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PRAVNIANSKE
ZVESTI

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne

VÝSLEDKY

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v NitPán Lenčéš Peter konateľ spoločnosti Obec
rianskom Pravne dňa 27. 3. 2008 zvolal, otvo- Nitr. Pravno s.r.o. - výkonný riaditeľ predložil
ril a viedol starosta obce Ing. Balčirák Jozef. informáciu o činnosti spoločnosti od 1. 1. 2008,
Privítal všetkých poslancov, zamestnancov činnosťami, ktorými sa spoločnosť zaoberá a to
a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasad- separáciou – uzatvorenie dodávateľsko-odbenutie bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb. rateľských zmlúv, verejnou zeleňou, prácami
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi- v správe obecných lesov – ťažba dreva, štiepsov s určením miesta a času konania zasadnu- kovanie, odpredaj dreva. Postupne spoločnosť
tia s programom ako bol doporučený obecnou preberá správu obecných bytov, správu neradou.
bytových priestorov, uzatváranie nájomného
Konštatoval, že z pozvaných 11 poslancov sú vzťahu s nájomníkmi. Príprava dreva na predaj
prítomní 9 poslanci, teda nadpolovičná väčši- pre občanov vo vlastnej réžii spoločnosti. Ďalej
na a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania informoval o priestoroch, kde spoločnosť sídli,
schopné.
o zamestnancoch ich pracovnom zaradení.
Predložil na rokovanie program ako obdržali
Informáciu o činnosti komisie kultúry, školposlanci a bol zverejnený. Zastupiteľstvo sa ria- stva a športu predložil predseda komisie p. Mgr.
dilo nasledovným programom :
Suchý Pavel. Informoval o pripravovaných kul1. Otvorenie
túrno spoločenských aktivitách organizova2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovate- ných obcou. Pozval prítomných na Divadelnú
ľov zápisnice
jar J. Roháča.
3. Správa o činnosti Obecnej rady, doporučenia
diskusie sa zapojili občania k úpravám
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lasová ústredňa, ktorá umožňuje prenos vysieladobrovoľní
strážcovia
verejného
poriadku,
sa
poisťovne, Červeného kríža, prípadne fiktívne
Niektorí podomoví predajcovia
ponúkajú
na pre občanov
iných štátov
bezplatný aaby
následne
nia aj doodpočty
častíspotreby
Solkaelektriny
a Vyšehradné
prostredktoré sú lenprihlásili
napodobeninou
origsa
uhrádza
ich
poisťovňami
v
zahraničí.
Pracovvykonávajú
alebo predaj výrobky,
na obecnom úrade u starostu obce.
níctvom
rádiového
signálu.
zemného
plynu.
Podľa podvodníkov
sa má jednať inálov. Pri zjednávaní ceny ďalšie osoby sprevád- níci vykonávajúci odpisy stavu plynomerov alebo
oVeríme,
rôzne preplatky
ktorých nemajú vydať.
zajúce predajcu
využijú nepozornosť kupujúceho elektromerov sa preukazujú zamestnaneckými
že peňazí,
táto zskutočnosť
skvalitní
vysielanie
Ich
„ochota”
však
smeruje
len
k
zisteniu,
kde
si
a
okrádajú
občanov
MR v obci a zvýši informovanosť našich občanovo peniaze a cennosti. Pod- preukazmi s fotografiou a svoj príchod dopredu
občania peniaze odkladajú, po odlákaní pozor- vodníci lákajú peniaze na lieky, tvária sa že im je oznámia.
hlavne v častiach Solka a Vyšehradné.
nosti sa dopúšťajú krádeží a často odchádzajú zle a chcú od občanov pomoc, často len zavolať Pri akomkoľvek podozrení je lepšie volať
z bytov s celoživotnými úsporami občanov.
niekam alebo podať pohár vody.
políciu na bezplatné telefónne číslo 158.

Miestny rozhlas
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Aj Červený kríž
v Nitrianskom Pravne
orálna
vakcinácia
líšok
proti
V spolupráci
s Karpatskonemeckým
spolkom na
Slovensku
organizo-besnote
Jarné
Štátna
veterinárna
správa
Slo-v dňoch
Pre človeka
vala
Základná
školaa potravinová
v Nitrianskom
Pravne
1. 12.jeavakcinačná
2. 12. pri bežnom zaobchá- hodnotil
Projekt LESENACHT
in der Schule
Jarná kampaň
2008 –

