sme sa s ujom Mikulášom v Dome kultúry v Prievidzi,
15. decembra sme pripravili vianočné posedenie pre rodičov. V spolupráci s p. Haronikom sme opäť vytvárali vianočné
ozdoby z hliny, ktorými bol vyzdobený vianočný stromček.
Veríme, že deťom i rodičom sme pripravili rok bohatý
na zážitky a každý deň budeme zdravo a aktívne žiť.
Mgr. Anna Pavlíčková, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ a V. Richterová, učiteľka MŠ
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Klub dôchodcov
v Nitrianskom Pravne
oslavoval
Je už tradíciou, že sa stretávajú priatelia pri rôznych jubileách na ich oslavách.
Tak sa stalo aj v Nitrianskom Pravne, kde Klub dôchodcov oslavoval 30. výročie
svojho založenia. Na oslavu boli pozvaní zástupcovia spriatelených klubov, ktorých je spolu jedenásť.
Slávnostné rokovanie sa začalo v klube hneď po privítaní. Slova sa ujala vedúca klubu pani A. Nádašdyová. Najprv privítala prítomných, medzi nimi zvlášť
predsedu Okresného výboru JDS z Prievidze pána Ing. M. Kmeťa a zástupkyňu
firmy Bettex v N. Pravne, ako svojho najlepšieho sponzora, pani K. Mendelovú.
Po prečítaní príhovoru a stručnej správy o doterajšej činnosti členov klubu, ktorí
sú súčasne aj členmi JDS, sa postupne hlásili o slovo naši vzácni hostia. Pozvanie prijali spriatelené kluby z Bieleho potoka, Černovej, Kremnice, Liptovskej
osady, Novák, Rajca, Ružomberku, Turčianskych Teplíc, Malinovej a Kľačna,
ktorí ďakovali za pozvanie a blahoželali k sviatku. Niektorí sa dotkli aj činnosti klubu a spojili ju nejakým spôsobom s činnosťou vo svojom klube, prípadne
porovnali situáciu a možnosti nášho klubu so svojimi možnosťami. V diskusii
sa hovorilo aj o tom, ako bude pokračovať činnosť združených klubov, ktorých
predsedom je JUDr. J. Mišura z Ružomberka.

klubu, ktorá mala jedenásť členov. V tomto období sa začala úspešne rozvíjať
činnosť klubu. No prešla aj rôznymi peripetiami ako hľadanie priestorov pre
klub, sťahovanie klubu a pod.
Na predchádzajúcej oslave obdržala vedúca KD pozdravný list od
predsedu okresnej organizácie JDS Ing. M. Kmeťa a teraz prišla vhodná chvíľa,
aby jeho obsah prečítala všetkým prítomným. Slávnosť svojim príhovorom pozdravili aj starosta obce Ing. J. Balčirák a pán Ľ. Áč. Nešetrili peknými a milými
slovami. Pán starosta poďakoval aktívnym dôchodcom za prácu a rôzne aktivity
vrámci obce a všetkým zaželal veľa zdravia do ďalších dní. Preto, že bol práve
mesiac úcty k starším, starosta obce využil túto príležitosť a odovzdal všetkým
od osemdesiatky nahor malý darček. Nasledovalo odovzdávanie Ďakovných
listov za dlhoročnú činnosť aj za aktivitu členov výboru KD, ich pomocníčkam
a speváčkam. Záver programu robila Jesienka. Pripravila si piesne, v ktorých
sa ospevuje náš krásny kraj, naša vlasť. Po doznení spevu predniesol starosta
obce prípitok, a po ňom sa začal roznášať obed, za nim zákusok a káva.

