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PRAVNIANSKE
ZVESTI

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nit V diskusii predsedovia komisií predložili zo
rianskom Pravne na deň 22. 5. 2008 zvolal, zasadnutí a prejednávaných záležitostiach sú
otvoril a viedol starosta obce Ing. Balčirák Jo visiacich s dianím v obci informácie. Starosta
zef. Privítal všetkých poslancov, zamestnancov obce informoval o podanej žiadosti o finanč
a ostatných prítomných. Konštatoval, že za ný príspevok z Eurofondov pre Spojenú školu
sadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90 v Nitr. Pravne.
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Ing. Haluš Peter – predseda komisie vý
predpisov s určením miesta a času konania stavby – informoval o stavebných akciách pre
zasadnutia s programom ako bol doporučený r. 2008, k využitiu priestorov bývalej ZUŠ na
obecnou radou. Na zasadnutí bolo prítomných kultúrno-spoločenské účely, prejednané v ko
z pozvaných 11 poslancov 9 poslancov, nadpo misii a Obecnej rade, doporučil vyzvať občanov
lovičná väčšina a tak bolo rokovanie zastupiteľ na predloženie návrhov na využívanie týchto
stva uznášania schopné.
priestorov, ktoré bude spravovať spoločnosť
Starosta predložil na rokovanie program ako Obec N. Pravno, s. r. o.
obdržali poslanci a bol zverejnený. Zastupiteľ
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– jej
využívanie a zachovanie
Projekt
LESENACHT in
der
Schule
Aj Červený kríž
prirodzených vlastností, opatrenia na likvidáciu burín.

v Nitrianskom Pravne
hodnotil

V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizoObec Nitrianske Pravno
poľnohospodárskych
KaždýZákladná
vlastník škola
alebo vnájomca
a správca
poľv dňoch
vala
Nitrianskom
Pravne
1. 12. a 2. 12.a nepoľnohospodárskych
nohospodárskej
je povinný
podľa inúče
pozemkov
dodržiavanie cit. Zákonných
ponúka na odpredaj
2006
projekt s pôdy
názvom
LESENACHT
der Schule.
Za na
nemeckú
lu jednotlivých druhov pozemkov vykonávať ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširo
stranu
nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani Posledné
rokyudr
ako aj tento
že nešťastie
nechodí
pravidelného
také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú vaniu burín, na povinnosť
2 potvrdili,
stavebné
pozemky
Mitscherlich,
ktorá pricestovala
z Banskej Bystrice
a metodickými
ale sa
aj po ľuďoch. Prírodné katastrofy si nevyžiavania
trávnatých plôch po
ich horách,
kosením, čím
ochranu, zachovanie
a obnovu prirodzených
pokynmi
radami pani Oľga Jeňová
z KNS. Za pomoc
prípravu šíreniu
pro- burín.
berajú a zasahujú takmer
To je lenZákladnou
časť problémov,
zabrániaďalšiemu
vlastnostíapoľnohospodárskej
pôdy, predchá
navšade.
bývalou
dzajú chcem
výskytupoďakovať
a šíreniu burín
treba venovať
pozemkom,
s ktorými
saktoré
musí ľudstvo vysporiadať. Všetky národné
jektu
Mgr.naD.neobrábaných
Šiatinskej, Mgr. Pozornosť
I. Haneschovej,
Mgr. tým
boli pôvodným
vyčlenené z užíva
pozemkoch.
Červeného umeleckou
kríža a Červeného
M.
Pastorekovej a pani riaditeľke Mgr. M. Bielikovej,
ktorá dalavlastníkom
pro- spoločnosti
školou,polmesiaca
Bupoľnohospodárske
Pozornosť treba venovať aj nepoľnohospo nia družstiev a ŠM, ako aj na
pomáhali
zachraňovať
životy
a
majetky
ľudí.
Medzi
nimi aj
jektu
na pozemkom
našej školev zelenú.
chcem pozemky
poďakovať
i pánovi
vyčlenené
do bezplatného náhradné
dárskym
blízkostiRovnako
poľnohospo
Slovenský
červený
kríž.
Všetkým
patrí
poďakovanie.
dovateľská
ulica
NitrianPavlovi
ktorý sa postaral o to, aby naše
spomienky
nevy-§ 15 ods. 2 zák. č. 330/91
ho užívania
v zmysle
dárskychGrossovi,
pozemkov.
SČK má doteraz evidovaných 93 057 členov. Naša miestObvodný
pozemkový
úrad v Prievidzi ako or Zb. o pozemkových úpravách v znení neskor
bledli
a zabezpečil
videonahrávku.
na
organizácia SČK eviduje
členov. oNaša
činnosť je
ske 160
Pravno
rozlohe
gánCieľom
ochrany
poľnohospodárskej
pôdyo preto
predpisov.jazyku,
projektu
je rozvíjať záujem
čítanie vších
nemeckom
zameraná predovšetkým
na získanie bezpríspevkových
Zo strany Obvodného pozemkového
úradu
upozorňuje na dodržiavanie „ ust. §§ 1 a 2 a §
motivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu darcovpoľnohospo
6 árov.
informákrvi. Máme ich 50.
MôžemeBližšie
sa pochváliť,
že sú to
3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane v Prievidzi, ako orgánu ochrany
va využívaní
Nemčine. poľnohospodárskej
A práve tento projekt,
hľadanie
pokladu,
viacnásobní
a držitelia Jánskeho plakety.
dárskej
pôdy priatelia,
budú vykonávané
previerkydarcovia
plne
pôdykúzla,
a o zme
nové
zážitky
úlohy, sú Z.
postavené
tak, aby čo najviac
detský
cie nazhodnocovacia
OcÚ v Nitr. Pravne
nia cit.rozvíjali
Zákonných
ustanovení
ich nedodrža
ne zákona
č. a245/2003
z. O integrovanej
17.–novembra
2006 sa konala
schôdza MO
prevencii
a
kontrole
znečisťovania
životného
ním
sa
vlastník
–
nájomca
dopúšťa
priestupku
svet fantázie a to sa dá najlepšie práve prostredníctvom knihy.
SČK v Nitrianskom Pravne.
- § 25,žiarilo
resp. ziného
správnehoĎakujeme
deliktu - § 26
na
prostredia
a o zmene
a doplnení
niektorých
u vykonávajú
pani Chmurovej,
členkám,
ktoré
brigádnickú činLESENACHT
sme otvorili
o 20:00.
Očakávanie
každej
zákonov, § 3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo
nosť pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
detskej
tváre
a
tak
sme
začali
s
hľadaním
pokladu,
ktorý
bola
pre
budú ukladané finančné sankcie.
O rastlinolekárskej starostlivosti.
alebo na telefónnom
každého
„Eintrittskarte“,
čiže pozemkov,
vstupenkažia
do projektu. S lampášmi podľa potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
Aby sa predišlo
zaburiňovaniu
nezaobíde.
Obvodný
úrad v Prievidzi
a starostov
vdame
ruke,primátorov
za zvukovmiest
džungle,
hľadali obcí,
žiaci aby
po celom pavilóne
A svojepozemkový
čísle
046/5446
233.a firmám,
Chceme
OcÚ,
všetkým
sponzorom
Ing. Jozefpoďakovať
Fabian
vhodnou
formou
–
vyvesením
na
úradnej
ta
poklady. Po úspešnom ukončení hľadania sme sa presunuli do učebktorí nám
prispievajú
a podporujú našu činnosť.
riaditeľ
úradu
buli, cestou miestneho rozhlasu a iné možností
ne.
Pani lektorka čítala úvodné stránky knihy, pričom na stenu boli
Poďakovanie patrí všetkým členkám výboru MO SČK,
upozornili vlastníkov – nájomcov – užívateľov
premietané jednotlivé obrázky a scénky z knihy, aby žiaci lepšie ktoré sa zaslúžili o to, aby organizácia fungovala, veď v
pochopili obsah počutého. Potom nasledovala skupinová práca okrese už mnohé zanikli. MO v Nitrianskom Pravne patrí
žiakov, čítanie, dopĺňané zvukmi, ktoré mohli vytvoriť s pomocou medzi tie najväčšie.
hudobných nástrojov, úlohy vyplývajúce z textu - nakresliť opísaný
príbeh,
jednotlivé
z príbehu
a napokon
divadelné
Aj takto vytvoriť
by sme mohli
nazvaťartefakty
krátku reportáž
z aktivít
Centra sociálnych
stvárnenie.
Nezáležalo
na
tom,
či
to
boli
piataci
alebo
deviataci,
všetci
služieb v Bôriku v Nitrianskom Pravne. 26. mája sa konalo“Rodičovské
sa
snažilinaopak“.
podať čoPod
najlepší
výkon. sa
Nouskutočnilo
nie preto, stretnutie
aby dostali
dobrú
združenie
týmto názvom
rodinných
známku
ale 50
preto,
aby ukázali,
že to ktorí
čo sasúvzbavení
škole naučili
vediapreaj
príslušníkov
problémových
klientov,
spôsobilosti
využiť.
právne úkony s vedením zariadenia. Prihovoril sa im riaditeľ zariadenia.Najlepším
V centredôkazom
pozornostitoho,
boli otázky
problémy.
že tentostravovania,
projekt mázdravotnícke
svoje opodstatnenie
Stretnutie
prinieslo
nové
informácie
a
určite
uľahčí
prácu
aj
pracovníkom
bolo vyjadrenie žiakov, že ani nedúfali, že by čítanie mohla byť taká
zariadeniaVerím,
a pobytžesamotným
klientom boli naplnené a projekt s rovzábava.
všetky očakávania
2.
júna
sa
stretli
v
spoločenskej
sále jubilanti
za 1. polroki 2008.
nakým, možno i väčším úspechom,.
zrealizujeme
budúciBlahorok.
želať prišiel starosta obce Nitrianske Pravno, zbor pre občianske záležitosti
S dobrým pocitom a novými skúsenosťami sa lúči

