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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne
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„Nebo je v nás...“
Program
bohoslužieb

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne s dianím v obci. Po zapracovaní návrhov a priv mesiaci júl zvolal starosta obce Nitr. Pravno pomienok k jednotlivým bodom programu do
ako doporučila Obecná rada v Nitr. Pravne na návrhu na uznesenie starosta obce vyzval preddeň 10. júla 2008 v časti Solka. Zasadnutie sedu návrhovej komisie pána Kremla Róberta,
otvoril a viedol starosta obce Ing. Balčirák Jo- aby predložil návrh na uznesenie.
zef. Privítal všetkých poslancov, zamestnancov Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasad- I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
nutie bolo zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb. a) Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr. Pravne,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi- doporučenia a kontrolu plnenia uznesení
sov s určením miesta a času konania zasadnu- b/ Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok
tia s programom ako bol doporučený obecnou 2008
radou.
c/ Správu o činnosti spoločnosti Obec Nitrianske
Na zasadnutí bolo prítomných z pozvaných Pravno s.r.o.
11 poslancov 9 poslancov, nadpolovičná väčši- II. S c h v á l i l o
na a tak bolo rokovanie zastupiteľstva uznáša- a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
nia schopné.
obce Nitr. Pravno
Starosta predložil na rokovanie program ako b/ Dodávateľa na vypracovanie nového územnéobdržali poslanci a bol zverejnený. Zastupiteľ- ho plánu obce Nitrianske
stvo sa riadilo nasledovným programom :
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Boďová Ľubica
prednosta OcÚ
Nitr. Pravno 9. 11. 2006

Partnerské zahraničné vzťahy

Uznesenie č. 7/2006
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne
dňa 9. novembra 2006
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
II. Schvaľuje
a/ Úpravu rozpočtu obce Nitrianske Pravno na
r. 2006 podľa priloženého návrhu.
V Nitrianskom Pravne dňa 9. 11. 2006
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

vďaka ktorej sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť s týmto Oboznámili sme sa s prímorským krajom, prekrásnou prírodou,
mestečkom a jeho okolím. Od 19. júla 2008 na radnici v Ault kultúrnymi pamiatkami, miestnou architektúrou a tiež s množbola inštalovaná výstava pani Sylvette Mathieu, ktorú tu máva stvom príjemných ľudí. Najväčším problémom mestečka Ault je
pravidelne a zároveň tam vystavoval svoje fotografie aj slovenský postupujúce more, ktoré omýva pobrežie a rozpadávajúce sa
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Táto prvá príležitosť dala možnosť zástupcom našej obce takto v mori stratila časť mestečka s mnohými domami. Možná
frekvencia vývozu komunálneho odpadu nasledovne:
starostovi Jozefovi Balčirákovi a prednostke Obecného úra- spolupráca s mestečkom nás veľmi zaujala.
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Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
počtu, likvidácie odpadu, zabezpečenia chodu mestečka.

Vývoz komunálneho odpadu

od 1.12. - do 31.12.

každý týždeň v stredu

Foto: archív OcÚ

Miestny rozhlas

Dobrovoľný strážca verejného poriadku

V rámci rekonštrukcie miestneho rozhlasu v obci
bola koncom novembra zakúpená nová rozhlasová ústredňa, ktorá umožňuje prenos vysielania aj do častí Solka a Vyšehradné prostredníctvom rádiového signálu.
Veríme, že táto skutočnosť skvalitní vysielanie
MR v obci a zvýši informovanosť našich občanov
hlavne v častiach Solka a Vyšehradné.

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Nitrianskom
Pravne žiada občanov, ktorí by chceli pomôcť pri
kontrole dodržiavania verejného poriadku v obci ako
dobrovoľní strážcovia verejného poriadku, aby sa
prihlásili na obecnom úrade u starostu obce.

2 2

Prichádzajú k nám
priatelia
V roku 50. výročia partnerských vzťahov s mestom Hanušovice na Šumpersku nás 18. a 19. septembra 2008
navštívia naši priatelia z Hanušovíc aj
s predstavenstvom mesta.
Písal sa rok 1958, kedy naša obec
nadviazala družobné styky s týmto
mestečkom. Dôvod bol aj ten, že Hanušovice majú podobnú históriu ako
Nitrianske Pravno. Prvé priateľské
styky nadviazali vzájomne ženské
organizácie, potom nasledovali ďalší,
škola, kultúra,športovci, hasiči. Určite
aj v našej obci žijú pamätníci prvých
priateľských stretnutí, radi sa stretnú
zo zástupcami obce Hanušovice a potešia sa spoločnými spomienkami. Už
dnes pripravujeme spoločný program
priateľského stretnutia, návštevy zaujímavých miest v obci a okolí.
Keďže je to v roku spoločného výročia, radi by sme čerpať aj z Vašich
spomienok, občania Nitrianskeho
Pravna a ak vlastníte spoločné fotografie, či korešpodenciu, s radosťou
privítame Váš záujem. Spoločne vyslovme želanie, aby sa naši priatelia
u nás cítili príjemne, ako doma. Taká
je úloha hostiteľa.
B.H.