No a za to, že sa môžu aj dôchodcovia takto spoločne stretávať, či už na
slávnosti, alebo bežne v klube, patrí srdečná vďaka vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu, ale aj sponzorom, ktorí finančne alebo inak materiálne podporujú činnosť klubu dôchodcov.
J. Mokrá

Potom nasledovalo prijatie u starostu obce Ing. J. Balčiráka v obradnej sieni
obecného úradu. Tam bol slávnostný príhovor starostu obce, blahoželanie, krátky kultúrny program a odovzdávanie spomienkových darčekov a Pamätných
listov.
Po ukončení prijatia u starostu obce bol slávnostný obed a po ňom opäť návrat
do klubu. Tam bolo pripravené posedenie pri káve a koláčoch. Teraz nastal čas
aby sa predstavila Jesienka – spevácky zbor. Za vystúpením spevákov sa rozprúdila živá debata na rôzne témy. Posedenia sa zúčastnili aj zástupcovia obce
a preto sa aj na nich obracali naši hostia s niektorými otázkami, podľa vlastného
záujmu. Hoci bola beseda v plnom prúde, bolo treba myslieť aj na odchody autobusov. Pomaly sa začali hostia lúčiť. Pri rozlúčke hostia ďakovali a každý dostal
darček od firmy Bettex.
Táto oslava sa udiala v septembri, ale v októbri nasledovala ešte jedna oslava pre
všetkých členov klubu a JDS. Každý člen klubu dôchodcov, ktorému to zdravie
dovolilo sa oslavy zúčastnil. Slávnosť opäť otvorila vedúca klubu privítaním
prítomných, zvlášť zástupcov obce a našich ctených sponzorov, súkromného
podnikateľa Ľ. Áča, a zástupcu firmy Tondach Ing. I. Zbiňovca, ktorý bol tiež
pozvaný, ale sa oslavy nezúčastnil. Aj touto formou bola prejavená vďačnosť za
každé euro, či inú pozornosť, ktorú poskytli klubu dôchodcov. Po privítaní predviedli deti z MŠ svoj milý program, ktorý vystriedal prednes básne.
Nasledovala informačná správa p. Nádašdyovej, ktorá siahala do hlbokej
histórie, priblížila všetkým, ako došlo ku zrodu klubu dôchodcov. Stalo sa tak
6. novembra 1981 zásluhou p. Š. Štifela a L. Ceizela a to pod heslom „Radosť
zo života v každom veku“. Prierez činnosťou uvádzal veľa ďalších priezvisk obyvateľov obce, ktorí sa vystriedali vo vedení do r. 1986, kedy sa začala voliť rada

Pozvánka
Pravňanský zväz žien
Vás pozýva na „Tradičný fašiangový ples“.
Dňa 18. 2. 2012 v kultúrnom dome
v Pravenci. Vstupenky budú v predaji
od 10. 1. 2012, cena vstupenky je 27,- €.
Odvoz autobusom bude zabezpečený.
Výbor PZŽ
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Detská hernička

Tenis v Nitrianskom Pravne v roku 2011

Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia. Vo februári tohto roku sa
nám úspešne podarilo otvoriť priestory určené pre deti – Detskú herničku. Určite ste toto miesto už zaregistrovali. Nachádza sa v areáli
Klubu dôchodcov na Dlhej ulici č. 22. V dvoch krásnych miestnostiach,
ktoré nám poskytol Obecný úrad, máme skvelé možnosti, ako využiť
voľný čas s deťmi najmä v nadchádzajúcom zimnom období.
Pozývame preto všetky mamičky s deťmi na materskej dovolenke
ako aj ich rodinných príslušníkov, aby sa prišli zahrať, spoznať nových
kamarátov a zapojiť sa do rôznych aktivít. Počas celého roku budú
prebiehať zaujímavé akcie, hudobný kurz pre deti, poradenské služby.
7. októbra sme otvorili novú sezónu ukážkami kurzov Hudobnej
školy YAMAHA, firma www.drobcekovia.sk nám predstavila najnovšie
trendy zimných prikrývok pre deti a kozmetická firma Lambre nám poradila v oblasti pleťovej kozmetiky a parfumeristiky. V októbri sme mali
aj burzu jesenného detského oblečenia. Zimná burza sa zas konala
19. novembra a v pondelok 21. novembra sme si vďaka pani Darinke
Haragovej vyrobili nádherné adventné dekorácie.
Ako vidíte, náš voľný čas využívame naozaj zmysluplne. Veď
sme príkladom pre naše deti. Musíme ich predsa naučiť významom
a činnostiam, ktoré môžu obohatiť ich duševný vývoj, fyzický rozvoj
a urobiť tak ich život radostný. Pridajte sa k nám! V utorok 6. decembra k nám prišiel Mikuláš, 16. decembra budeme súčasťou Vianočného koncertu. V novom roku sa môžete tešiť na karneval, jarnú
burzu, veľkonočnú tvorivú dielňu a mnoho iných zaujímavých stretnutí
a podujatí. V záhrade areálu by sme s pomocou Obecného úradu radi
vybudovali detské mini ihrisko určené pre deti už od jedného roku.
Dúfam, že sa nám to podarí aj vďaka vášmu pričineniu.
Hernička na hranie bude otvorená priebežne v pondelky
a piatky doobeda, podľa záujmu aj poobede. Sledujte nás na facebooku, počúvajte obecný rozhlas.
Tešíme sa na vás! Mamičky z Herničky.
M. Richter