venskejprojekt
republiky
týmto organizuje
sedemnásdzaní neškodná.
Netreba s ňou manipulovať.
2006
s názvom
LESENACHT
in der Schule.
Za nemeckú
tu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne Vakcinačné územie:
stranu
nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani Posledné
roky
ako aj tento potvrdili, že nešťastie nechodí
žijúcich líšok proti besnote, ktorý zodpovedá Z letiska Nitra sa vakcinačná
návnada
letecký
Mitscherlich,
ktorá pricestovala
z Banskej
metodickými krajipo
horách,
aleBáaj po ľuďoch. Prírodné katastrofy si nevykritériám WHO/svetovej
zdravotníckej
orga-Bystrice
položí av Trenčianskom
južne
v okresoch
pokynmi
a prípravu
proberajú a zasahujú takmer
všade. úrad
To je len
problémov,
Obecný
v časť
Nitrianskom
nizácii/. a radami pani Oľga Jeňová z KNS. Za pomoc
novce nad
Bebravou
a Prievidza.
Program
cieľMgr.
znížiťD.výskyt
besnoty
letiska Dubnica
sa vakcinačná
s ktorými
sa musí ľudstvo
vysporiadať.
Všetky
jektu
chcemstanovuje
poďakovať
Šiatinskej,
Mgr. I. ZHaneschovej,
Mgr.nad Váhom
Pravne vyzýva občanov,národné
aby
na väčšine
územiaa štátu
a tým minimalizovať
návnada
letecky
severne v okresoch
Červeného kríža a Červeného polmesiaca
M.
Pastorekovej
pani riaditeľke
Mgr. M. Bielikovej,
ktorá
dalapoloží
pro- tiežspoločnosti
výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakla- Bánovce nad Bebravou a Prievidza.
nadchádzajúcom
jarnomnimi
ob-aj
pomáhali zachraňovať vživoty
a majetky ľudí. Medzi
jektu
naprevenciu
našej škole
zelenú.
Rovnako
chcem Množstvá
poďakovaťvakcinačných
i pánovi dávok:
dané na
a tlmenie
besnoty
v rezorte
červený kríž.
Všetkým
patrímiestne
poďakovanie.
dobí
vyčistili
komuniPavlovi
Grossovi, ktorý
sa postaralJarná
o to,kamaby naše
spomienky
nevy- Slovenský
pôdohospodárstva
a zdravotníctva.
Bojnice:
ručné pokladanie
400 dávok
SČK
má
doteraz
evidovaných
93
057
členov.
Naša
miestpaň 2008
orálnej vakcinácie
proti besnote bude Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie: všetky
bledli
a zabezpečil
videonahrávku.
kácie a160chodníky
pred činnosť
svojimije
na
organizácia
SČK
eviduje
členov.
Naša
spoluﬁ
nancovaná
na základe
hospodárske
poCieľom
projektuEurópskou
je rozvíjaťúniou
záujem
o čítanie vdomáce,
nemeckom
jazyku,a voľne žijúce zvieratá
predovšetkým
na získanie
bezpríspevkových
domami
a upravili
svoje okolie
rozhodnutia komisie 2007/782/ES do výš- dozrivé z besnoty musia byťzameraná
odoslané na laboramotivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu darcov krvi. Máme ich 50. Môžeme sa pochváliť, že sú to
ky 50% nákladov na laboratórne testy, nákup tórne vyšetrenie.
po zimnej údržbe ciest. Upozorva distribúciu
Nemčine. Aočkovacej
práve tento
pokladu,
priatelia,
viacnásobní
darcovia
a držitelia Jánskeho plakety.
látky.projekt, kúzla, hľadaniePo
vykonaní
orálnej vakcinácie
užívatelia
poobčanov, abyschôdza
štrk ani
nové
zážitky
a úlohy, sú postavené
tak,súaby
čo najviac
rozvíjali
Ďalšie
spolupracujúce
organizácie
Miľovných
revírovdetský
podľa pokynov
potravinových
17. novembra
2006 saňujeme
konala zhodnocovacia
MO
nisterstvo
pôdohospodárstva
SR,
Slovenský
správ
vykonajú
odstrel
líšok,
ktoré
sú
určené
na
svet fantázie a to sa dá najlepšie práve prostredníctvom knihy.
SČK v Nitrianskom Pravne.
konáre
zo
stromov
nedávali
do
poľovnícky
zväz asme
jehootvorili
územné
organizácie,
kontrolu
účinnosti
jarnej kampane
2008 orálĎakujeme
členkám, ktoré vykonávajú brigádnickú činLESENACHT
o 20:00.
Očakávanie
žiarilo
z každej
nádob,
v opačnom
Ministerstvo zdravotníctva SR, orgány miest- nej vakcinácie líšok proti besnote. Nevyhnutné
nosť pri úprave obce, smetných
zúčastňujú sa
zdravotných
hliadok
detskej
tváre
a
tak
sme
začali
s
hľadaním
pokladu,
ktorý
bola
pre
nej samosprávy SR.
je dodať na laboratórne vyšetrenie najmenej
podľa
potrieb
OcÚ,
ani
jedno
väčšie
podujatie
sa
bez
nich
prípade
im
nebudú
vyvezené.
každého
„Eintrittskarte“,
čiže pre
vstupenka
do projektu.
S lampášmi
Dodávateľskou
organizáciou
jarnú kam1 líšku z každého
poľovného združenia.
nezaobíde.
2008zaorálnej
vakcinácie
protižiaci
besnote
treba zabaliť do dvoch neprievpaň
ruke,
zvukov
džungle,líšok
hľadali
po celomUlovenú
pavilónelíšku
A svoje
Obecný úrad zabezpečí odvoz
Chceme
OcÚ, všetkým sponzorom a firmám,
na celom území
Slovenskej
republiky
je Bioveta
pustných
obalov,
medzi ktorými
je sací poďakovať
materipoklady.
Po úspešnom
ukončení
hľadania
sme sa
presunuli
do učebz miestnych
komunikácií.
ktorí
nám prispievajú
aštrku
podporujú
našu činnosť.
SK, spol. s.r.o. Nitra.
ál a dopraviť do 48 hodín na
príslušnú
RVPS /
ne.
Pani
lektorka
čítala
úvodné
stránky
knihy,
pričom
na
stenu
boli
Poďakovanie
výboru
MO SČK,
Termín orálnej vakcinácie – 31. marec až regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu/.patrí všetkým
Svojoučlenkám
aktivitou
prispejete
premietané
jednotlivé
obrázky
a scénky
z knihy,
aby žiaci
lepšie
30. apríl 2008
(posun je
možný podľa
vývoja
Je možné
materiál
dopraviť
priamo
Štátny o to, aby organizácia fungovala, veď v
ktoré
sa na
zaslúžili
k skrášleniu
obce a kPravne
čistému
pochopili
skupinová
práca
počasia). obsah počutého. Potom nasledovala
veterinárny
ústav
Zvolen. okrese už mnohé zanikli.
MO v Nitrianskom
patrí
veterinárna
Vo vakcinovanej
oblasti vzvukmi,
období dvoch
žiakov,
čítanie, dopĺňané
ktoré týžmohli vytvoriť s pomocou Regionálna
medzi tie najväčšie. životnému prostrediu.
a potravinová správa Prievidza
dňov po položení
návnad
by sa
malo zabrániť
hudobných
nástrojov,
úlohy
vyplývajúce
z textu - nakresliť opísaný
voľnému pobehovaniu psov a mačiek.
príbeh, vytvoriť jednotlivé artefakty z príbehu a napokon divadelné
stvárnenie. Nezáležalo na tom, či to boli piataci alebo deviataci, všetci
sa snažili podať čo najlepší výkon. No nie preto, aby dostali dobrú
známku ale preto, aby ukázali, že to čo sa v škole naučili vedia aj
využiť.
Najlepším dôkazom toho, že tento projekt má svoje opodstatnenie
bolo vyjadrenie žiakov, že ani nedúfali, že by čítanie mohla byť taká
zábava.
Verím, že všetky očakávania boli naplnené a projekt s rovV našej materskej škole poskytujeme deťom v rámci výchovno –
nakým,
možno procesu
i väčším, čo
úspechom,.
zrealizujeme
i budúcitvorivú
rok.
vzdelávacieho
najviac príležitostí
na aktívnu,
Sa samostatnú
dobrým pocitom
a novými skúsenosťami sa lúči
činnosť.

upratovanie

Tvorivá dielňa v materskej škole

Mgr. Petra
Drábiková,
Po roku sme sa opäť stretli s pánom Rastislavom
Haronikom,
projektu
Lesenacht
ktorý tento krát neprišiel sám, ale spolukoordinátorka
s ním navštívil
našu
MŠ aj
pán Ján Fabiš.
Deti sme preto rozdelili do dvoch pracovných skupín. Prvá skupina sa spontánne, s radosťou a hravo zapojila do práce s hlinou,
ktorú im priniesol pán Haronik. Popri práci so záujmom počúvali
jeho rozprávanie o jeho umeleckej práci s týmto tvárnym materiálom.
Druhá skupina detí mala možnosť bližšie sa zoznámiť s pánom
Jánom Fabišom a jeho umeleckou prácou so šúpolím. Deti pocítili
prirodzenú túžbu tvoriť a aktívne sa zapojili do zhotovovania „šúpolienok“- bábok zo šúpolia. V obidvoch skupinách vládla pravá
pracovná atmosféra. Keďže deti zo IV. triedy prejavili záujem i o
prácu s hlinou, dohodli sa s pánom Rastislavom Haronikom na ďalšom termíne stretnutia. Ochotne súhlasil a o týždeň sa deťom opäť
venoval.
Ďakujeme pánovi Rastislavovi Haronikovi a pánovi Jánovi Fabišovi za ich kamarátsky prístup, pútavé a zaujímavé rozprávanie, ale
hlavne za ochotu prísť medzi nás.

Najväčšie ďakujem však patrí bezpríspevkovým darcom
krvi, za rok 2006 získali Jánskeho plaketu a to bronzovú,
Wiezner Ondrej a Peter Bačinský, striebornú, Danka
Konevalová a Miroslav Lajtman a zlatí darcovia boli, Teodor
Háneš a Dušan Pročka.
S veľkou úctou sme podali ruku všetkým oceneným,
ďakujeme, že žijú medzi nami tí, ktorí dokážu darovať to
najcennejšie, pretože kvapka krvi sa pre niekoho môže
stať kvapkou života. Ďakujeme Vám za Vaše človečenstvo.
MO SČK

O. Jamrichová
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Dobré
slovo k sviatočnému
stolu
Hasiči
z DHZsúťaže
Nitrianske
Pravno
bilancovali
Vyhlásenie

o najkrajšiu vianočnú
Dňa 2.2.2008 sa v budove Hasičskej zbrojnice uskutočnila Výročná členská schôdza. Hasiči zhodnotili
činnosť organizácie za rok 2007 a schválili
výzdobu
plán hlavných úloh na rok 2008. Medzi ocenenými bol aj starosta obce

Ing.
Jozef Balčirák
základnejPravne
školy Mgr.vyhlasuje
Marta Bieliková.
Obecný
úrada vriaditeľka
Nitrianskom
súťaž
Z obsiahlej správy o činnosti vyberám:
o
najkrajšiu
vianočnú
výzdobu,
do
ktorej
sa
môžu
D obrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 85 členov z toho 11
zapojiť
domácnosti
žien.
Do všetky
našich radov
sme získalia a
5 všetci
nových občania.
členov . V priebehu
roka
2007
sa
uskutočnilo
6
výborových
schôdzí,
z ktorých stačí
zápisPodmienky súťaže splníte veľmi
jednoducho,
nice
sa
nachádzajú
v
archíve
DHZ.
Podľa
plánu
práce
boli
riešené
ak si svoj príbytok, svoj dom prípadne balkón vyzjednotlivé úlohy DHZ. Začiatok roku 2007 bol veľmi smutný hneď
dobíte vianočne a budete zaradení do hodnotenia.
2. marca otriasol regiónom hornej Nitry výbuch vo Vojenskom opraváHodnotiť
budú
vonkajšie
priečelia
renskom
závodesa
Dolina.
Sme vyzdobené
hrdí na to, že členovia
Obecného
hasičdomov,
balkónov
a to v týždni
ského
zborupredzáhradok
vytvoreného práve az DHZ
prejavili odbornosť
a odvahuod
pri
likvidácii
následkov
tejto
havárie. Nesmieme však zabúdať ani na ostatné
27. 12 do
30. 12.
2006.
menšie
požiarepoverená
pri ktorých zasahovali
naši členovia,
ktoré dokážu
byť tiež
Komisia
hodnotením
určí troch
šťastných
nebezpečné.

výhercov, ktorí dostanú finančnú odmenu. Víťaz 3000,– Sk
a ďalší dvaja úspešní 2000,– a 1000,– Sk.
Vašej kreativite sa medze nekladú, radi uvidíme
množstvo dobrých nápadov a vianočnej krásy.
B.H.