Všetko pre našich klientov

spolu s vedením zariadenia Bôrikovské hody, takto sa nazýva nové poduMgr. Petra Drábiková,
jatie, ktoré bude po prvýkrát v tomto roku 28. júna. 2008. Začiatok je
koordinátorka projektu Lesenacht
o 10,00 hod. v priestoroch zariadenia CSS v Bôriku. Kde sa vzal tento
nápad? Kaplnka v CSS je zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi. Takže na prvé
Bôrikovské hody sa môžeme tešiť práve v období tohto cirkevného sviatku.
Poďme teraz k programu. Na úvod bude koncertovať Spolok DH Pravňanka. O 13,00 hod. Vystúpi spevácka skupina Jesienka, ktorá pôsobí pri
Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne. Slávnostná sv. omša bude v kaplnke o 14,00 hod. Hudobná skupina, ktorej môžeme hovoriť Rybárovci,
bude zabávať všetkých zúčastnených od 15,00 hod. Vyvrcholením bude
spoločenská zábava. Na dobrých hodoch nesmie chýbať guláš a dobrá
nálada.
Pozvaní sú nielen klienti zariadenia, ale aj všetci možní návštevníci. Kto
má chuť naživo absolvovať Bôrikovské hody, stačí si len poznačiť termín
a prísť včas a správne naladený.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí toto podujatie podporili. Sú to
OcÚ Nitrianske Pravno, Kľačno, Koš, Nedožery- Brezany, Mestský úrad
Handlová a Bojnice, ďalej Provital Koš, Betex Partizánske, Drevorezba –
Leporis, Helaplast handlová, Medex Malinová, Nespa Malinová.

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
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Úspechy žiakov ZUŠ

Vyhlásenie súťaže
o najkrajšiu vianočnú
výzdobu
na ZUŠ prebieha
v pokojnej

Život
a tvorivej atmosfére, v ktorej žiaci
Obecný
úrad
v Nitrianskom
Pravne vyhlasuje súťaž
pod
vedením
svojich
učiteľov rozvíja
o
najkrajšiu
vianočnú
výzdobu,
jú svoje hudobné a výtvarné nadanie.do ktorej sa môžu
zapojiť všetky
domácnosti
a a všetci občania.
Individuálny
prístup
vo vyučovacom
Podmienky
súťažežiakom
splníte naplno
veľmi jednoducho, stačí
procese
umožňuje
ak
si
svoj
príbytok,
svoj
dom
prípadne balkón vyzuplatniť svoju fantáziu, predstavivosť,
dobíte
vianočne
a
budete
zaradení
kreatívne myslenie, ktoré prenášajú do do hodnotenia.
Hodnotiťprác
sa budú
vyzdobené
výtvarných
a do interpretácie
huvonkajšie priečelia
domov,
predzáhradok
a
balkónov
dobných skladieb. Získavajú prvé skú a to v týždni od
27. 12 do
30. 12. 2006.pred publikom
senosti
s vystupovaním
Komisia
poverená
hodnotením
určí troch šťastných
na triednych
a verejných
koncertoch
výhercov,
ktorí dostanú
finančnú odmenu.
Víťaz 3000,– Sk
ZUŠ,
na súťažiach
a prehliadkach
pri
a
ďalší
dvaja
úspešní
2000,–
a
1000,–
Sk.
rôznych príležitostiach.
Vašeja učiteľky
kreativiteZUŠ
sa medze
nekladú,
radi uvidíme
Žiaci
pripravili
vo
množstvo
a vianočnej krásy.
februári
predobrých
deti MŠnápadov
v Nitrianskom

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.
Zelený
svet. Medzi
ocenenými
Svetielka v očiach týchsúťaže
najmenších
z materskej
školy hriali
ešte dlho
po koncerte.
bola aj naša žiačka Romana Elische
Detský folklórny súborrová.
Malý Kľak priblížil Vianoce v ľudovej podobe,
zneli koledy a piesne.
Učiteľky pod umeleckým vedením
Deti zo Základnej umeleckej školy rozozvučali vianočné zvonky,
A.
Matušíkovej
porozprávali vianočnú rozprávku,
obradnouvytvorili
sieňou sahudobný
rozliehali sú
príbor v zložení
A. Matušíková-husle,
jemné tóny, v detských hláskoch
zazvonili rolničky.
Nechýbal vianočný stromček,
sviečky, ani dobré slovo.
A my diváci
M. Magyarová-flauta,
H. Pojezdalo
sme odchádzali z koncertu o niečo lepší a ľudskejší, akosi nám bolo
vá- keyboard, L. Fridrichová-gitara, I.
vianočne a teplo.