Ďalšia tenisová sezóna je za nami. Začiatkom sezóny sa členovia Tenisového klubu (TK) MTJ Nitr. Pravno stretli a prehodnotili pravidlá
a podmienky fungovania TK. Za nového predsedu TK bol zvolený Holec
Stanislav. Taktiež bol schválený užší výbor, ktorý bude spolu s predsedom rozhodovať o bežnom chode TK a ktorého členmi sa stali Gromová
Ingrid a Spál Zdenko.
Náš TK zastupujú v okresnej tenisovej lige HATL (Hornonitrianska
amatérska tenisová liga) dve mužstvá (máme iba mužské zastúpenie,
pretože ženská liga sa v roku 2011 neuskutočnila). Tento rok sa odohral
21. ročník súťaže, pričom naše mužstvo N.Pravno „A“ v zložení: Kubíček
Pavel, Proč Radoslav, Buocik Branislav, Vnučko Štefan a Oller Marek
ukončilo sezónu 2011 v III. lige. Mužstvo N. Pravno „B“ v zložení: Spál
Zdenko, Ličko Martin, Ličko Branislav, Bielický Marián a Grom Marián odohralo túto sezónu v II. lige a na konci súťaže postúpilo do I. ligy
HATL. Viac informácií o lige a umiestnení našich mužstiev nájdete aj na
www.hatl.sk.
Nakoľko nám počasie začiatkom sezóny neprialo, leto sme si vychutnali štyrmi turnajmi:
1. Dvojhra mužov sa uskutočnila 9. 7. 2011 za účasti hráčov z Nitr.
Pravna a pozvaných hráčov z Tužiny. Vo finále sa stretli Spál Zdenko
a Daniš Bohuslav. Víťazne z duelu vzišiel Spál Zdenko.
2. Štvorhra zmiešaných párov sa konala 6. 8. 2011 za účasti 5. párov,
víťazmi sa stali Spál Zdenko a Škvareninová Gabika.
3. Štvorhra mužov sa uskutočnila 3. 9. 2011, z víťazstva sa tešili Holec
Stanislav a Vnučko Štefan.
4. Záverečný turnaj sezóny v štvorhre zmiešaných párov sa konal 24.
9. 2011 za účasti 6 párov (nielen manželských) a víťazstvo si pripísal
manželský pár Janka a Branislav Buocikoví z Bojníc.
Viac fotiek z turnajov nájdete aj na www.facebook.com – Tenisový klub
Nitrianske Pravno.
Záverom v mene TK ďakujeme našim družstvám za úspešné reprezentovanie obce v HATL, všetkým členom TK za aktívnu činnosť a spoluprácu pri organizovaní turnajov a brigád a taktiež Obci Nitrianske Pravno,
s.r.o. za správu a údržbu tenisových kurtov. Nakoniec chceme osloviť
všetkých, ktorí ešte váhajú, či vedia správne uchytiť tenisovú raketu, aby
sa odhodlali budúci rok vstúpiť na kurty (účasť divákov je „minimálna“
:) ), rovnako chceme osloviť aj deti, aby prišli efektívne stráviť svoj voľný
čas.
Tešíme sa na budúcu tenisovú sezónu... a prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2012.
členovia TK
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Vyhodnotenie jesennej časti 2011/2012 –
dorast Nitrianske Pravno
Ako tréner som sa k mužstvu dorastu dostal 7. júla 2011. Spolu
sme tak začali tvoriť úplne nový kolektív – z dorasteneckého mužstva odišlo 9 hráčov do A mužstva a 9 hráčov prišlo zo žiakov. Podarilo sa získať aj hráča Burského z Lazian.
Tréningy sa konali trikrát v týždni a v rámci nich sme odohrali
aj niekoľko prípravných zápasov. Tu sme prehrávali, hoci niektoré
zápasy sa podarilo vyhrať. Začiatok bol teda veľmi ťažký, chlapci
si museli zvykať na vyššiu záťaž. Vedenie futbalového oddielu však
verilo, že sa družstvo v súťaži udrží. Poctivým tréningom a prístupom hráčov k povinnostiam sa nám darilo hrať futbal, za ktorý sa
hráči nemuseli hanbiť.
Do mužstva sme zabudovali aj hráčov s nižším vekom t. j. 14
rokov, ktorí v zápasoch podávali veľmi dobré výkony. Práve pre
veľmi nízky počet starších hráčov dostávali aj „mladí“ dosť šancí.
Starších hráčov musím pochváliť, ako dobre prijali mladších do
kolektívu.
V tíme máme dvoch kvalitných strelcov, ktorí sa umiestnili v konečnej tabuľke na výborných miestach: Pekár – 4. miesto, 11 gólov,
Sláviček – 6. miesto, 9 gólov. Verím, že po kvalitnej a zodpovednej príprave, ktorej zimnú časť absolvujeme začiatkom januára, si
miesto v tabuľke udržíme, či dokonca sa posunieme smerom nahor.
Ďakujem hráčom aj vedeniu klubu za vytvorené podmienky.
Ivan Herák