„Vianočný bazár“
Pravňanský zväz žien v Nitrianskom Pravne pripravil v predvianočnom období 8. decembra 2006 v zasadačke Obecného úradu
výstavku vianočného stolovania, ochutnávku vianočného pečiva
a vianočný punč. Podujatie, ktoré sa konalo počas vianočného koncertu a nádherne dotvorilo predvianočnú atmosféru, bolo naozaj
skvelým nápadom a ak sa stane „vianočný bazár“ tradíciou, všetci to
privítame.Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na
príprave výstavky, ktorí s láskou napiekli vianočné pečivo a uvarili
Foto: Archív DHZ
voňavý vianočný punč.
Prajeme Vám Vianoce plné vôní škorice a vanilky, dobrú chuť
auguste
boli za zásahy pri jednotlivých požiaroch vyznamenaní 9
a vVsrdci
med.
naši členovia a to:
B.H., foto: P. Černák
– p. Igor Baroš ako člen zásahovej jednotky odmenený premiérom SR
a ďakovným listom ,
– p. Roman Žáčik ďakovným listom a medailou Za príkladnú prácu
– p. Pavel Daniš ďakovným listom a medailou Za príkladnú prácu,
– p. Drahomír Klúčovský vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
– p. Jozef Hiščár vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
– p. Ľudovít Leitmann vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
– p. Ivan Zábojník vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
– p. Marek Unterfrancz vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
– p. Tomáš Važan vyznamenaním Za odvahu a statočnosť,
Ocenenia sa odovzdávali pod záštitou OcÚ a DHZ dňa 23.Augusta
2007 za účasti prezidenta DPO SR p. Minárika, krajského riaditeľa
HaZZ p. plk. Ing. Jurdíka , okresného riaditeľa HaZZ p. Šenítka, pred-

Dobré slovo znelo 8. decembra 2006 v obradnej sieni Obecného
úradu na „Vianočnom koncerte“. So slovom, piesňou a tancom prišli
sedu
OV DPO p. Macáka,
riaditeľa
OV
DPOdeti
p. Bystráka.
Starosta obce
v predvianočnom
čase potešiť
naše
srdcia
našich škôl.
p. Balčirák
OHZ aj vecným
darom školy
a zápisom
pamätSvetielkaodmenil
v očiachčlenov
tých najmenších
z materskej
hriali do
ešte
dlho
nej
knihy
obce
Nitrianske
Pravno.
Rád
by
som
sa
poďakoval
starostovi
po koncerte.
obce
a všetkým
organizátorom
zaVianoce
dôstojnývaľudovej
slávnostný
prieDetský
folklórny
súbor Malý tejto
Kľak akcie
priblížil
podobe,
beh
tohto
aktu.
zneli koledy a piesne.
Ocenení
rôznych formách
boli aj
naši starší
hasiči za
aktívnu účasť
na
Deti zo vZákladnej
umeleckej
školy
rozozvučali
vianočné
zvonky,
pohárových
súťažiach
a
predvádzaní
dobovej
techniky
a
to:
porozprávali vianočnú rozprávku, obradnou sieňou sa rozliehali prí– p. Dušan
príkladnú
prácu
jemné
tóny, vKlúčovský
detskýchmedailou
hláskochZa
zazvonili
rolničky.
–Nechýbal
p. Marianvianočný
Boško medailou
Za
príkladnú
prácu
stromček, sviečky, ani dobré slovo. A my diváci
– p.odchádzali
Vilibald Pročka
povýšený
do hodnosti
zbormajster
sme
z koncertu
o niečo
lepší Mladší
a ľudskejší,
akosi nám bolo
–
p.
Tomáš
Polák
povýšený
do
hodnosti
Mladší
zbormajster
vianočne a teplo.
– p. Milan Frencel povýšený do hodnosti Mladší zbormajster
B.H., foto: J. Balčirák
– p. Ján Kučmáš povýšený do hodnosti Mladší zbormajster
– p. Lubomír Gáplovský povýšený do hodnosti Starší zbormajster
– p. Milan Kramár povýšený do hodnosti Nadzbormajster
– p. Emil Perina povýšený do hodnosti Mladší technik
Medailou Za vernosť členom DHZ od roku:
• 20 rokov:
– Emília Klincová
1987
– Inge Olšiaková		
1987
– Marian Šujan		
1987
– Jozef Mastrák		
1987
• 40 rokov:
– Ján Hrdý		
1967
• 50 rokov:
– Emil Perina		
1957
Za prípravu mladých hasičov k okresnému kolu hry Plameň 2007
ďakujeme p. Klincovej, s. Gazdovej, p. Leitmannovi, p. Klúčovskému
a p. Hrabovskému. V máji sa družstvo mladých hasičov zúčastnilo okresného kola hry Plameň 2007 a umiestnilo sa na 5. mieste.
Výsledky z pohárových súťaží, Plameň:
2. miesto O pohár starostu obce N.P.
1.miesto O pohár riaditeľa školy Kanianka,
2.miesto O pohár starostu obce Cígeľ
3.miesto O pohár starostu obce Koš
Každý rok sa v spolupráci s OcÚ uskutočňuje stavanie Májového
stromu. Od apríla sa naši členovia pripravovali na sviatok sv. Floriána.
4. mája pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána bola položená kytica
k soche nášho patróna. V júni sa družstvo mužov zúčastnilo na okrskovom kole previerok pripravenosti hasičských družstiev v Malinovej, kde
získali 3 . miesto.
Naši členovia sa úspešne podieľali na prípravách a organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí
V septembri prebehlo požiarno-taktické cvičenie zamerané na zistenie akcieschopnosti zásahového družstva so zameraním na dodržiavanie
časových limitov pre výjazd z HZ a dodržanie limitu príjazdu k požiarovisku. V priebehu roka bola naša jednotka vyslaná k 22 technickým zásahom, z toho 2 krát sa zasahovalo k požiaru.
Predseda DHZ Ľudovít Leitmann

Pozvánka na Beh priateľstva
Obecný a Farský úrad v Nitrianskom Pravne Vás pozývajú 8. mája 2008 o 13,00 h na
6. ročník Behu priateľstva – športovo-zábavné podujatie pre jednotlivcov i celé rodiny.

13,00 hod. – Prezentácia účastníkov • 14,00 hod. - Štart – Námestie SNP Miniamfiteáter Park
Cie – Športové ihrisko Nitrianske Pravno
Účastníci môžu súťažiť v týchto kategóriách: Mladší žiaci • Starší žiaci • Mladšie žiačky • Staršie
žiačkyŽeny • Muži • Rodiny
Pripravené sú vecné odmeny, občerstvenie, prineste si so sebou úsmev, dobrú náladu a chuť súťažiť.
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Po jari o jari