Ministerstvo pomôže chrániť naše životné prostredie
Ešte v roku 2007 sa mikroregión Hornonitrie uchádzal v grantovom programe Ministerstva Životného prostredia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Po procese
vyhodnotenia a schvaľovania žiadosti, boli zástupcovia OZ Hornonitrie dňa 8.7.2008 podpísať záväznú Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu. Mikroregiónu
Hornonitrie bol pridelený príspevok vo výške 180 000,- Sk. Našim zámerom je uskutočniť
„Informačnú kampaň pre výrazné zvýšenie efektívnosti separovania odpadov a spoločných
aktivít mikroregionálneho charakteru. V rámci kampane sa počíta s nákupom informačných tabúľ, tlačou informačného materiálu do každej domácnosti, s prednáškami o ekológií a ochrane životného prostredia pre deti základných a materských škôl, s exkurziou
detí do podniku na spracovanie separovaného odpadu a do ZOO Bojnice a s aktualizáciou
internetovej stránky mikroregiónu Hornonitrie.
Z menovaných aktivít sa nám počas posledného týždňa v školskom roku podarilo zrealizovať exkurziu detí ZŠ Nitrianske Pravno do spoločnosti TEZAS, s.r.o. Prievidza a do ZOO
Bojnice. Počas exkurzie v poslednom školskom týždni žiaci na vlastné oči videli proces spracovávania triedeného odpadu, ktorý má následné ďalšie využitie v národnom hospodárstve,
vypočuli si prednášku o nutnosti separovania komunálneho odpadu a navštívili Zoologickú
záhradu v Bojniciach.
Žiakov ZŠ alebo MŠ v každej obci poučili formou prednášky, diskusie a aktívnymi činnosťami súvisiacimi s ochranou životného prostredia ich pani učiteľky a páni učitelia. Za to im
touto formou úprimne ďakujeme.
Ing. Tomáš Šujan, OZ Hornonitrie

Prečo projekt Zodpovedne.sk
Internet či mobilný telefón sú dnes pre naše deti samozrejmosťou. Vedia o nich možno viac ako my. Potrebujete vyhľadať na internete údaje? Deti vám ich "vyguglujú"
skôr, ako prídete z obývačky do ich detskej izby. Pomocou esemesiek v mobiloch si
navzájom radia cez písomky, či vďaka kamere si nakrúcajú svojich spolužiakov na
toaletách a cez internet to distribuujú ďalej. Aké informácie deti na internete vyhľadávajú? S kým komunikujú, ak sú dvere ich izby pred rodičmi zatvorené? Viete
o tom, že približne polovica detí do pätnásť rokov už navštívila na internete stránky
s erotickým či vulgárnym obsahom?
Občianske združenie Slovensko v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF pripravilo projekt s názvom Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečnejšie používanie internetu a mobilných telefónov. Projekt získal finančnú
podporu od Európskej komisie v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.
Vďaka tomuto projektu sa môžeme dozvedieť viac o rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie prijímania obsahov, ktoré sú zastrašujúce,
znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú
a inú nenávisť. Tiež sa môžeme naučiť rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť
nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie, sexuálne odkazy, poučíme
sa v poskytovaní osobných údajov. Táto kampaň nie je kritikou kybersveta. Je osvetou,
pomôckou, aby deti dokázali rozlišovať medzi reálnym svetom a vesmírom webu. Na internete trávia podstatnú časť voľného času. V kombinácii s nedostatočnou vnímavosťou
najbližšieho okolia sa im tieto dva svetu môžu stať svetom bez hraníc. Projekt Zodpovedne.sk má vzdelávať, vymedziť vzorec na vytvorenie si vlastného názoru, má pomôcť rodičom, má naučiť rozlišovať, čistiť, oddeľovať, liečiť choré, pomáhať spoznávať skutočnosť,
riešiť realitu, žiť vlastný život, nielen mať, ale aj realizovať vlastný názor. V rámci projektu bola vytvorená bezplatná linka pomoci, na ktorú sa môže ktokoľvek 7 dní v týždni
a 24 hodín denne obrátiť v prípade problému: prostredníctvom živého pokecu na www.
pomoc.sk, telefónneho čísla 0800 500 500 alebo emailom na potrebujem@pomoc.sk.
Projekt Zodpovedne.sk podporili viaceré zo slovenských samospráv a škôl umiestnením
bannera projektu na stránku svojej samosprávy. Budeme veľmi radi, keď aj Vy prejavíte sympatiu
k zodpovednému správaniu sa na internete, umiestnením bannera nášho projektu. V súčasnosti je vytvorený nový banner s názvom Naša rodina kliká zodpovedne, ktorý si môže každá rodina
umiestniť na svoju vlastnú stránku v prípade, že ju má vytvorenú. V prípade záujmu o spoluprácu
a poskytnutie ďalších informácií navštívte, prosím, stránku www.zodpovedne.sk.
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TradičnýVyhlásenie
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súťaže