B.H.
Pravne zaujímavý výchovný koncert,
v ktorom ožili postavičky z rozprá
„Vianočný bazár“
vok v podobe hudobno-dramatického
Pravňanský zväz žien v Nitrianskom Pravne pripravil v predspracovania.
vianočnom období 8. decembra 2006 v zasadačke Obecného úradu
Rozprávkovú atmosféru umocnili
výstavku vianočného stolovania, ochutnávku vianočného pečiva
kulisy,
ktoré
pripravili
žiaci
výtvarného
Romana
Elischerová
a vianočný
punč.
Podujatie,
ktoré
sa konalo počas
vianočného
konoddelenia.
V marci
sa žiačky
spevácatmosféru, bolo naozaj
certu a nádherne
dotvorilo
predvianočnú
skvelým
nápadom apod
ak sa
stane „vianočný
bazár“
tradíciou,
všetci to predmetov „Talentkeho
oddelenia
vedením
p. uč. A.
dizajn
úžitkových
privítame.Poďakovanie
patrí
všetkým,
ktorí
sa
nezištne
podieľali
Boronkayovej zúčastnili celosloven umenie-kumšt“na
Hodruša-Hámre.
príprave výstavky, ktorí s láskou napiekli vianočné pečivo a uvarili
skej
Stančekova
Prievidza,kde
Žiaci VO sa zapojili aj do ďalších
voňavýsúťaže
vianočný
punč.
Romana
získala
2. miesto
očami detí, Bienále tur
Prajeme Balážová
Vám Vianoce
plné vôní
škorice a súťaží:
vanilky, Vesmír
dobrú chuť
srdci med.Heldiová čestné uznanie. čianskej galérie Martin s témou „ Roz
a vMartina
foto: P.Bohúňova
Černák
V apríli žiaci VO Tibor Mendel a Kris B.H.,
právky“,
paleta, Umenie
tína Lukačovičová spolu so svojou vy zblízka 2008 v Bratislave. Mesiac máj
učujúcou Mgr, Z. Čeryovou prebrali bol plný vystúpení a súťaží.
čestné uznania, ktoré získali v celo
Žiaci ZUŠ svojimi skladbami spestrili
slovenskej výtvarnej súťaži s témou Deň matiek v Nemeckom dome v Nitr.
Pravne a vystúpili tiež na slávnostnej
akadémii OcÚ v Požiarnej zbrojnici.
Žiačka Zuzana Pojezdalová reprezen
tovala s veľkým úspechom školu na
stretnutí rodákov Schmiedshau v Le
infelden-Echterdingen v Nemecku,
kde svojou hrou na husliach očarila
všetky vekové kategórie publika. P. uč.
Magyarová pripravila a nacvičila so
žiakmi repertoár na 3. ročník krajské
ho festivalu komornej hry dychových
nástrojov v Partizánskom, kde žiaci
Lucia Beňadiková, Daniela Dobišová
a Matúš Hromada ako trio zobcových
fláut získali 1. miesto. Na slávnost
nej vernisáži, ktorá sa uskutočnila 13.
mája 2008 v Múzeu v Banskej Bystrici
odovzdal minister životného prostre
dia Slovenskej republiky ceny víťazom
Tibor Mendel
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Straňanková-akordeón,
Čistoňová
B.H.,M.
foto:
J. Balčirák
– klavír. Repertoár tvoria ľúbivé val
číkové melódie, svižné polky ako aj za
snené Podmoskovské večery. Predsta
víme sa spolu s absolventami a žiakmi
na Verejnom koncerte ZUŠ spojený
s výstavou prác žiakov výtvarného od
boru dňa 19. júna 2008 o 17 hodine
v koncertnej sále ZUŠ. Všetkých Vás
srdečne pozývame !
Zástupkyňa ZUŠ
H. Pojezdalová

Kristína Lukačovičová

Prijímacie skúšky – ZUŠ
Prijímacie skúšky do hudobného odboru
prípravného štúdia sa uskutočnia v dňoch
23. 5. , 24. 5. , 25. 5. 2008 od 10. 00 do
17. 00 hodiny v budove ZUŠ.
Náplňou prijímacích pohovorov budú intonačné a rytmické cvičenia ako aj interpretácia ľubovoľnej ľudovej piesne.

Niečo o činnosti spolku SČK
V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizov Nitr. Pravne
vala Základná škola v Nitrianskom Pravne v dňoch 1. 12. a 2. 12.
Projekt LESENACHT in der Schule

2006 projekt s názvom LESENACHT in der Schule. Za nemeckú
Miestny spolok SČK v Nitr. Pravne má t. r. spolu 168 členov, čím sa
stranu
nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani
radíme medzi najväčšie spolky v našom okrese. Časť z nich sa stretla
Mitscherlich,
ktoráschôdzi,
pricestovala
z Banskej
Bystrice aviacnásobných
metodickými
v apríli na výročnej
na ktorej
bolo aj ocenenie
pokynmi
a radami darcov
pani Oľga
z KNS. Zav poslednom
pomoc a prípravu
bezpríspevkových
krvi.Jeňová
Šiesti darcovia
období prozískali Jánskeho
plakety za viacnásobné
darovanie
a tých sme pozvali
jektu
chcem poďakovať
Mgr. D. Šiatinskej,
Mgr.krvi
I. Haneschovej,
Mgr.
na našu
slávnostnú
aby sme
im M.
poďakovali
za ich
šľachetnosť
M.
Pastorekovej
a schôdzu,
pani riaditeľke
Mgr.
Bielikovej,
ktorá
dala proa odmenili ich skromným darčekom.
jektu
na našej
zelenú.
Rovnako
chcem poďakovať
pánovi
Zlatého
darcu škole
sme mali
jedného
a to Radoslava
Žillu, troch istrieborPavlovi
Grossovi,
ktorýMiroslav
sa postaral
o to,aaby
našeKračmerová,
spomienky nevyných: Andrej
Wiesner,
Jamrich
Helena
ktorá
ako členka
výboru miestneho
spolku má na starosti práve darcovstvo
bledli
a zabezpečil
videonahrávku.
krviCieľom
a keď je
treba ajjeviackrát
vyhľadať
jednotlivých
darcov, aby
zaprojektu
rozvíjaťmusí
záujem
o čítanie
v nemeckom
jazyku,
bezpečila nejakú pripravovanú akciu. Samozrejme aj za to jej bolo vymotivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu
slovené na výročnej schôdzi vrelé poďakovanie. Práve na tejto schôdzi
voboznámila
Nemčine. prítomných
A práve tento
projekt,
kúzla,
hľadanie pokladu,
priatelia,
členov
o tom,
že pripravujeme
spoločný
odber
nové
zážitky
úlohy, sú nemocnice
postavené tak,
aby čo najviac
rozvíjali
detský
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Po úspešnom
Dôležitým bodom z našej činnosti je aj to, že v priebehu roka venune.
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bolo vyjadrenie žiakov, že ani nedúfali, že by čítanie mohla byť taká
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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.
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nosť
pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
že by sa to mohlo ešte zopakovať. Všetkým darcom a najmä prvodarpodľa
potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
com, chceme poďakovať za to, že aj vďaka nim sa podarila dobrá vec,
nezaobíde.
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sponzoromtakúto
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keď
oslovíte
niekoho
z
výboru
miestneho
spolku
medzi tie najväčšie.