Projekt LESENACHT in der Schule
V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizovala Základná škola v Nitrianskom Pravne v dňoch 1. 12. a 2. 12.
(Dnes
máme
mysliLESENACHT
tú divadelnú,ini keď
k nám prišla
aj tá
2006
projekt
s na
názvom
der Schule.
Za nemeckú
skutočná.)
stranu nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani
Mitscherlich,
ktorá pricestovala
z Banskej
Bystrice
a metodickými
9. ročník Divadelnej
jari Jána Roháča
– festivalu
zábavného
divadla
pokynmi
a radamii zábavu
pani Oľga
Jeňovázaujímavých
z KNS. Za pomoc
priniesol smiech
i nemenej
hostí. a prípravu proNeoddeliteľnou
súčasťou
festivalu
je výstava
karikatúr. „Veselo
jektu
chcem poďakovať
Mgr. D.
Šiatinskej,
Mgr. I. Haneschovej,
Mgr.
a
smutne
na
Slovensku“
pod
týmto
názvom
sa
verejnosti
predstavil
auM. Pastorekovej a pani riaditeľke Mgr. M. Bielikovej, ktorá
dala protor kresleného humoru a karikatúry Igor Lackovič, ktorý bol aj hosťom
jektu
na našej
škole Vo
zelenú.
Rovnako
chcem
poďakovať
i pánovi
slávnostnej
vernisáže.
výtvarnej
skratke
a humornej
podobe
dokáPavlovi
Grossovi,
ktorý sa slovenskej
postaral o kultúry
to, abya naše
spomienky
nevyzal zachytiť
znaky tradičnej
folklóru
a jej prelínanie
s modernou
civilizáciou.
bledli
a zabezpečil
videonahrávku.
Druhou
témou výstavy
bola legendárna
osobnosť
slovenského
huCieľom projektu
je rozvíjať
záujem o čítanie
v nemeckom
jazyku,
moru Kornel Foldvári. Jeho účasť na festivale bola už na spadnutie,
motivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu
bohužiaľ zdravotné dôvody tomu zabránili. Ďakujeme majstre za zapovžičanie
Nemčine.
A práve
projekt, kúzla,
pokladu,
výstavy,
ktorá tento
bola venovaná
Vášmuhľadanie
jubileu 75
rokov. priatelia,
nové zážitky a úlohy, sú postavené tak, aby čo najviac rozvíjali detský
svet fantázie a to sa dá najlepšie práve prostredníctvom knihy.
LESENACHT sme otvorili o 20:00. Očakávanie žiarilo z každej
detskej tváre a tak sme začali s hľadaním pokladu, ktorý bola pre
každého „Eintrittskarte“, čiže vstupenka do projektu. S lampášmi
v ruke, za zvukov džungle, hľadali žiaci po celom pavilóne A svoje
poklady. Po úspešnom ukončení hľadania sme sa presunuli do učebne. Pani lektorka čítala úvodné stránky knihy, pričom na stenu boli
premietané jednotlivé obrázky a scénky z knihy, aby žiaci lepšie
pochopili obsah počutého. Potom nasledovala skupinová práca
žiakov, čítanie, dopĺňané zvukmi, ktoré mohli vytvoriť s pomocou
hudobných nástrojov, úlohy vyplývajúce z textu - nakresliť opísaný
príbeh, vytvoriť jednotlivé artefakty z príbehu a napokon divadelné
stvárnenie. Nezáležalo na tom, či to boli piataci alebo deviataci, všetci
sa snažili podať čo najlepší výkon. No nie preto, aby dostali dobrú
známku ale preto, aby ukázali, že to čo sa v škole naučili vedia aj
Roháčovské nostalgie, spomienkový večer venovaný Jánovi Roháčovyužiť.
vi sa niesol v novom mladom duchu. Ako hostí sme privítali mladých
Najlepším
dôkazom
toho,
že tento projekt
má svoje
opodstatnenie
tvorcov,
scenáristu,
herca
a manažéra
Kremnického
divadla
v podzemí
bolo
žiakov,
že ani nedúfali,
že by mi
čítanie
mohlaveľmi
byť taká
Jána vyjadrenie
Faklu. Citujem
„Osobnosť
Jána Roháča
je známa
dávno. Keďže
som od
rád filmové
kabarety
zábava.
Verím,
že detstva
všetky mal
očakávania
bolikomédie,
naplnenételevízne
a projekt
s rova najmä divadlo
som bol zrealizujeme
zvedavý, kto za
tou „dobrou
nakým,
možno Semafor,
i väčšímveľmi
úspechom,.
i budúci
rok.
srandou“ stojí...? Keď som zistil, že je to náš krajan, ktorý sa presadil
Sv Prahe
dobrým
a novými
sa lúči
i vopocitom
svete, mal
som o toskúsenosťami
väčšiu motiváciu
pre štúdium v hlavnom
Mgr. Petra Festivalu
Drábiková,
meste bývalého Československa.“ Ján Fakla je zakladateľom
koordinátorka
projektu Lesenacht
humoru a satiry Slovenské Gagy /r. 1981/.
Ďalším hosťom
bol scenárista a režisér Ivan Holub, tvorca mnohých inscenácií pre divadlá vo
Zvolene a v Prešove, NS Bratislava. Zaujímavá je režijná práca pre TV,
spomeňme projekty ako je Miliónový tanec, Nevesta na úteku, Hoplá,
Varí Vám to, Vyspievaj si milión a mnohé iné.
Prvý festivalový deň sa končil vystúpením Lupčianskeho netradičného divadla z Partizánskej Lupče.
Druhý festivalový deň v sobotu 29. marca patril už od 9. hodiny dopoludnia deťom. Prezentovali mladé herecké talenty zo ZUŠ Stančeka
v Prievidzi, zo ZŠ Malonecpalská z Prievidze i zo ZUŠ z Bojníc. Hosťovala Zuš-ka z Kremnice. Bábkový divadelný súbor Ofina z Ružomberka
ponúkol rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Dobrodružná vandrovka
bábkového súboru jedného herca bola neuveriteľne milá a rozprávkovo
smiešna. Bábkové divadlo spod Spišského hradu zaujalo i pobavilo.
Festivalové popoludnie patrilo dospelým. Návšteva mladej dámy
v podaní Celkom malého divadla z Levíc ponúklo divákom komediálne
spracovanie spolužitia muža a ženy už pomaly na profesionálnej úrovni. Bravó, bolo to originálne.
KD v Tužine tlieskal divadlu Normálka z Trenčína výborná veselohra
s pesničkami pod názvom Výlet nielen pobavila. Výborne.

Aj Červený kríž
v Nitrianskom Pravne
hodnotil
Posledné roky ako aj tento potvrdili, že nešťastie nechodí
po horách, ale aj po ľuďoch. Prírodné katastrofy si nevyberajú a zasahujú takmer všade. To je len časť problémov,
s ktorými sa musí ľudstvo vysporiadať. Všetky národné
spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca
pomáhali zachraňovať životy a majetky ľudí. Medzi nimi aj
Slovenský červený kríž. Všetkým patrí poďakovanie.
SČK má doteraz evidovaných 93 057 členov. Naša miestna organizácia SČK eviduje 160 členov. Naša činnosť je
zameraná
predovšetkým
získanie
Kabaret
seniorov
zo Žabokrieknaoslovil
nielenbezpríspevkových
svojich rovesníkov.
darcov
krvi. Máme
ich Divadlo
50. Môžeme
pochváliť,
že sú
to
Vo
Vyšehradnom
hosťovalo
Shanti zsaPrievidze
s hrou
Jozefa
viacnásobní
a držitelia
Jánskeho plakety.
Banáša
Delíriumdarcovia
P alebo Na
hrad frajeri?
Vo
55. divadelnej
sezóne
sa zhodnocovacia
začalo toto divadloschôdza
zaujímať oMO
po17.svojej
novembra
2006 sa
konala
litiku.
Na
uvedení
hry
bol
osobne
prítomný
aj
sám
autor,
ktorý
bol
neSČK v Nitrianskom Pravne.
sporne
zaujímavým
hosťom
festivalu
a
o
21.
hodine
sme
ho
privítali
na
Ďakujeme členkám, ktoré vykonávajú brigádnickú činautogramiáde knihy „Idioti v politike“.
nosť pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
O 22. hodine sme slávnostne vyhlásili laureátov festivalu. Stali sa
podľa potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
nimi Divadlo Normálka z Trenčína a Bábkové divadlo spod Spišského
nezaobíde.
hradu.
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v tejto tvorivej a bohumiChcemeVeď
poďakovať
OcÚ, všetkým
lej činnosti.
rozdávať smiech
a radosť jesponzorom
poslaním. a firmám,
ktorí
námfestivalu
prispievajú
a podporujú
našu činnosť.
9. ročník
bol úspechom
aj organizátorov,
aj účastníkov a už
Poďakovanie
patrí všetkým
členkám
MO vSČK,
sa tešíme
na 10. jubilejný
ročník Divadelnej
jari výboru
Jána Roháča
roku
2010.
ktoré sa zaslúžili o to, aby organizácia fungovala, veď v
B.H.
okrese už mnohé zanikli. MO v Nitrianskom Pravne patrí
medzi tie najväčšie.