Domáci zápas
v nových dresoch
V nedeľu 23. 10. 2011 nastúpili naši muži na zápas
proti OTJ Horné Obdokovce v nových, belasých dresoch.
V sezóne 2011/2012 sa náš káder rozrástol o vlastných
odchovancov z dorastu a mužstvo posilnili Ľuboš Áč ml.,
Lukáš Pročka, Daniel Dubec a Martin Šmercel. Toto nás
pochopiteľne potešilo, ale zároveň sa ukázal jeden problém. Všetky sady dresov, ktoré majú muži k dispozícií
(okrem jednej staršej), majú čísla len do pätnásť. A tak sme
museli v dvoch zápasoch nastúpiť v dorasteneckých dresoch, lebo sme mali na stretnutie pripravených sedemnásť
hráčov. Na naše šťastie nemal ani jeden súper rovnakú farbu. Preto sme museli vzniknutú situáciu urýchlene riešiť.
Keďže našim jediným veľkým sponzorom je naša obec, za
čo patrí všetkým veľká vďaka, oslovili sme niektorých našich priaznivcov so žiadosťou o finančnú pomoc. Tí sa nám
neotočili chrbtom a ochotne nám pomohli. Preto by sme
sa chceli touto cestou poďakovať pánom: Jánovi Kulichovi,
Ľubošovi Áčovi st., Petrovi Valentínovi, Jánovi Dománikovi,
Jozefovi Breckovi, ale aj ďalším nemenovaných za ich podporu nášmu futbalu. A hráči hneď v prvom zápase pokrstili
nové dresy výhrou a tak sa tiež poďakovali za pekný dar.
Tibor Pavlíček