o najkrajšiu vianočnú
výzdobu

Jarmoku patril v tomto roku prvý letný deň a naozaj, leto prišlo spolu
s pravnianskym jarmokom. Nechýbala skutočná jarmočná atmosféra.
Množstvo kupujúcich, predávajúcich. Ulička remesiel bola v tomto roku
bohatá. Výrobky z dreva, kože, drôtu, slamy a prútia, voňavé perníkové
srdiečka pernikárky Marienky Furmanovej. Ručne tkané koberce i tkaObecný úrad v Nitrianskom Pravne vyhlasuje súťaž
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i muzikálnej. Takisto potvrdili, že vtip a zmysel pre show im je vlastná.
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pracovať
s deťmizväz
i dospelými,
aj obrovský
zmysel
pre humor.
Pravňanský
žien v prejavil
Nitrianskom
Pravne
pripravil
v predZáver
programovej
ponuky
bol
doslova
rockovejší.
Postarala
o to
vianočnom období 8. decembra 2006 v zasadačke Obecnéhosa
úradu
hudobná
Čoloband.
Bolo si zochutnávku
čoho vyberať.vianočného
Nakoniec nechýbali
výstavku skupina
vianočného
stolovania,
pečiva
ani
kolotoče.punč.
Tak toPodujatie,
má byť, sviatok
a pohody
každého, hosťa
a vianočný
ktoré zábavy
sa konalo
počaspre
vianočného
konči
domáceho.
Veru
sme
stretli
hostí
z
Banskej
Bystrice,
Žiliny,
aj z Trcertu a nádherne dotvorilo predvianočnú atmosféru, boloba naozaj
navy.
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B.H.,foto: P. Černák
voňavý vianočný punč.

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.
Detský folklórny súbor Malý Kľak priblížil Vianoce v ľudovej podobe,
zneli koledy a piesne.
Deti zo Základnej umeleckej školy rozozvučali vianočné zvonky,
porozprávali vianočnú rozprávku, obradnou sieňou sa rozliehali príjemné tóny, v detských hláskoch zazvonili rolničky.
Nechýbal vianočný stromček, sviečky, ani dobré slovo. A my diváci
sme odchádzali z koncertu o niečo lepší a ľudskejší, akosi nám bolo
vianočne a teplo.
B.H., foto: J. Balčirák

„Vianočný bazár“

Prajeme Vám Vianoce plné vôní škorice a vanilky, dobrú chuť
a v srdci med.
B.H., foto: P. Černák

Ušatá bodovala hlavne
medzi najmenšími
Tak sa volá parný vlak 464001, prezrádzali to nápisy na tričkách členov
Prievidzského parostrojného spolku, ktorí sa venujú vlakom a všetkému, čo k nim patrí, nielen ako svojmu povolaniu. Skôr ako záľube. Keby
sme to chceli nadsadiť, tak Ušatá sa stala ich veľkou láskou.
Bolo to zjavné aj pri príprave tejto prázdninovej jazdy parným vlakom, ktorú doslova venovali deťom. Bol to skvelý darček na začiatok
prázdnin. Ako sme sa dozvedeli od kompetentných, taká jazda parným
vlakom stojí asi tak 100 000 Sk. Spotreba uhlia je 4,5 tony. A to sa
jazdilo dva dni.
V piatok 27. júna dvakrát. Pri príprave podujatia spolupracovala aj
naša obec pri propagácii a príprave programu. Vystúpenie detí MŠ
v Nitrianskom Pravne sa páčilo všetkým. Deti sa potom vláčikom aj
odviezli. Ujo sprievodca bol v dobovom oblečení. Na pamiatku ostali
všetkým, čo sa odviezli pamätné cestovné lístky.
Sobota 28. júna priniesla štyri vzrušujúce jazdy. Vlak bol stále plný
a Ušatá pískala statočne a dymila a dymila, veď bola ozajstná. K vynikajúcej atmosfére prispel aj folklórny súbor Sielnica z Lazian a dychová
hudba Pravňanka z Nitrianskeho Pravna.
V jednom z vagónov bola umiestnená výstavka, ktorá prezentovala
nie tak dávnominulú históriu tejto železnice. Ďakujeme Prievidzskému
parostrojnému spolku a samozrejme Ušatej. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Poďakovanie patrí aj majiteľovi reštauračného zariadenia na
železničnej stanici v Nitrianskom Pravne, ktorý vyšiel v ústrety aj pri príprave ozvučenia a reagoval pružne na také nezvyčajné množstvo ľudí,
ponúkal guláš i občerstvenie.
S Ušatou sa nenudili ani veľkí ani malí. Skvelé. Chlapci od železnice
to vedia nielen s ozajstnými vlakmi, ale aj s deťmi. Ďakujeme.
B.H.
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Projekt LESENACHT in der Schule