Najväčšie ďakujem však patrí bezpríspevkovým darcom
krvi, za rok 2006 získali Jánskeho plaketu a to bronzovú,
Wiezner Ondrej a Peter Bačinský, striebornú, Danka
Konevalová a Miroslav Lajtman a zlatí darcovia boli, Teodor
Háneš a Dušan Pročka.
S veľkou úctou sme podali ruku všetkým oceneným,
ďakujeme, že žijú medzi nami tí, ktorí dokážu darovať to
najcennejšie, pretože kvapka krvi sa pre niekoho môže
stať kvapkou života. Ďakujeme Vám za Vaše človečenstvo.
MO SČK

Foto: P. Černák, B. Heldiová
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Vyhlásenie súťaže
SLÁVIK
SLOVENSKA
o najkrajšiu
vianočnú
Spevácka súťaž Slávik výzdobu
Slovenska je zameraná na školskú mládež
a jej zmyslom je pestovanie a rozvíjanie vzťahu k interpretácii
slovenskej ľudovej piesne. Súťaž sa riadi Propozíciami, je rozdeObecný
úrad v Nitrianskom Pravne vyhlasuje súťaž
lená do troch kategórií:
o A/
najkrajšiu
do ročníkov
ktorejZŠsaa žiaci
môžu
v I. kategóriivianočnú
súťažia žiaci výzdobu,
prvých až tretích
zapojiť
ZUŠ, všetky domácnosti a a všetci občania.
B/ v II. kategóriisúťaže
súťažia žiaci
štvrtýchveľmi
až šiestych
ročníkov ZŠ, resp.
Podmienky
splníte
jednoducho,
stačí
prvých
a
druhých
ročníkov
osemročných
gymnázií
a žiaci
ZUŠ, vyzak si svoj príbytok, svoj dom prípadne
balkón
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ,
dobíte
vianočne a budete zaradení do hodnotenia.
resp. tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci
Hodnotiť
sa budú vyzdobené vonkajšie priečelia
ZUŠ.
18. ročník
Slávika Slovenska
2008 je obohatený
ka- od
domov,
predzáhradok
a balkónov
a to ovsúťažnú
týždni
úprav slovenských ľudových piesní Eugena
27.tegóriu
12 dointerpretácie
30. 12. 2006.
Suchoňa. Táto kategória je venovaná Storočnici Eugena Suchoňa
Komisia
poverená hodnotením určí troch šťastných
a v rámci ﬁnálového kola súťaže bude udelená aj Cena Eugena
výhercov,
ktorí
dostanú
finančnú
odmenu.
Víťaz
3000,–
Suchoňa za najlepšiu
interpretáciu
súťažných
piesní,
ktoré
sú zve- Sk
a ďalší
úspešní
2000,–
a 1000,–
rejnenédvaja
v Spevníčku
Slávika
Slovenska
2008. Sk.
Garantom
súťaže je Peter
Dvorský anekladú,
hlavným spoluorganizátoVašej
kreativite
sa medze
radi uvidíme
rom
Ministerstvo
školstva
SR.
množstvo dobrých nápadov a vianočnej krásy.
Na našej škole sa školské kolo Slávika Slovenska konalo
B.H.
7.4.2008. Predstavilo sa nám sedemnásť malých „slávikov“. Porota po vzájomnej dohode rozhodla o nasledovnom umiestnení
súťažiacich v jednotlivých kategóriách :

„Vianočný bazár“

Pravňanský zväz žien v Nitrianskom Pravne pripravil v predI. kategória
vianočnom
období 8. decembra 2006 v zasadačke Obecného úradu
1.m. Krpelanová
výstavku
vianočnéhoIvana,3.A
stolovania, ochutnávku vianočného pečiva
2.m. Čižniarová
Timea,3.B
a vianočný
punč. Podujatie,
ktoré sa konalo počas vianočného konMakulová dotvorilo
Eva, 1.B predvianočnú atmosféru, bolo naozaj
certu3.m.
a nádherne
skvelým nápadom a ak sa stane „vianočný bazár“ tradíciou, všetci to
II. kategória
privítame.Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na
1.m.výstavky,
Heldiová Martina,
6.A napiekli vianočné pečivo a uvarili
príprave
ktorí s láskou
2.m.
Lešíková
Miroslava,
5.C
voňavý vianočný punč.
3.m. Špániková
A. Mária,5.A,
Balčiráková
Prajeme
Vám Vianoce
plné vôní
škorice aKatarína,
vanilky,5.A
dobrú chuť
a v srdci med.
III. kategória
B.H., foto: P. Černák
1.m. Heldiová Lenka, 7.A

Kvety pre všetky
ženy.

Dobré slovo k sviatočnému stolu
Dobré slovo znelo 8. decembra 2006 v obradnej sieni Obecného
úradu na „Vianočnom koncerte“. So slovom, piesňou a tancom prišli
v predvianočnom čase potešiť naše srdcia deti našich škôl.
Svetielka v očiach tých najmenších z materskej školy hriali ešte dlho
po koncerte.
Krása ruží čarovná
Detský folklórny súbor Malý Kľak priblížil Vianoce v ľudovej podobe,
je pre vás ženy ako stvorená.
zneli koledy a piesne.
Ich vôňa možno napovie,
Deti zo Základnej umeleckej školy rozozvučali vianočné zvonky,
že vaša láska pre nás darom je.
porozprávali vianočnú rozprávku, obradnou sieňou sa rozliehali príjemné tóny, v detských hláskoch zazvonili rolničky.
8. marec – deň, keď všetky ženy oslavujú MDŽ. Kto však má dnes vlastne
Nechýbal vianočný stromček, sviečky, ani dobré slovo. A my diváci
chuť niečo oslavovať? Treba nám vlastne takýto sviatok? Osobne si myslím,
sme odchádzali z koncertu o niečo lepší a ľudskejší, akosi nám bolo
že áno. Dokonca práve preto, že je naše žitie také, aké je. Dnes ako soľ povianočne a teplo.
trebujeme také dni, kde sa ľudia aspoň na chvíľu zastavia a poobzerajú sa
B.H., foto: J. Balčirák
okolo seba. Potrebujeme také dni, ktoré nás nerozdeľujú ale naopak, ľudia
majú k sebe bližšie.
Medzi také dni patril aj 10. marec 2008. V budove Vjarspolu sa v tento
deň stretlo 128 žien na výročnej členskej schôdzi PZŽ. Jedáleň sa na niekoľko hodín premenila na kvitnúcu jarnú lúku, pretože na stoloch každú
členku čakali pestrofarebné kvety, ale aj malé občerstvenie. Predsedníčka
PZŽ p. Zita Jakubjaková privítala medzi nami starostu obce Jozefa Balčiráka i všetky členky. Krátkym kultúrnym programom prišli ženy pozdraviť
aj deti z materskej školy. Keďže súčasťou PZŽ je aj ženský spevácky zbor
Tenerezza nemohlo chýbať aj jeho vystúpenie. Piesne, ktoré odzneli v podaní tohto zboru, presvedčili o tom, že ženy zo zboru už nie sú začiatočníčky
. Členky PZŽ ocenili vystúpenie veľkým potleskom. Ako prvý sa ženám prihovoril starosta obce Jozef Balčirák a odovzdal kyticu predsedníčke PZŽ.
Členky si vypočuli správu o činnosti PZŽ za rok 2007 a aj návrh na pripravované akcie v roku 2008.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole

Naši najmenší na koncerte v ZUŠ
Jedným z cieľov MŠ je podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti.
V spolupráci so ZUŠ sme pre deti zorganizovali koncert. V ZUŠ
nás čakali malí hudobníci i speváci, ktorí s veľkým odhodlaním
a nadšením prezentovali svoje umenie. Deti z MŠ so záujmom
a citlivo počúvali sólové hry na rôznych hudobných nástrojoch –
zobcová ﬂauta, klavír, husle, harmonika , gitara, keyboard. Rozoznávali vizuálne i sluchovo ich zvukovú farbu. Najviac ich však
zaujala hudobná „Rozprávka o repke“, kde vynikol spev sólistov
i zboru. O tom, že nadšenie škôlkarov bolo veľké, svedčil dlhotrvajúci potlesk.
Po skončení koncertu mali deti možnosť pozrieť si výstavu
výtvarných prác detí ZUŠĎakujeme pani učiteľkám i žiakom ZUŠ za pekný kultúrny zážitok a prajeme im veľa úspechov v hudobnom i vo výtvarnom
odbore.
O. Jamrichová
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Po skončení oficiálnej časti mali členky možnosť občerstviť sa, porozprávať
a na chvíľu sa zastaviť v tom dnešnom uponáhľanom svete.
Každá členka odchádzala domov s kvietkom. Veď všetky kvety, ich nevšedná krása, jemnosť a vôňa boli vždy symbolom nežnosti, elegancie a lásky.
O. Jamrichová
Foto: O. Jamrichová