ZIMNÉ RADOSTI
Prikryla nás biela perina, veselosť s ňou prišla
do Pravna.
Stretáme sa s anjelmi – lež nie v nebi, tu, na zemi.
Stoja pri nich snehuliaci i my s červeňou
na každom líci
pýriac sa až po uši, no so spokojnosťou v duši.
Nech ich je len veľa, hotoví sú čochvíľa.
Guľujme sa na námestí, kde je plno radosti...
Vianočný čas odetý v zamate – spokojnosť a radosť
vtedy spoznáte.
Nový rok vďačne privítajme, zdravie, šťastie
a lásku v ňom majme.
Martin Vríčan
(redakčne upravené)

ZS

HODNOTENIE JESENNEJ
ČASTI 4. LIGA SZ
Do jesennej časti súťaže sme vstúpili so značne omladeným
kádrom. Do mužstva pribudli vlastní odchovanci. Boli to Haluš,
Lichner, Pavlíček, Valentín, Češek, Luščák, Cachovan. V priebehu
súťaže pribudli Dubec a Šmercel. Nevyhli sa nám ani odchody, keď
naše rady opustili Kaman a Adamček P. (hosťovanie v Novákoch)
a Tisoň (hosťovanie v Kľačne). Hlavne odchodom Kamana sme sa
citeľne oslabili. V súťaži sme boli mužstvom, ktoré nastupovalo
v inej zostave doma a v inej vonku. Bolo to zapríčinené neochotou niektorých hráčov cestovať na vonkajšie zápasy. V súťaži sme
z 15 zápasov 3 vyhrali 2 remizovali a 10 prehrali, so skóre 15:38.
Body sme získali len doma. V týchto zápasoch sme dokázali hrať
vyrovnanú partiu aj s poprednými mužstvami súťaže. Vonku sme
hrali veľmi nesmelo a nedokázali sme uhrať ani bod. O naše góly
sa podelili Jamrich Miro (6), Jamrich Michal (4), Valko (2), po
jednom Áč, Haluš, Bielik P. V zápasoch sme dostali 23 žltých a 2
červené karty. V dochádzke na tréningy bol najusilovnejší Bielik P.,
ktorý vynechal za päť mesiacov dva tréningy. K nemu sa priblížili
Jamrich Michal, Pavlíček, Dubec, Šmercel. Najstabilnejšiu výkonnosť mal Bielik P., Jamrich Michal, Pročka M. Valko, Čičmanec.
Všetky zápasy neodohral ani jeden hráč. Nestriedaní hráči boli
traja (Pročka M., Bielik P., Pročka L.).
Na záver by som chcel poďakovať rodičom hráčov, priateľkám
a v neposlednom rade samotným hráčom za ich čas, ktorý obetujú
tejto svojej záľube. Poďakovať treba aj ľuďom, ktorí pracujú okolo
mužstva – p. Pavlíčkovi, Fazekašovi, Ollerovi, Gombarčekovi a sl.
Adamčíkovej a Klajberovej.
Juraj Klajber
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HALLOWEEN V NAŠEJ ŠKOLE
Štvrtok 3. novembra 2011 sa v telocvični ZŠ Nitrianske Pravno konala po prvýkrát akcia pod názvom „Halloween Party“. Kolektív žiačok
9. A triedy (V. Dedíková, D. Drábová, Ľ. Matyašovská, A. M. Špániková, D. Šnircová, M. Koščová, K. Peniašková, S. Vicianová, D. Habšuda
a P. Oller ) sa dobrovoľne podujali pripraviť večierok svojim spolužiakom a kamarátom z prvého stupňa. Dievčatá sa postarali o výzdobu,
kostýmy, potrebné materiály k súťažiam, priebeh večierka, ale i komentáre k súťažiam. Celým večerom nás sprevádzali moderátorky Veronika
Dedíková (9. A) a Deniska Drábová (9. A). Obom sa ich prvé veľké moderovanie vydarilo a podali výkon hodný pochvaly! Anna-Mária Špániková a Klaudia Peniašková si pre deti pripravili tanec na pieseň od Soul
Control Chocolate, ktorá mala veľký úspech a deti sa poriadne odviazali
a tancovali ostošesť!
Okrem výzdoby si deviatačky pripravili program, ktorý zahŕňal súťaže
podľa ročníkov: pre deti z 1. ročníka sme mali nachystanú súťaž v „behu
s okom“, druháčikovia súťažili v „behu s lanom“, tretiaci súťažili v „stoličkovom tanci“ a štvrtáci súťažili v „love jabĺčok“, ktorá mala u detí veľký úspech!
Touto cestou chceme poďakovať aj našim DJ-om akcie: hlavnú réžiu
v hudbe mal Martin Hegedüs (9. B) spoločne s Danielom Habšudom,
ktorí mali pripravené super pesničky. Materiálmi a prezentáciami v angličtine prispeli aj žiačky 9. C triedy z hodín Aj p. uč. Mgr. M. Liptákovej: N. Boďová, N. Kúdelová, F. Mekišová, L. Polonyiová, M. Lešíková,
N. Lazoňová, Z. Gajdošová, N. Pálešová, K. Čičmancová a R. Gašparíková, ktorým veľmi pekne ďakujeme!