Prázdniny vo Vyšehradnom

V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizovedenímškola
majstrov
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a ľudovej
valaPod
Základná
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v dňoch
1. 12.tvorby
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LeporisovejMgr.
jektu
chcemKamila
poďakovať
Mgr. D.z Poluvsia
Šiatinskej,
Mgr. I.pani
Haneschovej,
a
Kurišovej
z
Nitrianskeho
Pravna.
Stretnutia
začali
17.
augusta,
M. Pastorekovej a pani riaditeľke Mgr. M. Bielikovej, ktorá
dala proboli každý štvrtok popoludní od 15,00 hod. do 19,00 hod. a budú
jektu
napokračovať
našej škole
zelenú.
chcemzmena
poďakovať
pánovi
takto
až do
koncaRovnako
augusta. Jediná
bude v itom,
Pavlovi
Grossovi,
ktorý
saskúšať
postaral
o to, zaby
naše spomienky nevyže účastníci
budú
môcť
pletenie
prírodnín.
všetkým, ktorí sa so svojim umením chcú
bledli Poďakovanie
a zabezpečil patrí
videonahrávku.
podeliť.projektu
Aj keď z je
násrozvíjať
nemusia
byť práve
ľudovívumelci,
vyskúšať
Cieľom
záujem
o čítanie
nemeckom
jazyku,
si svoju zručnosť a objaviť v sebe skrytý zmysel pre krásu obohamotivovať
deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu
cuje našu mieru hodnôt a tým chráni bohatstvo ľudových zvykov
v Nemčine.
tento
projekt, kúzla, hľadanie pokladu, priatelia,
a tradícií A
prepráve
budúce
generácie.
nové zážitky a úlohy, sú postavené tak, aby čo najviac rozvíjali detský
B. H.
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
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
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nezaobíde.
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patrí
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Zlatava z Malinovej, DFS Kapsiarik s Poruby a Gajdľanmedzi
tie najväčšie.

ček z Kľačna.
Z handlovskej doliny hosťovala dedinská folklórna skupina Hájiček
z Chrenovca. Spevy z Chrenovca priniesli aj trochu toho zdravého dedinského humoru. Sviatok záujmovoumeleckých aktivít plný dynamiky,
radosti prilákal do Nitrianskeho Pravna návštevníkov z celého okolia.
Poďakovanie patrí účinkujúcim i organizátorom, publikum obstálo na
výbornú. Dovidenia priatelia, dovidenia o rok.
B.H., foto: Ing. T. Šujan

Mgr. Petra Drábiková,
koordinátorka projektu Lesenacht

Aktivity OZ Vyšehrad		
Občianske združenie buduje vo Vyšehradnom oddychovo-športový
areál v okolí kultúrneho domu s finančnou podporou konta Orange.
100 000 Sk je určených na nákup materiálu. Samotné budovanie
bude treba zabezpečiť vlastnými silami.
OZ ďakuje všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na budovaní
tohto areál, no veľká vďaka patrí partii colníkov, ktorí sa vo voľných

Najväčšie ďakujem však patrí bezpríspevkovým darcom
krvi, za rok 2006 získali Jánskeho plaketu Foto:
a toO.bronzovú,
Jamrichová
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najcennejšie,
pretože kultúrnej
kvapka pamiatky
krvi sa pre
niekoho môže
údržbu
zvonice, národnej
vo Vyšehradnom.
Na
stať kvapkou života. Ďakujeme Vám za Vaše človečenstvo.

záver jedno veľké a úprimné ďakujem, všetkým, ktorí akoukoľvek
formou pridali ruku k spoločnému dielu.
MO SČK
Aby sme spoločne došli do cieľa, ktorým je dobudovanie už spomínaného areálu, bude tých rúk ešte treba veľa. O to väčšia bude
radosť v cieli.
OZ
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súťaže
Výlet Vyhlásenie
detí z MŠ parným
vláčikom
o najkrajšiu vianočnú
výzdobu