Projekt LESENACHT in der Schule

Aj Červený kríž

„Ženy boli vždy tam, kde
ich obec Pravne
v
Nitrianskom
V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizoa ľudia najviac potrebovali.“
vala Základná škola v Nitrianskom Pravne v dňoch 1. 12. a 2. 12.
hodnotil
2006 projekt s názvom LESENACHT in der Schule. Za nemeckú
To je citát vtedajšej predsedníčky ZO SZŽ v Nitrianskom Pravne, pani
stranu
nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani
Márie Knothovej z roku 1998, kedy organizácia žien oslavovala 50. výroMitscherlich,
ktorá pricestovala z Banskej Bystrice a metodickými
čie svojej existencie.
pokynmi
pani Oľga
Jeňová
z KNS.
Za vpomoc
a prípravu
Dnes jeatoradami
už 60 rokov,
čo bola
založená
Živena
roku 1948.
„ Našeprozačiatkychcem
boli veľmi
ťažké, nemali
ani vlastnúMgr.
miestnosť,
nebolo peňazí
jektu
poďakovať
Mgr. sme
D. Šiatinskej,
I. Haneschovej,
Mgr.
na základné
písacie
(Zo spomienok
prvej predsedníčky
Živeny
M.
Pastorekovej
a potreby.“
pani riaditeľke
Mgr. M. Bielikovej,
ktorá dala
proHeleny Kľučovskej zo 16. mája 1998.)
jektu
na našej
škole
Rovnako
chcem
poďakovať
i pánovi
V ďalších
rokoch
na zelenú.
čele neskôr
ZO SZŹ
boli Anna
Štrbová,Valéria
Pavlovi
Grossovi,
ktorý sa postaral
o to, aby Viera
naše Mendelová,
spomienky MagnevyČerveňová,
Júlia Kováčiková,
Mária Humajová,
da Domaniková,
Knothová, Marta Češeková. Dnes je to Zita Jabledli
a zabezpečilMária
videonahrávku.
kubjaková.
Cieľom projektu je rozvíjať záujem o čítanie v nemeckom jazyku,
Zaujímavý bol aj vývoj samotnéno názvu organizácie žien. Živena,
motivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu
Slovenský zväz žien, Demokratická únia žien a od roku 2003 Pravňanský
vzväz
Nemčine.
žien. A práve tento projekt, kúzla, hľadanie pokladu, priatelia,
nové
zážitkyr. 1989-1990
a úlohy, sú bolo
postavené
čo najviac
Obdobie
ťažké ajtak,
pre aby
organizácie
žienrozvíjali
Mnohé detský
sa rozpadli,
aj
z
našej
organizácie
vystúpilo
mnoho
členiek.
Z
360
zostalo
svet fantázie a to sa dá najlepšie práve prostredníctvom knihy. 150.
Návrh
na zrušeniesme
organizácie
neprešiel.
Krízu ženyžiarilo
prekonali
vďaLESENACHT
otvorili však
o 20:00.
Očakávanie
z každej
ka starším radovým členkám výboru, ktoré urobili veľa užitočnej práce
detskej
tváre ažetak
sme začali
s hľadaním
pokladu,
ktorý bola
pre
a dobre vedeli,
dlhoročné
tradície
nemožno len
tak pochovať.
Organikaždého
„Eintrittskarte“, čiže vstupenka do projektu. S lampášmi
zácia zostala.
v ruke, za zvukov džungle, hľadali žiaci po celom pavilóne A svoje
poklady. Po úspešnom ukončení hľadania sme sa presunuli do učebne. Pani lektorka čítala úvodné stránky knihy, pričom na stenu boli
premietané jednotlivé obrázky a scénky z knihy, aby žiaci lepšie
pochopili obsah počutého. Potom nasledovala skupinová práca
žiakov, čítanie, dopĺňané zvukmi, ktoré mohli vytvoriť s pomocou
hudobných nástrojov, úlohy vyplývajúce z textu - nakresliť opísaný
príbeh, vytvoriť jednotlivé artefakty z príbehu a napokon divadelné
stvárnenie. Nezáležalo na tom, či to boli piataci alebo deviataci, všetci
sa snažili podať čo najlepší výkon. No nie preto, aby dostali dobrú
známku ale preto, aby ukázali, že to čo sa v škole naučili vedia aj
využiť.
Najlepším dôkazom toho, že tento projekt má svoje opodstatnenie
bolo vyjadrenie žiakov, že ani nedúfali, že by čítanie mohla byť taká
zábava. Verím, že všetky očakávania boli naplnené a projekt s rovnakým, možno i väčším úspechom,. zrealizujeme i budúci rok.
S dobrým pocitom a novými skúsenosťami sa lúči

Posledné roky ako aj tento potvrdili, že nešťastie nechodí
po horách, ale aj po ľuďoch. Prírodné katastrofy si nevyberajú a zasahujú takmer všade. To je len časť problémov,
s ktorými sa musí ľudstvo vysporiadať. Všetky národné
spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca
pomáhali zachraňovať životy a majetky ľudí. Medzi nimi aj
Slovenský červený kríž. Všetkým patrí poďakovanie.
SČK má doteraz evidovaných 93 057 členov. Naša miestna organizácia SČK eviduje 160 členov. Naša činnosť je
zameraná predovšetkým na získanie bezpríspevkových
darcov krvi. Máme ich 50. Môžeme sa pochváliť, že sú to
viacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho plakety.
17. novembra 2006 sa konala zhodnocovacia schôdza MO
SČK v Nitrianskom Pravne.
Ďakujeme členkám, ktoré vykonávajú brigádnickú činPri tomto vážnom rozhodnutí im boli vzorom aj tie členky, ktoré stáli pri
nosť pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
zrode Živeny. O tom, že rozhodnutie bolo správne, niet pochýb. Zaznapodľa potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
menali sme postupný nárast počtu nových členiek.
nezaobíde.
r. 1994 .....................169
poďakovať OcÚ, všetkým sponzorom a firmám,
r.Chceme
1995......................174
ktorí
nám prispievajú a podporujú našu činnosť.
r. 1996......................185
Poďakovanie patrí všetkým členkám výboru MO SČK,
r. 1997......................194
r. 1998......................207
ktoré
sa zaslúžili o to, aby organizácia fungovala, veď v
r. 1999......................221
okrese
už mnohé zanikli. MO v Nitrianskom Pravne patrí
r. 2000......................225
medzi
tie najväčšie.
r. 2004......................255

Činnosť Pravňanského zväzu žien je živá a bohatá. Pravidelne sa stretáva výbor a plánuje ako ďalej a čo nové pripraviť. Každoročné stretnutia
k MDŽ, tradičné plesy, ktoré sú naozaj top v ich činnosti, výstavy, volejbalový turnaj, gazdinká roka, aktivity ženského speváckeho zboru Tenerezza.
Sú proste všade . Pomáhajú pri skrášľovaní obce, pri mnohých spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci. Nezabúdajú ani na staršie ,
choré či jubilujúce členky, ba ani na tie, ktoré už opustili navždy ich rady.
K 60- tke blahoželáme. Bez Vás by to nebolo ono, „baby“.
Vaše Pravnianske zvesti

Mgr. Petra Drábiková,

koordinátorka
projektu Lesenacht
VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ
DIELŇA
Druhý ročník Veľkonočnej tvorivej dielne sa konal 6. marca v telocvični základnej školy. Obecný úrad a základná škola pripravili už po
druhýkrát prehliadku tvorivosti majstrov ľudového remesla. Bola to nielen prezentácia ich výrobkov, ale aj možnosť tvorivo si vyskúšať zručnosť, ktorej sa ľudoví majstri venujú.
Deti s radosťou vyzdobovali perníčky s Máriou Furmanovou, ktorá je
majsterkou ľudovoumeleckej tvorby v perníkárstve. Keramikár Rastislav
Haronik mal spolu s deťmi plné ruky hliny. Vznikali milé postavičky, dielka ktoré pán majster sľúbil vypáliť a deťom zostanú ako pamiatka prvých
pokusov vytvoriť niečo z keramickej hliny. Prišli medzi nás aj umeleckí
rezbári – Kamil Znamenák z Poluvsia a Eugen Žulko z Pravenca. Bolo
zaujímavé sledovať ostré dlátko v rukách detí, ako sa pasujú s lipovým
drevom. Keďže to bola veľkonočná dielňa, nechýbala pani Zacharová
so svojimi kraslicami. Deti si vyskúšali rôzne techniky maľovania vajíčok. Nechýbala výšivka, po prvýkrát k nám prišla Anežka Komárová
z Bojníc, ktorá prezentovala svoju čipku. Urban Obert z Pravenca ako
výrobca hračiek potešil deti drevenými imitáciami rôznych motorových
vozidiel. Vyzerali ako skutočné.