Celá telocvičňa bola vyzdobená plagátmi a materiálmi z rôznych tried,
z krúžku od Mgr. Z. Elischerovej, Mgr. D. Klincovej, detí z 3. a 4. ročníka z hodín angličtiny, ale hlavne 9.A triedy. Taktiež ďakujeme kabinetu
biológie za zapožičanie úžasných doplnkov, častí tela, kostry, ucha Poďakovanie patrí aj ZUŠ za zapožičanie bosorky, Mgr. Danke Greňovej za
všetky nápady, pomoc, odporúčania, organizačné a materiálne zabezpečenie a taktiež kolektívu jej triedy 7. A, ktorá pomáhala celý večer s občerstvením, nápojmi, prípravou kávy, nosením stoličiek: T. Hrabovská,
B. Pupáková, K. Schlenkerová, S. Krebesová, I. Krpelanová, S. Petráš
a P. Wáclaviak. Mgr. Z. Gulejovej chceme poďakovať za materiály na výzdobu a pomoc pri organizácií večierku.
Zároveň patrí veľká vďaka aj všetkým triednym p. učiteľkám a učiteľovi
z 1. stupňa: (Mgr: M. Budzová, Ľ. Spevárová, M. Hladká, J. Schusterová, M. Šnircová, A. Benešová, J. Gebrlínová, H. Petrášová, D. Klincová,
P. Drábiková, M. Unterfranc), ale aj Mgr. J. Pálešovej, Mgr. I. Hanescho8

vej, Mgr. P. Kašiakovej a Mgr. Z. Elischerovej za pomoc pri organizácii
a za fotografovanie.
Rodičia podporili našu myšlienku a deti vyobliekali, vymaľovali a premenili ich na neskutočne krásne strašidlá, ktoré sme mali sem tam aj
problém spoznať a identifikovať! Niektoré deti si priniesli aj občerstvenie, koláčik, keksy, nápoje, tyčinky, ovocie, prípadne tesne pred večierkom tak urobili rodičia a dali možnosť svojim deťom prežiť nádherný
večer plný zábavy, hudby, spolužiakov, učiteľov v maskách a súťaží.
Obrovská vďaka!
Na záver sa chcem poďakovať aj p. zástupkyni z 1. stupňa:
Mgr. E. Grossovej za podporu akcie, rady a pomoc pri organizácii a taktiež rovnako aj p. zástupkyni z 2. stupňa Mgr. V. Popelkovej za podporu
akcie a pomoc. Vďaka patrí aj do našej jedálne pani kuchárkam za varenie čaju pre deti a nakoniec pani riaditeľke Mgr. Marte Bielikovej, ktorá
nás podporuje a je vždy otvorená každej dobrej myšlienke. Našim cieľom
nebolo oslavovať Halloween ako sviatok, ale priblížiť sa k ešte viac k našim deťom, ich rodičom, prežiť spoločne pár hodín aj mimo vyučovania
a prostredia triedy...
Za PK AJ, ENV a ŠPZ Mgr. Martina Dubcová