SČK alebo priamo pani Kračmerovú a dostanete informáciu o tom ako
postupovať, aby to bolo tu v obci, aby ste nestratili veľa času a nemuseli
za odbermi cestovať. Tešíme sa na nových darcov, ale aj na nových
členov SČK.
Za výbor MS SČK J. Mokrá

Pozvánka

Vás pozýva
Mgr. Petra Drábiková,
na Tradičný pravniansky
jarmok
koordinátorka
projektu Lesenacht
21. júna 2008 na námestí v Nitrianskom
Pravne

Program: 10,00 hod. - Otvorenie
10,30 hod. - Country tanec MŠ N. Pravno
		
Detský folklórny súbor Malý Kľak
11,00 hod. - Spolok DH Pravňanka
Veľká jarmočná tombola
13,00 hod. - Losovanie tomboly
15,00 hod. - Bojník – skupina historického šermu
		
Baroková krčma – Ukážky strelných zbraní
17,00 hod. - Funny Fellows Old Time Band hudobná
skupina
18,00 hod. - Talostan – kúzelnícka show pre malých i
veľkých
19,00 hod. - Čoloband – hudobná skupina
20,00 hod. - Spoločenská zábava na námestí v N. Pravne

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
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Vyhlásenie súťaže
6. oročník
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priateľstva
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Už po šiesty krát sa 8. výzdobu
mája konal v našej obci Beh priateľstva.
Podujatie podporujúce zdravú súťaživosť, chuť športovať si našlo
svojich stálych priaznivcov a to malých i veľkých. Stretávajú sa
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Komisia poverená hodnotením určí troch šťastných
museli bežci absolvovať na trase, priniesli nielen výkony, ale aj
výhercov,
ktoríNajobľúbenejšou
dostanú finančnú
odmenu.
Víťaz 3000,–
vtip a úsmev.
zostáva
stále zlaňovanie
potoka.Sk
a ďalší
úspešní
a 1000,– Sk.
Žiadendvaja
neželaný
kúpeľ sa2000,–
však nekonal.
V cieli kreativite
bolo ťažko i radostne.
Po viac
ako 2 kmradi
intenzívneho
Vašej
sa medze
nekladú,
uvidíme
behu
aj
veľmi
horúco.
Veselo
a
radostne
bolo
pri
preberaní
množstvo dobrých nápadov a vianočnej krásy. vec

Dobré slovo k sviatočnému stolu

Slávik 2008

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
14. mája 2008 usporiadala MŠ v Nedožeroch – Brezanoch
po koncerte.
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dia spievať s láskou, precítením a srdečnýmB.H.,
zápalom.
foto: J. Balčirák
Jojko aj Lydka navštevujú v MŠ aj hudobno – pohybový
krúžok a zúčastňujú sa na kultúrnych podujatiach obce,
klubu dôchodcov, či PZŽ. Keďže tento školský rok končia
v MŠ, prajme im, aby sa im od septembra darilo v ZŠ.
O. Jamrichová

ných cien. Samozrejme tešili sa víťazi. Organizátori boli takisto
B.H.
veľmi spokojní. K záveru sa objavili kvapky dažďa, ale tie mohli
priniesť len osvieženie.
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
voňavý vianočný punč.
Prajeme Vám Vianoce plné vôní škorice a vanilky, dobrú chuť
a v srdci med.
B.H., foto: P. Černák

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
28. mája 2008 sa už po štvrtýkrát stretli na našom futbalovom štadióne deti zo
14- tich materských škôl z nášho regiónu. Ich cieľom bolo spoločne si zasúťažiť a byť
čo najlepší. Tento rok nám už prialo aj počasie a na ihrisku sa stretlo 65 detí. Aby sa im
lepšie súťažilo prišli ich povzbudiť aj deti z MŠ Malinová, Kľačno ale aj deti z našej MŠ.
Súťažilo sa v štyroch disciplínach: Beh na 20 m, beh cez prekážky, hod loptičkou, skok
do diaľky z miesta. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: dievčatá a chlapci.
Našu MŠ reprezentovali: Jojko Štálnik, Nikolka Valková, Šaňko Jokl, Natál
ka Krebesová, Marcelko Baniar, Korinka Valentínová, Matúško Mendel, Natálka
Džubeková a Martinka Bogárová. Súťažili naozaj so zdravou rivalitou a majú sa s čím
aj chváliť. Natálka Džubeková získala prvé miesto v behu cez prekážky, Jojko Štálnik
získal 1. miesto v hode loptičkou, Korinka Valentínová získala 1. miesto v behu na
20 metrov, Šaňko Jokl získal 1. miesto v skoku do diaľky z miesta, Matúško Mendel
získal 2. miesto v behu cez prekážky a Marcelko Baniar 3. miesto v behu na 20m.
S radosťou sme medzi nami privítali riaditeľku Spojenej školy v Nitrianskom Pravne
Mgr. Martu Bielikovú, Mgr. Evu Majdlenovú zo školského úradu v Bojniciach
a Mgr. Beátu Heldiovú za OcÚ. Na štadióne vládla pravá športová atmosféra. Odme
není boli nielen víťazi, ale všetci súťažiaci.
Chceme sa poďakovať pani Švorcovej, obchodnej zástupkyni firmy Medex
v Malinovej, ktorá deťom sponzorsky venovala perníkové medaile, pánovi
Ing. Pastorekovi za zakúpenie vecných cien pre deti, ale aj všetkým, ktorí boli ochotní
pomôcť nám s organizáciou tejto peknej športovej akcie.
Veríme, že sa opäť deťom i pani učiteľkám u nás v Nitrianskom Pravne páčilo a o rok
si opäť zasúťažíme.
O. Jamrichová

Výlet do stredoveku sa vydaril
Ani sme nepotrebovali časový posun na návštevu dní minulých a všetky
deti sa ocitli v čase rytierskej slávy. Rytiersky deň so skupinou historického šermu Bojník z Bojníc 30. mája na námestí v Nitrianskom Pravne
pri príležitosti medzinárodného dňa detí zabodoval medzi deťmi.
V dobových kostýmoch chlapci z Bojníka pripravili deťom zaujímavé
súťaže. Labyrint, bildpoket, hod venčekom,streľba z kuše a chodúle.
Po ich absolvovaní boli deti pasované na rytierov a rytierky ozajstným
mečom a obdržali pasovací dekrét. Najmladší rytier mal 3 roky. Ani
dievčatá sa nedali zahanbiť. Pasovali sa s disciplínami statočne.
Česť a sláva minulosti sa nachvíľu preniesla na námestie. Rytieri boli
povestní nielen svojou bojovnosťou a odvahou, ale aj cťou a galantnosťou. A tej by sme veru potrebovali práve v súčasnom svete.