Ďakujeme všetkým ľudovým majstrom, ktorí sa dielne zúčastnili, teší
nás záujem detí o možnosť tvorivo sa prejaviť a vytvoriť niečo vlastnými
rukami. Boli naozaj šikovné.
B.H.
Najväčšie ďakujem však patrí bezpríspevkovým darcom
krvi, za rok 2006 získali Jánskeho plaketu a to bronzovú,
Wiezner Ondrej a Peter Bačinský, striebornú, Danka
Konevalová a Miroslav Lajtman a zlatí darcovia boli, Teodor
Háneš a Dušan Pročka.
S veľkou úctou sme podali ruku všetkým oceneným,
ďakujeme, že žijú medzi nami tí, ktorí dokážu darovať to
najcennejšie, pretože kvapka krvi sa pre niekoho môže
stať kvapkou života. Ďakujeme Vám za Vaše človečenstvo.

MO SČK

7

7

Týždeň zdravia na základnej škole 4. deň : 23.11.2006 /štvrtok/ : „Pochutnajte si na zelenine“
Ďalší, zeleninový deň sa spájal s ochutnávkou šalátov, ktoré si žiaci priniesli,2006
ale v tentovo
deň deti
v kuchynke našej
školy mali možnosť
konzumovať
Program
bohoslužieb
počas
Vianoc
farnosti
Nitrianske
Pravno
Naša Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten

NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

Krásny a slávnostný bol 12. marec 2008 pre žiakov 1.- 4. ročníka nasa školy.
zapojilaTento
do seminára
rozvojového projektu
Zdravieobecnej
pre všetkých
podšej
deň
deťom spríjemnili
návštevou
knižnice.
24.
december
- IV.sme
ADVENTNÁ
NEDEĽA
- Adam so
a Eva
(štedrý
deň)
poreného
Ministerstvom
školstva
SR
a
v
spolupráci
Základnou
školou
V priestoroch knižnice nás s úsmevom privítala milá knihovníčka
- sv.
omša
v Solke a Školským úradom v Bojniciach na
s08.00hod.
materskou
školou
v Oboznámila
Bojniciach
pani
Anna Husárová.
nás s výpožičným poriadkom, s bo09.15hod.
omšas vmožnosťami,
Malinovej
ročníkoch
1.- -sv.
4. kníh,
zrealizovala
v dňoch od
20.11.
projekt aTýždeň
hatou
ponukou
ako
sa do- 24.11.2006
knižnice prihlásiť
stať
09.30hod.
- Po
sv. úvodných
omša
vo slovách
Chvojnici
zdravia
na školách
pod názvom
„Potrebuje
zdravie reklamu?“.
sa
čitateľom.
sa deti porozhliadli
po knižnici, poprezerali
si zaujímavé
ilustrované
knižky.
Cieľom
týždňa
poskytnúť
deťom
informáciu o správnom čis10.30hod.
- sv.zdravia
omšaabolo
vkrásne
Nitrianskom
Pravne
Deti
sľúbili,
sa isto–iste
stanú novými
čitateľmi
tejtodeťom
peknejvýznam
knižtení
zúbkov
a žehravou
a zaujímavou
formou
vysvetliť
22.00hod.
- sv.
omša
vo
Chvojnici
- POLNOČNÁ
nice.
Budú
tak
mať
možnosť
prehlbovať
a
zdokonaľovať
svoje
čitateľské
konzumácie
, zeleniny
a vláknin
tak, aby ich chápali ako prirodzenú
24.00hod. -ovocia
sv. omša
v Malinovej
- POLNOČNÁ
zručnosti, získajú mnoho poznatkov a vedomostí. Tie deti, ktoré už čisúčasť
stravovania.
24.00hod.
- sv. majú,
omša siv prečítané
Nitrianskom
Pravne
- POLNOČNÁ
tateľský
preukaz
knihy
vymenili
za nové.
Každý
deň bol niečím iným zaujímavý a výnimočný.
Návšteva knižnice sa všetkým páčila. Už dnes sa tešíme na ďalšie vePozornosť
k danej problematike
pútal panel
umiestnený
na chodbe školy.
selé
a rozprávkami
v našej
25. stretnutie
decembers -knižkami
PONDELOK
- Narodenie
Pánaobecnej knižnici.
1. Aj
deňžiaci
: 20.11.2006/pondelok/:
Prevencia
zubného
kazu
a
stomatohygiena
5. ročníka si pripomenuli marec – mesiac knihy
návštevou
(prvýdeň
sviatok
prikázaný
sviatok)
Prvý
sme savianočnývenovali
hygiene,
žiacimilá
sa dozvedeli
o prevencii
zubobecnej
knižnice.
Všetkyústnej
tri triedy
prijala
a ochotná
knihovníč08.00hod.
- asv.
omša
Solke techniku
ného
kazu
naučili
savsprávnu
Všetky
deti,
ka
pani
Husárová
v mimopracovnom
čase včistenia
dňoch zúbkov.
10.3. a 17.3.
2008
09.15hod.
- sv. omša
Stručne
detivkefku
sMalinovej
výpožičným
poriadkom,
predstavila
im 5069
ktoré
si oboznámila
priniesli
zubnú
sa pod odborným
dozorom
stomatologičiek
zväzkov,
ktoré
prehľadne
usporiadané
podľa oblastí.
09.30hod.
- sv.sútechniku
omša
na
Bôriku
(vo Chvojnici
sv. omša nebude)
naučili
správnu
čistenia
zúbkov
Potom ju - deti
obkolesili
a doslova zasypali
10.30hod.
sv. omša
v Nitrianskom
Pravne množstvom otázok, na
ktoré veľmi trpezlivo a fundovane odpovedala. Dozvedeli sa všetko, čo
15.00hod. - VIANOČNÝ PRÍBEH - MUZIKÁL (v kostole v Nitrianskom
potrebovali a chceli vedieť. Napr: v knižnici je zapísaných 201 čitateľov,
zPravne)
toho 105 detí z našej základnej školy, ktorí tvoria viac ako polovicu
čitateľov obecnej knižnice. Knihy pani knihovníčka objednáva z 20 vydavateľstiev,
musí
neustále -sledovať
ponuky,
mnohokrát
konzultovať
26. december
- UTOROK
Sv. Štefana
(druhý
sviatokajvianočný)
s učiteľmi slovenského jazyka, aby deti v knižnici našli to, čo potrebujú.
08.00hod. - sv. omša v Solke
Medzi vydavateľstvá, z ktorých najviac objednáva, patria: Ikar, Mladé
09.15hod.
- sv.spisovateľ,
omša v Malinovej
letá,
Slovenský
Príroda.
09.30hod.
omšazaujímali
na Bôriku
(vo Chvojnici
sv. omša
Chlapci sa- sv.
najviac
o rôzne
encyklopédie,
chcelinebude)
si prečítať
o10.30hod.
vojne, futbale
a
hokeji.
A
tak
spoločne
listovali
a
čítali.
Ani
nečudo,
- sv. omša v Nitrianskom Pravne
že čas vymedzený na návštevu obecnej knižnice rýchlo ubehol. Deti sa
vracali domov obohatené o nové poznatky a mnohí aj s túžbou prečítať
31. december - NEDEĽA - SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA
si zaujímavú knihu. Nezostáva nám nič iné, ako si priať, aby láska ku
(koniec
roka) deťom po celý rok. Veď knihy sú naozaj nevyhnutným
knihe
vydržala
spoločníkom
každého
08.00hod. - sv.
omšaz vnás.
Solke