Olympiáda
zo slovenského jazyka
a literatúry
Školské kolo OSJL sa uskutočnilo 11. novembra 2011. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov z 9. A triedy. V písomnej časti žiaci vypracovávali úlohy zamerané na porozumenie textu a jeho analýzu a z transformácie textu na iný slohový útvar. V ústnej časti mali zvládnuť
príhovor na danú tému.
Ich výkony hodnotili učitelia slovenského jazyka a literatúry
v zložení: Mgr. V. Popelková, Mgr. P. Kašiaková, Mgr. D. Šiatinská
a Mgr. Z. Jašková. A ako to dopadlo?
Výsledky:
1. miesto : Veronika Dedíková
2. miesto: Ľubica Matyašovská
3. miesto: Denisa Drábová
4. miesto: Anna – Mária Špániková
5. miesto: Nikolas Antol
Víťazka školského kola Veronika Dedíková našu školu reprezentovala v obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra
2011 a na výsledky ktorého netrpezlivo čakáme.
Mgr. Z. Jašková

SPRECHEN MIT KINDERN
ALEBO NEMČINA TROCHU INAK

VÁM PATRÍ
NAŠA VĎAKA
Milí darcovia krvi, vám patrí veľká úcta a srdečná vďaka za
to, že opakovane odovzdávate to, čo sa nedá ničím nahradiť,
tú najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Miestny spolok SČK v Nitrianskom Pravne si veľmi váži
všetkých darcov krvi a to nielen občanov z našej obce, ale aj
z jej okolia. Úsilím spolku SČK je, aby ich každoročne odmenil
malou pozornosťou, darčekom, ktorý sa odovzdáva po získaní
Plakety Dr. Jánskeho na posedení s členmi spolku. Tento rok
bolo posedenie, na ktorom sa ďakovalo ôsmim darcom krvi.
Začalo sa držiteľmi zlatej Jánskeho plakety a to boli darcovia:
Kračmer ová H., Jakubiak M., Švercel L., a Žilla R. Nasledoval
strieborný darca Boďa D. a potom tí, čo získali bronzovú plaketu Dr. Jánskeho – Hiščár P., Mendel J. a Škorvánek J.
Všetkým odmeneným darcom bola odovzdaná okrem darčeka aj krásna ruža vo farbe krvi, a vyslovená vďaka za to,
že sa zúčastňujú na odberoch krvi a tak pomáhajú ku zdraviu
veľkému počtu pacientov trpiacich ťažkými zdravotnými problémami. Nikto nemá istotu vo svojom zdraví, preto práve darcom
treba zaželať, aby im zdravie slúžilo čo najdlhšie, aby nemali
problémy so zamestnávateľmi pri uvoľňovaní sa z práce na odbery krvi, aby si celá naša spoločnosť ich ochotu a obetavosť
viac vážila a oceňovala.