B. H.
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Foto: O. Jamrichová

Projekt LESENACHT in der Schule

Čo je nové v OZ Žiar
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te do jej prípravy zapojiť aj vy, veľmi radi Vás privítame na najbližších
motivovať
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A práve tento projekt, kúzla, hľadanie pokladu, priatelia,
nutí.
novéPredpokladom
zážitky a úlohy,
sú postavené
tak,
aby čo najviac
rozvíjali
detský
úspechu,
je výmena
skúseností
a spolupráca
s regiónmi,
ktoré
rovnaké
činnosti
vykonávali
už
v
minulosti.
Tak
na
území
svet fantázie a to sa dá najlepšie práve prostredníctvom knihy.
Slovenskej
republiky,
aj v zahraničí.
OZ Žiar preto
nadviazala
LESENACHT
sme ako
otvorili
o 20:00. Očakávanie
žiarilo
z každej
spoluprácu s dvoma zahraničnými regiónmi. Z Poľskej republiky,
detskej
tváre
a
tak
sme
začali
s
hľadaním
pokladu,
ktorý
z oblasti medzi riekami Prosna a Warta a z Českej republiky,bola
pres-pre
každého
„Eintrittskarte“,
čiže
vstupenka
do projektu.
S lampášmi
nejšie z Moravy,
s regiónom
v okolí
mesta Hanušovice.
Podpísali
sme
zmluvu,
v ktorých
spolupracovať
v medzinárodné
ruke, za zvukov
džungle,
hľadali sme
žiacisapozaviazali
celom pavilóne
A svoje
s obomaPo
regiónmi
hlavne
v oblastiach:
Podpora
produktov
poklady.
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okolí mohli
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Velehrad.s Tu
sme
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čítanie,
pomocou
videli reálne
výsledky úlohy
spolupráce
verejno-súkromného
partnerstva,
hudobných
nástrojov,
vyplývajúce
z textu - nakresliť
opísaný
aké rozvíjame aj my na našom území. To nás povzbudilo a utvrdilo
príbeh,
vytvoriť
jednotlivé
artefakty
z
príbehu
a
napokon
divadelné
v presvedčení, že spoluprácou, odhodlaním a za pomoci fondov EÚ je
stvárnenie.
Nezáležalo
na tom,
či to boli
piataci alebo deviataci, všetci
možné zvýšiť
životnú úroveň
každého
z nás.
sa snažili podať čo najlepší výkon. No nie preto, aby dostali dobrú
Viac informácií:
handlova.
známku
ale preto,www2.
aby ukázali,
žeinfo
to čo sa v škole naučili vedia aj
(Miestna akčná skupina – OZ Žiar)
využiť.
– kancelária mikroregiónu Hornonitrie (na námestí v Nitr. Pravne)
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

MDD v materskej škole

1. jún – deň, kedy majú sviatok všetky deti. Mgr.
TakPetra
akoDrábiková,
každý
koordinátorka
projektu
rok aj tento sme sa na deň detí v našej
MŠ všetci
veľmiLesenacht
tešili.
Už 20. mája prišli deťom zahrať divadlo bábkoherci z „Divadla
bez opony“ z Banskej Bystrice. Rozprávka o vlkovi, ktorého
rozboleli zuby sa všetkým deťom veľmi páčila. Aj keď niektorí
maličkí sa vlka trošku naľakali. Keďže 1. júna bolo v nedeľu
oslavovali sme už 30. mája – v piatok.
Pani učiteľky vyzdobili celý areál školy, pani kuchárky pripravili deťom netradičné stolovanie vonku na terase a po dobrej
desiate sme začali s oslavou. Pre deti boli pripravené rôzne
súťaživé hry i diskotéka. V celej MŠ vládla radostná atmosféra.
MŠ navštívila aj pani Janka Habšudová, ktorá za PZŽ odovzdala deťom k ich sviatku DVD prehrávač. PZŽ srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Klubu dôchodcov, COOP Jednota,
pani Ivane Ollerovej a pani Eve Breckovej, ktorí prispeli k tomu,
aby naše deti mohli byť obdarované.
Vieme, že všetky deti sú dobré a majú čisté dušičky. Na dne
každej z nich niečo tíško cinká. Budeme sa snažiť, aby vyzváňali naplno.

Aj Červený
Sviatokkríž
v Nitrianskom Pravne
zborového
spevu
hodnotil
Mesto Prievidza, ZUŠ L. Stančeka Prievidza v spolupráci s Regionál
nym
kultúrnym
centrom
a spoločenským
strediskom
Prie
Posledné
roky
ako aja Kultúrnym
tento potvrdili,
že nešťastie
nechodí
vidza
zorganizovali
v dňoch
9. a 10. Prírodné
mája 2008katastrofy
IX. Ročník si
medziná
po horách,
ale aj
po ľuďoch.
nevyrodnej
prehliadky
speváckych
zborov
Prievidza
Užproblémov,
druhý krát sa
berajú
a zasahujú
takmer
všade.
To je spieva.
len časť
tejto
prehliadky
zúčastnil
aj
ženský
spevácky
zbor
Tenerezza
s ktorými sa musí ľudstvo vysporiadať. Všetky Nitrianske
národné
Pravno, ktorý reprezentoval na tomto festivale pravňanskú kultúru pod
spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca
umeleckým vedením DiU Alici Matušíkovej. Okrem slovenských a čes
pomáhali
zachraňovať
a majetky
ľudí.
Medzi
nimi
aj
kých
speváckych
zborov maliživoty
milovníci
zborového
spevu
možnosť
vypo
Slovenský
červený
kríž.
Všetkým
patrí
poďakovanie.
čuť si aj skvelý miešaný spevácky zbor zo srbského Valjeva na sakrálnom
SČK vmá
doteraz
evidovaných
93 057piaristov.
členov. Naša miestkoncerte
kostole
Najsvätejšej
trojice kláštora
na
organizácia
160 záverečný
členov. koncert
Naša činnosť
je
V sobotu
večer 10.SČK
májaeviduje
sa uskutočnil
„Zbory zbo
rom“
v DK Prievidza,
kde zúčastnené
zbory vystúpili
so svojim reperto
zameraná
predovšetkým
na získanie
bezpríspevkových
árom.
Záver
festivalu
patril
skladbám
zúčastnených
darcov
krvi.
Máme
ichspoločným
50. Môžeme
sa pochváliť,
žezborov.
sú to
Orchester
ZUŠ
Prievidza
hudobným
doprovodom
spoločných
viacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho plakety. skladieb
len17.
umocnil
túto slávnostnú
sa nehanbilischôdza
ani za slzyMO
do
novembra
2006 sachvíľu.
konalaPrítomní
zhodnocovacia
jatia. Sme radi, že sme boli pri tom.
SČK v Nitrianskom Pravne.
Anna Husárová