09.15hod. - sv. omša v Malinovej

Mgr. Edita Grossová

2.
deň: 21.11.2006
/utorok/:
„Deň plný ovocia“
09.30hod.
- sv. omša
vo Chvojnici
Nasledujúci, ovocný deň, mali možnosť deti ochutnať vkusne naservírované
čerstvé ovocie, ktoré lákalo nielen rozmanitými vôňami, ale aj vzhľadom.
Vyzdvihli sme význam konzumácie ovocia. Deti vytvárali „Ovocníčkov“ postavičky z rôznych druhov ovocia, v iných triedach zas projekty
o vybraných
ovocia.trvá
V priestoroch
učebnehumánna
číslo 56 v pavilóne
Nevieme, druhoch
koľko rokov
táto nesmierne
akcia. D
žiaci
triednymi
učiteľkami
naaranžovali
výstavku ovocia,
výrobkov
Myspolu
smessa
do nej zapojili
v roku
2007. Objednali
sme dvesto
z neho,
aj vybrané
v ktorých
žiaci
uplatniliasvoje
vedomosti,
kusovako
kvetov.
Pretožepráce,
bol záujem
o ich
prevzatie
dať finančvýtvarné
a pracovné
zručnosti.
Nabola
výstavku
sme prostredníctvom
žiackych
ný príspevok,
v tomto
roku
objednávka
o 100% vyššia.
knižiek
pozvali
aj rodičov.
Zistili
sme však,
že ani tento počet nestačil. Kvietky sa veľmi
3. rýchlo
deň: 22.11.2006/streda/:
„Kde
všade
sú vitamíny
okolonami
nás?“štedrí
minuli. Hreje nás
dobrý
pocit,
že sú medzi
Tretí
deň sme sa venovali vitamínom, ich význame v zdravej výžive. Žiaci si
ľudia.
vypočuli
reláciu však
do školského
rozhlasuže namedzi
tému zdravej
a vitamínov,
Chceme
zdôrazniť,
nich výživy
patrili
žiažiaci
triedy navštívili
v materskej
škole,pomôcť
ktorým tejto
sa predstavili
ci 4.A
základnej
školy, deti
ktorí
vo vedomí
charite,pesničkou
zúbkoch. Jednotlivé
triedne
vytvárali
nástenku
na tému
radio obetovali
peniažky.
Žiaľ,kolektívy
neušlisi sa
všetkým
a márzdravej
výživy na
a vitamínov,
výstavku
ovocia a zeleniny.
ne čakali
narciskyinéajzas
detičky
materskej
školy. Ospravedlňujeme sa a sľubujeme, že na budúci rok budeme
objednávať omnoho viac kusov. Vďaka všetkým darcom
sme mohli odoslať na účet 2629740400/1100 celkom
12 500,- Sk Pravňanský zväz žien

Povedzte to kvetom –
11. apríl – Deň narcisov

Hviezdoslavov Kubín

i výborný
kapustový
šalát, ktorý nám pripravili pracovníčky našej školskej
Pavol Országh
– Hviezdoslav,
velikán,I vspisovateľ,
ktorého
vždyna
s úctou,
za-jedálne.
tento
deň básnik,
savdary
prírody meno
premenili
zaujímavé postavičky
10.30hod.
- sv. omša
Nitrianskom
Pravne
- vyslovujeme
poďakovanie
na konci
nechal
pre
nasledujúce
generácie
dielo
nesmiernej
hodnoty.
Význam
jeho
Zeleninkáčov.
Deťom sme nezabudli vyzdvihnúť význam konzumácie
roka
diel si každoročne
pripomíname
najznámejšou súťažou v oblasti umeleczeleniny
najmä
surovom
15.00hod. - sv.v omša
na stave.
Bôriku zo slávnosti PM Bohorodičky
kého prednesu.

23.45hod.
Sviatosťou
Oltárnou
polnočné
Dňa 26. -a adorácia
27. 3. 2008pred
sa uskutočnilo
školské
kolo 54. aročníka
celoslovenskej postupovej
súťaže
v detskom
a umeleckom prednese poépožehnanie
v Nitrianskom
Pravne
(v kostole)
zie a prózy- privítame
Hviezdoslavov
Svoje umenie nám predviedli žiaci
00.00hod.
NovýKubín.
rok 2007

II. – VII. ročníka. Príbehy a básne v podaní súťažiacich sa páčili. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon. Malí recitátori si tak pestujú vzťah
1.kjanuár
- PONDELOK
Panny
Márie
Bohorodičky
slovu, cibria
jazykový a- Slávnosť
hlasový prejav,
hlbšie
spoznávajú
literárne hodnoty arok
zoznamujú
s nimi
širšiu verejnosť.
(Nový
- prikázaný
sviatok)
Po pozornom
sledovanísv.
a vyhodnotení
sa porota rozhodla pre nasledu08.00hod.
- Novoročná
omša v Solke
júce umiestnenie:

09.15hod. - Novoročná sv. omša v Malinovej
09.30hod.
sv. omša vo Chvojnici
I. kategória- Novoročná
– II. až IV. Ročník:
10.30hod.
- Novoročná
sv. omša v Nitrianskom Pravne
1. miesto:
neobsadené
2. miesto:
Lenkas –novoročným
2.A
14.30hod.
- Litánie Smatanová
k menu Ježiš
požehnaním so
			
Krpelanová
Ivana
–
3.A
Sviatosťou Oltárnou (v kostole)

5. deň
: 24.11.2006 /piatok/
: „MôjMonika
jedálniček“
3. miesto:
Wesserlová
– 3.A
Prišiel posledný deň, ktorý sme ukončili rozhovorom o tom, ako by sme sa
6.II.január
SOBOTA
-oZjavenie
kategória
–starať
V. až VII.
ročník:
mali
každý -deň
svoj
chrupPána
a zdravo sa stravovať. Jednotlivé aktiv1.
miesto:
Dulovcová
Dajana
– 7.sa
A majú starať o svoje zdravie
(Traja
králi
prikázaný
sviatok)
ity poskytli deťom odpovede na otázky,
prečo
2.
miesto:
Heldiová
Lenka
–
7.
A
08.00hod.
sv.
omša
v
Solke
a naučili sa byť zodpovednými za svoje zdravie.Tento týždeň nielen splnil
			
Katarína – 5. A
naše
očakávania,
ale Balčiráková
mnohým
deťom
zachutilo to, čo predtým príliš
09.15hod.
- sv. omša
v Malinovej
3. miesto:
Ľubica Matyašovská – 5. A
neobľubovali,
alebo
sa
stým
vo
svojom
jedálničku
nestretávali. O tom, že
09.30hod.
sv.
omša
vo
Chvojnici
			
Tibor Čavojský – 6. A
ovocie
a zelenina
je veľmi
zdravá už detiPravne
čosi vedeli, ale že dokáže byť aj
10.30hod.
- sv. omša
v Nitrianskom
veľmi
zábavná sa
presvedčili
aj tento týždeň. Zároveň sme rozšírili vedoIII. kategória
– VIII.
až IX. ročník:
mosti žiakov k danej téme a obohatili aj o nové skúsenosti a zážitky v rámci
projektu
zdravie“. neprihlásil súťažiť.
Nikto zo„Škola
žiakovpodporujúca
sa do tejto kategórie

V tento deň sa požehnáva pri sv. omšiach voda, ktorú si potom
Mgr. Edita Grossová
veriaci
berú
do svojich
Víťazka
školského
kolapríbytkov.
v II. kategórii Dulovcová Dajana bude našu
školu
ktoré sa domy.
uskutoční
Tak
istoreprezentovať
v tento deň vjeokresnom
zvykom kole,
požehnávať
Kto24.
má4.o 2008
toto
Informácia
v Prievidzi. záujem nech sa
požehnanie
prihlási v sakristii kostola. Požehnávať
k zmene cestovného poriadku autobusových
domy budeme 6. 1. 2007 od 13.00h podľa ulíc.
Dajanka,
palce! Vyšehradné od 10. 12. 2006.
spojovdržíme
pre časť
Mgr.2006
Vlastasa
Popelková
Zmena v cestovnom poriadku od 10. decembra
týka
diaľkových autobusových spojov. Tieto diaľkové autobusové spoje
týmto dňom budú zastavovať na autobusovej zastávke v časti
Vyšehradné. Jedná sa o nasledovné diaľkové spoje:
1. Prievidza - Tatranská Lomnica - zastávka v časti Vyšehradné denne – 6.12 hod.
2. Tatranská Lomnica - Prievidza –19.03 hod.
3. Martin - Bratislava - sobota + nedeľa - zastávka v časti
Vyšehradné – 6.07 hod.
4. Bratislava - Martin - zastávka v časti Vyšehradné denne – 20.53 hod.
Ostatné autobusové spoje budú premávať podľa doteraz platného
cestovného poriadku.

Základná umelecká škola
v Nitrianskom Pravne Vás pozýva na
v Nitrianskom Pravne Vás
pozýva
na
Váš výbor
klubu dôchodcov
„verejný vianočný koncert“
tradičný fašiangový ples –
dňa 20. 12. 2006 o 17,00 hod.
10 februára 2007 v budove
Vjarspolu.
Dvojmesaãník.
Predseda redakãnej rady: Ing. Jozef Balãirák, starosta. ·éfredaktor: Mgr. Beata Heldiová.
v budove
ZUŠ
v Nitrianskom
Redakcia - Obecn˘ úrad Nitrianske Pravno, Námestie
1, tel.
ã.: 046/
544 75 10. Pravne.
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