Zavše mávame v našej materskej škole výnimočné dni. Jedným
z nich bol aj posledný deň v školskom roku – 27. jún. Naším
prianím bolo, aby deti tento deň strávili príjemne a zároveň zažili
neopakovateľné
Keďže našou
snahouvyhlasuje
je pripravovať
pre
Obecný úradchvíle.
v Nitrianskom
Pravne
súťaž
deti zaujímavé podujatia a dostali sme ponuku z OcÚ od pani
o najkrajšiu
výzdobu,
do ktorej
sa môžu
Beaty
Heldiovej vianočnú
ísť na výlet parným
vláčikom,
ani nachvíľu
sme
zapojiť všetky
domácnosti
a a všetci
občania.
nezaváhali.
Od rána
vládla v MŠ veselá
nálada.
Všetky deti sa na
tento
deň veľmi tešili.
Detisplníte
z hudobno-pohybového
krúžku stačí
sa na
Podmienky
súťaže
veľmi jednoducho,
stanici
prezentovali
country
tancom
a
ich
vystúpenie
sa
všetkým
ak si svoj príbytok, svoj dom prípadne balkón vyzveľmi páčilo. O 10:00 hod. parný vláčik zahúkal. Deti plné očadobíte rýchlo
vianočne
a budete
zaradení
do hodnotenia.
kávania
nastúpili
a píšťalka
pána výpravcu
vypravila parný
Hodnotiť
sa budú
vyzdobené
vonkajšie
priečelia
vláčik
do Prievidze.
Cestovné
lístky kontroloval
pán sprievodca
vdomov,
dobovej predzáhradok
uniforme, od ktorého
deti dostaliaajto
sladký
cukrík. Na
a balkónov
v týždni
od
stanici
veľkým zážitkom pozorovať rozžiarené
27. 12 vdoPrievidzi
30. 12.bolo
2006.
očiKomisia
na detských
tváričkách
pri pohľadeurčí
na parný
Zvlášť
poverená
hodnotením
trochrušeň.
šťastných
keď rušňovodič silno zahúkal. Aby sme si vyplnili čas do odvýhercov,
ktorí dostanú
finančnú
odmenu. Víťaz
3000,–
Sk
chodu
parného
vláčika späť
do Nitrianskeho
Pravna,
išli sme
ďalší do
dvaja
úspešníPrievidzského
2000,– a 1000,–
sa deťmi
neďalekého
parku.Sk.
Deti si tu pomaškrtiliVašej
na dobrotách,
ktoré
v ruksačikoch
sa rôzne
kreativite
sa mali
medze
nekladú,a zahrali
radi uvidíme
pohybové
hry.
Cestou
späť
už
bolo
badať
na
deťoch
príjemnú
množstvo dobrých nápadov a vianočnej krásy.
únavu. Dojmy detí boli neopísateľné. Ďakujeme Prievidzskému
parostrojnému spolku a OcÚ v Nitrianskom Pravne zaB.H.
príjemne
prežitý deň.
O. Jamrichová, foto: K. Grossová

„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

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Jedným z najdôležitejších poslaní materskej školy je príprava detí na
základnú školskú dochádzku. Úspešné splnenie tejto úlohy je výsledkom
všestrannej výchovno-vzdelávacej práce od vstupu dieťaťa do MŠ. V poslednom roku dochádzky do MŠ je príprava intenzívnejšia a cieľavedomejšia.
V šk. roku 2007/08 sa na vstup do ZŠ pripravovalo 26 detí. Počas celého
školského roka sa deti zapájali do rôznych výchovno-vdelávacích aktivít, kultúrnych vystúpení, kde mali možnosť prežiť úspech a tým oceniť
vlastné schopnosti.
V našej MŠ je už tradíciou, že predškoláci lúčia so škôlkou.
18. júna si deti pozvali do MŠ svojich rodičov, riaditeľku spojenej školy
Mgr. Martu Bielikovú a aj všetkých zamestnancov MŠ. Deti sa prezentovali básničkami, pesničkami, tancom i znalosťou nemeckého jazyka.
Po kultúrnom vystúpení sa pani Grešnerová za rodičov poďakovala
všetkým zamestnancom MŠ. Na záver sa deťom prihovorila riaditeľka
spojenej školy Mgr. Marta Bieliková. Popriala im veľa úspechov vZŠ
a za mimoriadnu šikovnosť ich pochválila a odovzdala im pamätný list
a darček od ZRŠ.
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Dobré slovo k sviatočnému stolu

Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie, na ktorom si všetci dobre
Dobré slovo znelo 8. decembra 2006 v obradnej sieni Obecného
pochutnali.
úradu na „Vianočnom koncerte“. So slovom, piesňou a tancom prišli
Čo dodať na záver? Snáď iba želanie, aby sa deťom bez problémov podav predvianočnom čase potešiť naše srdcia deti našich škôl.
rilo preklenúť prechod z bezprostredného obdobia hier k pravidelnému
Svetielka v očiach tých najmenších z materskej školy hriali ešte dlho
učeniu sa a zodpovednému plneniu si školských povinností.
po koncerte.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave rozlúčky
Detský folklórny súbor Malý Kľak priblížil Vianoce v ľudovej podobe,
s predškolákmi. Hlavne pani Silvii Gromovej.
zneli koledy a piesne.
O. Jamrichová
Deti zo Základnej umeleckej školy rozozvučali vianočné zvonky,
porozprávali vianočnú rozprávku, obradnou sieňou sa rozliehali príjemné tóny, v detských hláskoch zazvonili rolničky.
Nechýbal vianočný stromček, sviečky, ani dobré slovo. A my diváci
sme odchádzali z koncertu o niečo lepší a ľudskejší, akosi nám bolo
vianočne a teplo.
B.H., foto: J. Balčirák