Ďakujeme členkám, ktoré vykonávajú brigádnickú činnosť pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
podľa potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
nezaobíde.
Chceme poďakovať OcÚ, všetkým sponzorom a firmám,
ktorí nám prispievajú
a podporujú
našu činnosť.
Hudobno-pohybové
činnosti
sú najtypickejším
prejavom chápania
Poďakovanie
patrí všetkým
členkámhudby
výboru
MO SČK,
hudby
u detí predškolského
veku. Spojením
s pohybom
doktoré sa hlbšie
zaslúžili
o prežívanie,
to, aby organizácia
fungovala,
veď v
siahneme
citové
rozvíjame prirodzenú
schopnosť
okrese
už mnohé
zanikli.aMO
v Nitrianskom
Pravne
detí
vyjadriť
hudbu pohybom
tým oživujeme
hudobný
prejav.patrí
Humedzi tie najväčšie.
dobno-pohybový
krúžok navštevuje 18 detí každý pondelok v čase
od 15,30 do 16,00 hodiny, čiže v čase prevádzky MŠ. Deťom sa
venuje pani učiteľka Jamrichová a pani učiteľka Leitmanová. Deti
sú vedené k prirodzenému a nenásilnému spevu a ku kultivovanému hudobnému prejavu. So svojím vystúpením sa prezentovali na
vianočnom koncerte v obradnej sieni OÚ, potešili aj starších spoluobčanov v CSS v Bôriku a Lydka Krpelanová a Jojko Štálnik sa
zúčastnili prehliadky ľudových piesní v Nedožeroch- Brezanoch.
Najviac sa však tešili na vystúpenie country tanca, ktorým sa prezentovali v areáli parku pri stavaní mája. Veríme, že deti svojím
vystúpením potešili všetkých, ktorí sa prišli na nich pozrieť.

Hudobno – pohybový krúžok v MŠ

Naším cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah k hudbe, vyvolávať
u detí radosť nielen zo spevu, ale aj z pohybu, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru. Snáď sa nám to aj darí.
O. Jamrichová
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
7

7

4. deň : 23.11.2006 /štvrtok/ : „Pochutnajte si na zelenine“
Týždeň zdravia
na základnej škole Kam
Talentárium
2008
kráčaš pravniansky futbal?
Ďalší, zeleninový deň sa spájal s ochutnávkou šalátov, ktoré si žiaci prinies-

li,2006
ale vešte
tento
deň
deti
v2 kolá
kuchynke
školy
malijasné
možnosť
Program bohoslužieb počas Vianoc - Onedlho
vo
farnosti
Nitrianske
treba
odohrať
IV. ligy našej
dospelých
a bude
či Pravno
budekonzumovať
naše Áčko IV.

Dňa 22. mája sa uskutočnila „herecká“ súťaž pre deti a mládež. Naša škola, ktorá má veľmi
Naša Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten
nadaných a talentovaných žiakov, sa aj teraz presadila. Reprezentovať našu školu a nezahansajuzapojila
do zseminára
biť
chceli žiačky
5. A triedy. rozvojového projektu Zdravie pre všetkých pod24.Všetci
december
- IV. ADVENTNÁ
NEDEĽA
- Adam
a Eva
(štedrý deň)
poreného
Ministerstvom
školstva
SR
aokamihu,
v spolupráci
so
Základnou
sa už
nemohli dočkať toho
vysnívaného
až to prišlo.
Udrelo nám toškolou
do očí
08.00hod.
sv.
omša
v
Solke
ako
blesk z jasného
neba. Súťaž
sa začínalaaažŠkolským
o trinástej hodine.
Pre všetkých
boli 4 hodiny
s materskou
školou
v Bojniciach
úradom
v Bojniciach
na
vyučovania
doslova
skončila 4. hodina, nie každému bolo do reči. Veď
09.15hod.
omšaNov keď
Malinovej
ročníkoch
1.- -sv.
4.muky.
zrealizovala
vsadňoch
od 20.11. - 24.11.2006 projekt Týždeň
sme len piataci, je to naša prvá súťaž! Veľkou oporou a naším sprievodcom bola pani učiteľka
09.30hod.
- sv.
omša
vo
Chvojnici
zdravia
naKeď
školách
pod názvom
zdravie reklamu?“.
Popelková.
sme dorazili
do Bojníc„Potrebuje
ku dverám kultúrneho
domu, netrpezlivo sme ich
Cieľom
týždňa
zdravia
poskytnúť
deťom
informáciuV šatni
o správnom
čis10.30hod.
- sv.dnu
omša
vpripraviť
Nitrianskom
Pravne
otvorili.
Vošli
sme
a šli sabolo
na naše úžasné
predstavenie.
sedelo už plno
ľudí,
malých
aj veľkých,
v kostýmoch
aj bez nich.- POLNOČNÁ
Keď
sme uvideli
jednu skupinu
tení
zúbkov
a hravou
a zaujímavou
formou
vysvetliť
deťoms úžasnými
význam
22.00hod.
- sv.
omša
vo
Chvojnici
kostýmami a kulisami, mysleli sme si, že nemáme šancu. Súťaž začala práve táto skupina.
konzumácie
ovocia
, zeleniny
a vlákninPOLNOČNÁ
tak, aby ich chápali ako prirodzenú
24.00hod.
sv.zmýlili!
omša
Malinovej
Ako
sme sa my-len
Títovstarší
žiaci totiž- nehrali
až tak super. Po tejto scénke nastalo
súčasť
stravovania.
vyhodnotenie
súťaže.v Hodnotila
sa poézia
a próza.- Veľkým
úspechom určite bolo
24.00hod.literárnej
- sv. omša
Nitrianskom
Pravne
POLNOČNÁ
Každý deňPetra
bol Balčiráka
niečím iným
výnimočný.
umiestnenie
z 8. A zaujímavý
na 3. mieste av poézii.
Po vyhodnotení
poézieproblematike
a prózy pokračovali
ďalších a ďalších
nakoniecškoly.
sme tu
Pozornosť
k danej
pútalvystúpenia
panel umiestnený
na achodbe
25.mydecember
- PONDELOK
- Narodenie
boli
s našou „Snehulienkou
a 5 hip-hopermi!“
VšetkyPána
sme hrali najlepšie, ako sme vedeli.
1. deň
: 20.11.2006/pondelok/:
Prevencia
zubného
kazu a stomatohygiena
Po
tom, sviatok
čo sme savianočnýpoklonili, smeprikázaný
zažili a započuli
potlesk, pískanie a hlučné ovácie. Celé
(prvý
sviatok)
Prvý
deňsmesme
sa venovali
žiaci
sa dozvedeli
prevencii
spokojné
sa odišli
prezliecť.ústnej
Scénkyhygiene,
sa ukončili
a nastala
polhodina odlhého
čakaniazubna
08.00hod.
omšasavsprávnu
Solke techniku čistenia zúbkov. Všetky deti,
ného
kazu - asv.
naučili
výsledky.
09.15hod.
- sv. omša
vkefku
Malinovej
A je si
to priniesli
tu! Konečne
sa dozvieme,
či sme
v silnej dozorom
konkurencii.stomatologičiek
Každé divadelné
ktoré
zubnú
sa
pod uspeli
odborným
predstavenie
hodnotila
vznešená
a múdra
žena,
sa herectvusv.
venuje
už dlhé
roky. Všetky
09.30hod.
- sv.techniku
omša
na
Bôriku
(voktorá
Chvojnici
omša
nebude)
naučili
správnu
čistenia
zúbkov
vystúpenia hodnotila kladne i záporne. V konečnom hodnotení vybrali 3 najlepšie vystúpenia.
10.30hod.
sv.ZŠomša
v Nitrianskom
Pravne
Prvými
boli žiaci- zo
Energetikov,
potom starší žiaci
z Koša a ostávalo už len jedno miesto
a15.00hod.
diplom. Zrazu- VIANOČNÝ
z jej úst zaznelaPRÍBEH
naša ZŠ z Nitrianskeho
Radosti av nadšeniu
nebolo
- MUZIKÁLPravna.
(v kostole
Nitrianskom
konca. Cestou domov sme boli vyčerpané ale aj nesmierne potešené. Bol to pre nás totiž
Pravne)
ukážkový deň!
A kto nás vlastne reprezentoval? Tu sú nádejné herečky: Veronika Dedíková – rozprávačka,
Denisa
Drábová – Snehulienka,
Anna-Mária
Špániková(druhý
– macocha,
5 hip-hoperov:
Ľubica Ma26. december
- UTOROK
- Sv. Štefana
sviatok
vianočný)
tyašovská, Katarína Balčiráková, Michaela Koščová, Barbora Žužafková a Monika Ťažiarová.