Poviete si: ako už len po nemecky inak? Veď nemčina je svetový jazyk
a má svoje pravidlá. Áno! Ale v Nitrianskom Pravne máme nemčinu,
ktorá je predsa len v niečom odlišná. Pravniansky dialekt, ktorý je špecifickým nárečím nemeckej menšiny žijúcej v Pravne už od 14. storočia
vychádza zo stredovekej spisovnej nemčiny, ktorá sa izolovane vyvíjala
v stredoslovenskom jazykovom ostrove a má v sebe znaky používané len
v okolí Pravna.
Stredoslovenská oblasť – Hauerland je známa organizovaním rôznych aktivít a to prostredníctvom Karpatskonemeckého spolku, ktorého
miestna organizácia u nás pôsobí v Dome stretávania. Práve tu sa zrodila
myšlienka podporiť projekt rozvoja nemeckého dialektu u detí, ktorý zastrešilo nemecké ministerstvo kultúry.
Projekt trval dva mesiace, počas ktorých sa deti pravidelne stretávali
a hravou formou učili staré pravnianske piesne, básne, pranostiky. Pod
vedením pani učiteľky Mgr. Daniely Šiatinskej si deti užili veľa zábavy.
Pracovali s predtlačeným zošitom, ktorý si ozdobovali podľa jednotlivých prebratých tém. Ako pomôcka pri učení slúžili CD nahrávky. Všetko, čo sa naučili predviedli na Slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutočnila
21. októbra 2011 v Dome stretávania pri príležitosti „Október – mesiac
úcty k starším“ za prítomnosti regionálnej predsedníčky KNS Hildy
Steinhüblovej. Organizačne tento projekt viedli Mgr. Gabriela Biela
a Mgr. Martina Richter.
Pre deti bolo určené aj ďalšie podujatie organizované Karpatskonemeckým spolkom v Nitrianskom Pravne. Tento krát sa 10. novembra oslavoval tradičný sviatok – Martinstag. Deti si vypočuli príbeh
o sv. Martinovi, zaspievali si pesničky a s prinesenými lampiónmi vytvorili svetelný sprievod. Podarilo sa rozsvietiť viac ako 60 lampiónov. Zážitok bol neopakovateľný! Veď svetlo v tme nám dáva nádej, teplo, radosť
zo života.
Dúfajme, že podobnú príjemnú atmosféru zažijú deti opäť na niektorom ďalšom spoločnom stretnutí.
M. Richter

Toto posedenie sa mohlo uskutočniť aj vďaka finančnému príspevku od Obecného úradu v Nitrianskom Pravne, ale
aj finančnej a materiálnej pomoci od sponzorov v obci: firma
Tondach, Bettex, Kremel, Lekáreň sv. Jána Krstiteľa. Predajní p. Domanikovej, p. Haragovej, p. Lenčešovej, p. Supeka,
p. Lubíkovej, p. Gromovej, Kebabu p. J. Štálnika, p. Čavojskej,
p. Češekovej, reštaurácie p. Brecku, Pizzérii p. Švercela, ale
vďaka spolku SČK v Nitrianskom Pravne patrí aj jednotlivcom,
ktorí na posedení podporili členov SČK svojim finančným príspevkom. Všetkým vám ďakujeme a keďže sa blížia vianočné
sviatky, všetkým občanom želáme krásne Vianoce ale aj to, aby
sme ich všetci prežili v pokoji, rodinnej pohode a šťastí.
J. Mokrá
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BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV VO VIANOČNOM
OBDOBÍ VO FARNOSTI NITRIANSKE PRAVNO
SOBOTA 24. DECEMBRA – ŠTEDRÝ DEŇ, SV. OMŠA
– 7.30 NITRIANSKE PRAVNO
– 22.00 MALINOVÁ
– 24.00 NITRIANSKE PRAVNO
NEDEĽA 25. DECEMBRA – NARODENIE PÁNA, SV. OMŠA
– 8.00 SOLKA
– 9.15 MALINOVÁ
– 9.30 CHVOJNICA
– 10.30 NITRIANSKE PRAVNO
PONDELOK 26. DECEMBRA – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
– AKO NA NARODENIE PÁNA
SOBOTA 31. DECEMBRA – SV. SILVESTRA, KONIEC OBČIANSKEHO ROKA
– SV. OMŠA A ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ
– 16.00 NITRIANSKE PRAVNO
– 16.00 MALINOVÁ – ADORÁCIA NA PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA
– 23.30 NITRIANSKE PRAVNO
NEDEĽA 1. JANUÁRA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, NOVÝ ROK
– AKO NA NARODENIE PÁNA
PIATOK 6. JANUÁRA – ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI
– AKO NA NARODENIE PÁNA
NEDEĽA 8. JANUÁRA – KRST PÁNA
– AKO NA NARODENIE PÁNA
ICLic. Pavel Michalovič

Ďakujeme všetkým prispievateľom do Pravnianskych zvestí v roku 2011
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2012!
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