Deň otcov v materskej škole

Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi.
V minulosti bolo zaužívaným pravidlom, že otec mal rozhodujúce
slovo pri smerovaní života rodiny. Zmenou sociálno-kultúrnych
aspektov sa mení postavenie otca v rodine. Z autoritatívneho
otca sa stáva otec kamarát i prirodzená autorita. Každý otec je
pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Keďže do našej materskej školy častejšie chodia pre deti mamičky, rozhodli
sme sa, že po prvýkrát oslávime v MŠ „Deň otcov“.
13. júna pani učiteľky vyzdobili areál školy a pripravili pre deti
a ich otcov rôzne zábavné a súťaživé hry. V tento deň navštívilo
našu MŠ naozaj viac oteckov ako je zvykom. Pani učiteľky názorne predviedli, čo všetko oteckov čaká a súťaženie mohlo začať.
Oteckovia sa pustili do súťaží s naozajstnou chuťou a túžbou
vyhrať. Každá dvojica otec-dieťa bola so svojím výkonom spokojná. Mamičky počas súťaží vytrvalo tlieskali a povzbudzovali.
Počasie nám prialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie
vydarilo. Na záver deti odovzdali oteckom medaile a zástupkyňa
pre MŠ pani Eva Kováčiková odovzdala veľké lízatká nielen deťom, ale aj oteckom.
Veríme, že oteckovia svoj sviatok oslávili v našej materskej
škole naozaj originálne.
Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
O. Jamrichová, foto: K. Grossová

Prečo byť skaut

Projekt LESENACHT in der Schule

(prečo si zvoliť ťažšiu cestu)

V spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku organizovala Základná škola v Nitrianskom Pravne v dňoch 1. 12. a 2. 12.
Všeobecná
mienka
o skautskom
hnutí je veľmi
skreslená.
vie, že
2006 projekt
s názvom
LESENACHT
in der
Schule.Málokto
Za nemeckú
skauting nie je len o hraní detí v lese. Je to výchova hrou, ktorá búra rozdiestranu nám s projektom pomáhala nemecká lektorka pani
ly. Vďaka svojej univerzálnosti sa hnutie uchytilo skoro všade a v súčasnosti
Mitscherlich,
ktoráčlenov
pricestovala
a metodickými
eviduje
35 miliónov
na svete.zABanskej
to hlavneBystrice
pre bratstvo
bez rozdielu
pokynmi a radami
Oľga Jeňová
z KNS.
Za nerozčleňujeme
pomoc a prípravu
vierovyznania,
rasy, pani
či národnosti.
Aj preto
u nás
detiprona
jektu
chcem
poďakovať
Mgr.
D.
Šiatinskej,
Mgr.
I.
Haneschovej,
veriacich a neveriacich, pretože každý hľadá zmysel života. StretávamMgr.
sa
Pastorekovej
a spani
riaditeľke
Mgr.
dala prosM.názorom,
že práca
mladými
v tomto
časeM.nieBielikovej,
je taká akoktorá
pred dvadsiatijektu
na Vlastne
našej škole
chcem poďakovať
i pánovi
mi
rokmi.
je to lenzelenú.
tým, že Rovnako
majú viac možností
ako sa zabaviť.
Ale aj
teraz
sa nájdu
deti, ktoré
vrátiť kodobrodružným
ich otcov
Pavlovi
Grossovi,
ktorýsasachcú
postaral
to, aby naševýpravám
spomienky
nevyabledli
starých
otcov. Je pravda,
že keď sa vrátia späť do miest, začnú sa správať
a zabezpečil
videonahrávku.
rovnako
akoprojektu
ostatní. Tento
zlozvykzáujem
konzumnej
spoločnosti
sa u detí jazyku,
len poCieľom
je rozvíjať
o čítanie
v nemeckom
maly
odbúrava.
Keď
som
pred
desiatimi
rokmi
vstúpil
do
skautingu,
vstúpil
motivovať deti k ďalšiemu vzdelávaniu sa a zdokonaľovaniu
som hlavne kvôli kamarátom. No rovnako ako vtedy, tak aj dnes prichádzajú
v Nemčine. A práve tento projekt, kúzla, hľadanie pokladu, priatelia,
do oddielu chlapci skrze svojich kamarátov a tu nachádzajú ďalších. Každý
novépríde
zážitky
úlohy,
sú postavené
tak,hoaby
čo najviac
detský
rád
tam, akde
má dobrú
partiu, ktorá
nesklame
a je srozvíjali
ním v dobrom
svet
fantázie
a to sapocit,
dá najlepšie
práve
knihy.chalani
aj
zlom.
Je príjemný
keď vodca
vidí,prostredníctvom
že predtým neznámi
LESENACHT
sme
otvorili
o
20:00.
Očakávanie
žiarilo
z každej
tvoria v družine pevný a nerozlučný tím.
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
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

Pozvánka

Mgr. Petra Drábiková,
koordinátorka projektu Lesenacht

Farský úrad v nitrianskom Pravne Vás
pozýva na Farský deň
30. augusta o 14,00 hod.
na farskom dvore v Nitrianskom Pravne
Program:
		
		
		
		

14,00 Otvorenie- hry a súťaže
pre deti
15,00 Posedenie pri guláši
16,00 Svätá omša
17,00 Súťaže pre deti
i dospelých
18,00 Vystúpenie FS Sielnica
19,00 Voľná zábava