08.00hod. - sv. omša v Solke
09.15hod. - sv. omša v Malinovej
Veronika Dedíková z 5. A triedy
09.30hod. - sv. omša na Bôriku (vo Chvojnici sv. omša nebude)
10.30hod. - sv. omša v Nitrianskom Pravne

Tropikárium v Budapešti

31. december
NEDEĽA
RODINY
MÁRIE
a JOZEFA
Každý
rok chodia -všetky
triedy-naSV.
výlet.
My, 6. AJEŽIŠA,
a 8. A, sme
boli tento
rok spolu
v Budapešti.
(koniec
roka)Po mnohých problémoch sa nakoniec podarilo pani Popelkovej
a pani Andrisovej výlet vybaviť. 28. mája 2008 sme teda mali namierené do
08.00hod. - sv. omša v Solke
Tropikária. Odchod z Pravna bol okolo šiestej hodine ráno. Na výlet išlo 42
09.15hod.
- sv. omša
Malinovej
žiakov
a tri dospelé
osoby.v Cesta
do Maďarska bola dlhá a únavná. V Maďar2.
deň:
21.11.2006
/utorok/:
„Deň
plný ovocia“
sku
nás celú -cestu
sprevádzala
rieka Dunaj. Videli sme mnoho historických
09.30hod.
sv. omša
vo Chvojnici
Nasledujúci,
ovocný
deň,
mali
možnosť
deti ochutnať
vkusne naservírované
pamiatok. Jednými z nich boli budovy maďarského
parlamentu,
divadla,ryčerstvébašty,mnohé
ovocie, ktorésochy
lákalo
nielenale
rozmanitými
ale ajsme
vzhľadom.
bárskej
či mosty,
aj centrum vôňami,
mesta. Chvíľu
blúdili,
ale
nakoniec
smevýznam
našli správne
nákupné
centrum,
Tropikárium.Vyzdvihli
sme
konzumácie
ovocia.
Detiv ktorom
vytváralibolo
„Ovocníčkov“
Prechádzali
celým nákupným
centrom,vkým
sme triedach
sa dostalizas
do vytúženépostavičky sme
z rôznych
druhov ovocia,
iných
projekty
ho
Tropikária.druhoch
Mali sme
4 hodiny
rozchod. Keď
sme číslo
boli vnútri,
videli sme
o vybraných
ovocia.
V priestoroch
učebne
56 v pavilóne
D
morské hady, ryby,ale aj slimáky. V ďalšej miestnosti bol prales, v ktorom sa
žiaci spolu s triednymi učiteľkami naaranžovali výstavku ovocia, výrobkov
predviedol vo svojej kráse tropický dážď a jeho obyvatelia - 2 krokodíly. Keď
z neho,
aj vybrané
práce,
v aktorých
žiaci uplatnili
svoje
vedomosti,
sme
prešliako
ďalej,
upútala nás
veľká
stará korytnačka,
malé
opičky,
nechutvýtvarné
a
pracovné
zručnosti.
Na
výstavku
sme
prostredníctvom
žiackych
né pavúky, jašterice a voľne poletujúce vtáčiky. Boli tam akváriá, v ktorých
sa
knižiek pozvali
aj rodičov.
nachádzalo
mnoho
druhov rýb. Prechádzali sme tunelom, nad ktorým plávali
žraloky,
raje a rybičky. Očarilo
násvšade
otvorené
akvárium,
v ktorom
3. deň: 22.11.2006/streda/:
„Kde
sú vitamíny
okolo
nás?“sme mohli
hladkať
boli úplne
krotké a priateľské.
Nav konci
bolvýžive.
obchodŽiaci
so suTretí deňraje,
smektoré
sa venovali
vitamínom,
ich význame
zdravej
si
venírmi, kde väčšina návštevníkov pomíňala forinty. Každý chcel predsa kúpiť
vypočuli reláciu do školského rozhlasu na tému zdravej výživy a vitamínov,
nejaký darček pre seba či svojich blízkych. Bolo tam veľa obchodov, reštaurážiacifontány
4.A triedy
navštívili
detiktoré
v materskej
škole, ktorým
sa predstavili
pescií,
a detské
kútiky,
nám učarovali.
Po rozchode
sme sa všetci
ničkou
o
zúbkoch.
Jednotlivé
triedne
kolektívy
si
vytvárali
nástenku
na
tému
stretli pred Tropikáriom. Cesta naspäť bola veľmi únavná, lebo bolo omnoho
zdravej výživy
a vitamínov,
iné zástavka
zas výstavku
a zeleniny.
teplejšie
než predtým.
Posledná
bolaovocia
v Štúrove.
Tam sme ešte išli na
zmrzlinu a na WC. Bol tam skvelý zmrzlinár, ktorý vyhadzoval zmrzlinu do
vzduchu, a my sme boli vďační diváci. Cesta pokračovala ďalej,ale únava robila svoje. V polovici cesty sme začali spievať pesničky. Bolo to super. Skoro každý
spieval. Keď sme nakoniec dorazili do Nitrianskeho Pravna, bolo okolo 21:30
zväz
žienrodinami, a tak sa
hod. Všetci sme sa Pravňanský
rozpŕchli spokojní a šťastní
za svojimi
ukončil náš spoločný výlet.