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 na získanie bezpríspevkových
Skauting je ťažšia cesta, pretože neponúka len spomínanú zábavu ale aj seba
darcov krvi. Máme ich 50. Môžeme sa pochváliť, že sú to
zdokonaľovanie a ideu užitočného a správneho človeka. Skautom sa chlaviacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho plakety.
pec alebo dievča nestane zo dňa na deň. Je potrebné samého seba zmeniť
17. novembra 2006 sa konala zhodnocovacia schôdza MO
a žiť podľa skautských zásad, ktorých plnenie je náročné. Každý musí sám
SČK v Nitrianskom Pravne.
pred sebou vybojovať svoj boj. Môžeme mu ukázať cestu, pomôcť v prvých
Ďakujeme členkám, ktoré vykonávajú brigádnickú činkrokoch, no ďalej musí kráčať sám popri nás ostatných a hlavne vpred nie
nosť pri úprave obce, zúčastňujú sa zdravotných hliadok
vzad. Skauti si dávajú vysoké ciele a nie je sa potom čomu čudovať, keď
podľa potrieb OcÚ, ani jedno väčšie podujatie sa bez nich
sa mnohí stanú vedcami, spisovateľmi, prezidentmi, astronautmi ako prvý
nezaobíde.
človek na mesiaci Neil Alden Armstrong, alebo inými významnými ľuďmi.
Chceme poďakovať OcÚ, všetkým sponzorom a firmám,
Medzi známych slovenských skautov patril herec Július Satinský – hroch.
ktorí nám prispievajú a podporujú našu činnosť.
Minulý rok 1. augusta 2007 sme oslávili sto rokov od založenia skautingu
Poďakovanie patrí všetkým členkám výboru MO SČK,
Lordom Baden Powelom v Anglicku. Skauti majú byť na čo hrdí, majú za
ktoré sa zaslúžili o to, aby organizácia fungovala, veď v
sebou sto rokov rozkvetu i keď u nás aj troch zákazov organizácie, ilegality
okrese už mnohé zanikli. MO v Nitrianskom Pravne patrí
a následných troch úspešných obnovení činností.
medzi tie najväčšie.
Na záver: Skautom nemôže byť každý, nie všetci sú na to stavaní. Bohužiaľ
ani mnohí hornonitrianski skauti ešte nie sú pripravení, aby sa stali pravými
nositeľmi významného mena. Ak sa niekto chce dať na cestu, nech si zbalí
odvahu, odhodlanie, pevnú vôľu, charakter, tímového ducha a chuť učiť
sa novým veciam. Cesta tu nie je od toho, aby bol život ľahký, ale aby bol
náročný. Nie je múdre vyberať si ľahkú cestu, keď je k dispozícii náročnejšia
zato krajšia. Veď príde čas, keď bude možné ísť len náročnou trasou a neskúsený ju nebudú zvládať. Skauting je príprava na život.
PS: Byť schopný zvládnuť nezvládnuteľné a prekonať neprekonateľné najlepšie spolu ako tím.
Vladimír Haloda ml. Zborový Vodca 76. zboru Nitrianske Pravno

Veterány 2008

Najväčšie ďakujem však patrí bezpríspevkovým darcom
krvi, za rok 2006 získali Jánskeho plaketu a to bronzovú,
Wiezner Ondrej a Peter Bačinský, striebornú, Danka
Konevalová
Miroslav
zlatí darcovia
boli,
Teodor
Pod týmto anázvom
saLajtman
v blízkejaChvojnici
konalo
stretnuHáneš
a
Dušan
Pročka.
tie auto-moto veteránov. Okrem prehliadky historických
S veľkou úctou sme podali ruku všetkým oceneným,
vozidiel pripravili
aj rôzne
súťaže.darovať
Koncertto
ďakujeme,
že žijú organizátori
medzi nami tí,
ktorí dokážu
hudobnej skupiny
Luissiana
tiežsasúčasťou
podujatia.
najcennejšie,
pretože
kvapkabol
krvi
pre niekoho
môže
stať Historické
kvapkou života.
Ďakujeme
Vám
za
Vaše
človečenstvo.
vozidlá sa v popoludňajších hodinách za-

stavili aj u nás v Nitrianskom Pravne a dopriali občanom
MO SČK
zaujímavý zážitok priamo na námestí.
Ďakujeme.
B.H., foto: R. Boďa
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TýždeňTONDACH
zdravia na základnej
Turnaj
CUP 2008škole
Program bohoslužieb počas Vianoc