-ligové
či V. -ligové.
I keď šalát,
sa zdá ktorý
už všetko
jasné,
iskierka nádeje
stále bliká.
Organizačnoi výborný
kapustový
nám
pripravili
pracovníčky
našej
školskej
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výbor
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Bohorodičky
Nový
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s
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v
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končiac
a napredovanie je veľmi dôležitá celková klíma v klube. Klubový duch tvoria nielen samotní
hráči a fanúšikovia,ale predovšetkým podmienky vytvorené obcou cez funkcionárov a per1. január
- PONDELOK
Slávnosťpravidlá
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Bohorodičky
sonálna
politika
klubu. Presne -vymedzené
hryMárie
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Samozrejme- záchrana
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- Novoročná
sv. omša
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najmä
hráčom
a
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požehnaním
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v plnej sile so
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jednom MZ. Oltárnou
Hráči ako Oboňa,
Vrábel, Pročkovci, Valko, Jamrichovci, Štifelovci a všetci
5. deň : 24.11.2006 /piatok/ : „Môj jedálniček“
ostatní sú pre Pravno momentálne nenahraditeľní. Preto čakáme na uzdravenie sa niektoPrišiel
posledný deň,
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hráčov,uplynutie
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a poučení
ďalšie skúsenosti
musíme
zabojovať
6. pravňanského
január
SOBOTA
-oZjavenie
mali
každý -deň
staraťpretože
svoj človek
chrupPána
zdravo sa
stravovať.
Jednotlivé
aktiv-je
tie
futbalu,
siapotrebuje
popri
práci aj oddýchnuť
a futbal
(Traja
- prikázaný
sviatok)
jedným
zkráli
najlacnejších
prostriedkov
a oddychu.
ity
poskytli
deťom
odpovede
nakultúry
otázky,
prečo sa majú starať o svoje zdravie
Nesmieme
ani nav zdravotný
futbalu (zvyšovanie
zdatnosti
a celkovej
-byť
sv.zodpovednými
omša
Solkeza účinok
a08.00hod.
naučili
sa zabúdať
svoje zdravie.Tento
týždeň
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splnil
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naše
očakávania,
ale
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deťom
zachutilo
to,
čo
predtým
príliš
09.15hod.
sv.
omša
v
Malinovej
ľudí všetkých vekových generácií oboch pohlaví je dôležité pre vytváranie vzťahu k obci a vo
neobľubovali,
alebo
sapovedomia.
stým
vo Preto
svojom
jedálničku
nestretávali.
O tom,
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09.30hod.
- sv.
omša
vo Chvojnici
zvyšovaní
spoločenského
je zarážajúce,
že podmienky
pre futbal
v našej
ovocie
a zelenina
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veľmi
zdravá
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čosi vedeli, ale že dokáže byť aj
obci
za posledných
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takPravne
stagnujú.
10.30hod.
- sv.30omša
vakNitrianskom
70-80
ľudísa3-4x
v týždni využíva
jedinú
trávnatúZároveň
plochu hlavného
ihriska, vedoak neveľmimladých
zábavná
presvedčili
aj tento
týždeň.
sme rozšírili
rátam
menšiu
tréningovú
plochu
za
spodnou
bránou.
Najmenej
30
rokov
v
živote
spoločmosti žiakov k danej téme a obohatili aj o nové skúsenosti a zážitky v rámci
nosti je výmena jednej až dvoch generácií. Vo vedecko-technickom rozvoji úžasný pokrok.
projektufutbale
„Škola podporujúca
zdravie“.
VVnašom
tento deň krok
sa späť.
požehnáva pri sv. omšiach voda, ktorú si potom
Mgr.
Edita, Grossová
Ako nám záleží na tom, ako trávia naše deti svoj voľný čas, čo robia
a pod.
keď sme
veriaci berú do svojich príbytkov.
tak málo urobili za tak dlhú dobu ?! V čase nedostatku pohybu, keď väčšina našich detí je
Tak istonegramotná
v tento deň
je zvykom
požehnávať
domy.
Ktodetimána okvalitné
toto
pohybovo
pri porovnaní
so svojimi
rodičmi musíme
prilákať
Informácia
športoviská
s množstvom
abyprihlási
aj neaktívniv pozorovatelia
mohli podporovať
svojou
požehnanie
záujem služieb,
nech sa
sakristii kostola.
Požehnávať
k zmene
poriadku
účasťou
šport. Pretocestovného
ak nám
na tých autobusových
70-80 mladých futbalistoch
domy budeme
6.je1.nevyhnutné,
2007
od
13.00hzáleží
podľa
ulíc.
postaviť
kvalitnépre
pomocné
ihrisko
štandardných rozmerov
s umelým
povrchom
spojov
časť
Vyšehradné
od(ideálne
10. 12.
2006.
a osvetlením. ) Skvalitní sa tým hlavná hracia plocha, zlepší náplň a organizácia tréningov
jednotlivých
zlepší saporiadku
ich účinkovanie
súťažiach,
tým sa zvýši
jehosapopularita
Zmena vdružstiev,
cestovnom
od v10.
decembra
2006
týka
v obci medzi mladými ľuďmi a celkový záujem o futbal.
diaľkových autobusových spojov. Tieto diaľkové autobusové spoje
Obec má obmedzený balík peňazí a množstvo plánov ako zlepšiť život občana. Novotýmto dňom budú zastavovať na autobusovej zastávke v časti
vybudovaný chodník ešte nikomu nezlepšil zdravie, nevytvoril mu trvalý záujem o pohyb
sa o nasledovné
spoje:
a Vyšehradné.
aktivitu, nenaplnilJedná
ho emóciami
tak potrebnými diaľkové
v živote jedinca
ako aj celej spoločnosti,
1. Prievidza
- Tatranská
Lomnica
zastávka
v časti
Vyšehradné
- ako
nepritiahol
ho k zdravšiemu
životnému
štýlu-od
novodobých
spoločenských
neduhov
denne
–
6.12
hod.
sú prílišne trávenie času na počítači, televízií či drogy vo všetkých formách. Zlepšime
2. Tatranská
Lomnica
- Prievidza
–19.03
hod.
futbalové
podmienky
pre naše deti,
našich mladých
spoluobčanov,
našu budúcnosť.

3. Martin - Bratislava - sobota + nedeľa - zastávka v časti

ŠportuVyšehradné
zdar, futbalu zvlášť!
– 6.07 hod.

Člen výboru FO- PaeDr. Gerhard Dzian
4. Bratislava - Martin - zastávka v časti Vyšehradné
denne – 20.53 hod.
Ostatné autobusové spoje budú premávať podľa doteraz platného
cestovného poriadku.

Pozvánka

Lyžiarsky oddiel MTJ v Nitrianskom Pravne
poriada dňa 28. júna 2008 od 9,00 hod.
Tradičnú guláš – brigádu
v lyžiarskom areáli vo Vyšehradnom
Základná
umelecká na
škola
Prineste si so
sebou náradie
vyžínanie kríkov. Napriek
slabšej
sezóne
že Vaša
v Nitrianskom
Pravne
Vásveríme,
pozýva na
účasť bude
„verejný
vianočnýbohatá.
koncert“

v Nitrianskom Pravne
Vás pozýva na
Dominika, Kristínka a Nikolka zo 6. A triedy
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 Pravne.
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