V sobotu 11. 7. 2008 sa uskutočnil turnaj dorastencov pod názvom TONDACH CUP 2008.
Naša Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten
Výsledky:
sa zapojila
do seminára
projektu Zdravie pre všetkých podNitr.
Pravno - Kľačno
4 : 1 Češekrozvojového
3, Leitman
24.Belá
december
-5 IV.
ADVENTNÁ
NEDEĽA
- Adam so
a Eva
(štedrýškolou
deň)
Val.
- Chrenovec
:1
poreného
Ministerstvom
školstva SR
a v spolupráci
Základnou
- sv.
omša
v
Solke
os08.00hod.
3.materskou
miesto
školou v Bojniciach a Školským úradom v Bojniciach na
Chrenovec
- Kľačno
4omša
:0
09.15hod.
- -sv.
v Malinovej
ročníkoch
1.
4. zrealizovala
v dňoch od 20.11. - 24.11.2006 projekt Týždeň
finále
09.30hod.
sv.
omša
vo
Chvojnici
zdravia
na
školách
pod
názvom
„Potrebuje
zdravie reklamu?“.
Nitr. Pravno - Val. Belá 3 : 0 Češek, Valentín,
Jaško
Víťazom
satýždňa
stalo- domáce
mužstvo
Nitr.
Pravna preddeťom
Valaskou
Belou, Chrenovcom
a Kľačnom.
Cieľom
bolo
poskytnúť
informáciu
o správnom
čis10.30hod.
sv.zdravia
omša
v Nitrianskom
Pravne
Na
turnaji
boli vyhodnotení
aj najlepší
brankár, hráč formou
a strelec. Ajvysvetliť
tu sme bolideťom
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1.vďaka
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Prevencia
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ktorí
obetovali jednu
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09.15hod.
- sv. omša
Malinovej
ktoré
si priniesli
zubnú vkefku
sa pod odborným dozorom stomatologičiek
09.30hod.
- sv.techniku
omša na
Bôrikuzúbkov
(vo Chvojnici sv. omša nebude)
naučili
správnu
čistenia

10.30hod. - sv. omša v Nitrianskom Pravne
15.00hod. - VIANOČNÝ PRÍBEH - MUZIKÁL (v kostole v Nitrianskom
Pravne)
26. december - UTOROK - Sv. Štefana (druhý sviatok vianočný)
08.00hod. - sv. omša v Solke
09.15hod. - sv. omša v Malinovej
09.30hod. - sv. omša na Bôriku (vo Chvojnici sv. omša nebude)
10.30hod. - sv. omša v Nitrianskom Pravne
31. december - NEDEĽA - SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA
(koniec roka)
08.00hod. - sv. omša v Solke
09.15hod. - sv. omša v Malinovej
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 druhoch ovocia. V priestoroch učebne číslo 56 v pavilóne D
žiaci spolu s triednymi učiteľkami naaranžovali výstavku ovocia, výrobkov
z neho, ako aj vybrané práce, v ktorých žiaci uplatnili svoje vedomosti,
výtvarné a pracovné zručnosti. Na výstavku sme prostredníctvom žiackych
knižiek pozvali aj rodičov.
3. deň: 22.11.2006/streda/: „Kde všade sú vitamíny okolo nás?“
Tretí deň sme sa venovali vitamínom, ich význame v zdravej výžive. Žiaci si
vypočuli reláciu do školského rozhlasu na tému zdravej výživy a vitamínov,
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Pozvánka

4. deň : 23.11.2006 /štvrtok/ : „Pochutnajte si na zelenine“
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deň deti
v kuchynke našej
školy mali možnosť
konzumovať
- li,2006
farnosti
Nitrianske
Pravno
i výborný kapustový šalát, ktorý nám pripravili pracovníčky našej školskej
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a Cyklistický spolok Žilina poriadali Majstrovzeleniny
surovom
15.00hod.
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Bôriku zo slávnosti PM Bohorodičky

Majstrovstvá Slovenska na ceste
a Slovenský pohár
v Nitrianskom Pravne

stvá Slovenska na ceste a Slovenský pohár pre kategórie mladší žiaci, starší žiaci
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absolvovať trať.
Okruh Nitrianske Pravno-Chvojnica-Tužina-Nitrianske Pravno bol dlhý 9 km. Trať
1.
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Bohorodičky
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náročná,
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uvítame v našej obci aj v budúcnosti.

ovocie
a zelenina
je veľmi
zdravá už detiPravne
čosi vedeli, ale že dokáže byťB.H.
aj
10.30hod.
- sv. omša
v Nitrianskom
veľmi zábavná sa presvedčili aj tento týždeň. Zároveň sme rozšírili vedomosti žiakov k danej téme a obohatili aj o nové skúsenosti a zážitky v rámci
projektu „Škola podporujúca zdravie“.

V tento deň sa požehnáva pri sv. omšiach voda, ktorú si potom
Mgr. Edita Grossová
veriaci berú do svojich príbytkov.
Tak isto v tento deň je zvykom požehnávať domy. Kto má o toto
Informácia
požehnanie záujem nech sa prihlási v sakristii kostola. Požehnávať
k zmene cestovného poriadku autobusových
domy budeme 6. 1. 2007 od 13.00h podľa ulíc.
spojov pre časť Vyšehradné od 10. 12. 2006.
Zmena v cestovnom poriadku od 10. decembra 2006 sa 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.

níkmi na „Výstup na Kľak“ 29. augusta 2008.
Odchod účastníkov výstupu je autobusovým spojom
o 10.10 h. Pravňanský zväz žien
v Nitrianskom Pravne Vás pozýva
Výborna
PZŽ
10

Základná umelecká škola
v Nitrianskom Pravne Vás pozýva na
„verejný vianočný koncert“
tradičný fašiangový ples –
dňa 20. 12. 2006 o 17,00 hod.
februára 2007 v budove
Vjarspolu.
Dvojmesaãník.
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