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obceč Ing. Balčirák Jozef s programom ako
doporučila Obecná rada v Nitr. Pravne
Predmetom rokovania bola správa o činnosti
Obecnej rady, doporučenia, kontrola plnenia uznesení, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
v Nitr. Pravne za školský rok 2005/2006, návrh
na úpravu rozpočtu obce nitr. Pravno pre r. 2006,
odpredaj nehnuteľností v majetku obce.
Starosta obce informoval poslancov
zastupiteľstva o príprave zvolania zasadnutia zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční po voľbách do
orgánov samosprávy. Zastupiteľstvo pracuje
v doterajšom zložení až do zloženia sľubu nového
zastupiteľstva po konaní volieb.
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu,
predložení informatívnych správ starosta obce
vyzval poslancov a občanov k diskusii.
Predmetom diskusie bola informácia o práci
komisie finančnej a komisie sociálnej za uplynulé
volebné obdobie a požiadavka občanov na
vysvetlenie 2-týždňového vývozu komunálneho
odpadu v obci.

aby predložila návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne schválilo uznesenie
v tomto znení :
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia
a kontrolu plnenia uznesení.
b/ Informáciu k správam o výchovno-vzdelávacej
činnosti škôl v Nitr. Pravne za školský rok
2005/2006.
c/ Informatívnu správu k návrhu na úpravu
rozpočtu obce Nitr. Pravno pre r. 2006.
d/ Správa o hodnotení činnosti finančnej komisie
za volebné obdobie.
e/ Správa zo zasadnutia sociálnej komisie a zhodnotenie činnosti komisie za volebné obdobie.
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Vyhlásenie súťaže
Vás pozýva na Silvester 2009
o najkrajšiu
zabíjačkou
vianočnú so
výzdobu
slávnostným prípitkom i domácou
na námestí v Nitrianskom Pravne.
Dobré slovo
Začiatok o 20.00 h
k sviatočnému
stolu

„Nebo je v nás...“
Program
bohoslužieb

II. Schválilo
a/ Úpravu rozpočtu obce Nitrianske Pravno na
r. 2006 podľa priloženého návrhu.
b/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy a školského
zariadenia v školskom roku 2005/2006

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
v mesiaci november zvolal starosta obce na
deň 6. 11. 2008 s programom ako doporučila Obecná rada v Nitr. Pravne. Starosta obce
Ing. Jozef Balčirák otvoril a viedol zasadnutie. Privítal všetkých poslancov, zamestnancov a ostatných prítomných. Konštatoval,
že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta a času
konania zasadnutia s programom ako bol doporučený obecnou radou . Na zasadnutí bolo
prítomných 8 poslancov, teda nadpolovičná
väčšina a tak bolo rokovanie zastupiteľstva
uznášania schopné.
Starosta predložil na rokovanie program
ako obdržali poslanci a bol zverejnený. Vyzval poslancov na doplnenie programu,
alebo zmenu. Poslanci takýto návrh nepredložili, návrh na doplnenie predložil starosta
obce a zastupiteľstvo sa riadilo nasledovným
programom :
• 1. Otvorenie
• 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
• 3. Správa o činnosti obecnej rady, doporučenia a kontrola plnenia uznesení
• 4. Úprava rozpočtu obce Nitr. Pravno na
rok 2008
• 4a/ Poskytnutie návratného finančného
príspevku
• 5. Návrh VZN č. 2/2008 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do ZŠ a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov
v školských jedálňach
• 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy v Nitr. Pravne
v školskom roku 2007/2008
• 7. Správa o výsledku inventarizácie majetku – požiarna ochrana, zabezpečenie
funkčnosti DHZ a OHZ v Nitr. Pravne
• 8. Doplnenie člena komisie výstavby
• 9. Odpredaj majetku obce – pozemky
• 10. Rôzne – diskusia
• 11. Uznesenie
• 12. Záver
Predmetom rokovania podľa schváleného
programu bola správa o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Pravne, ktorú predložila predložila Boďová Ľubica – prednosta OcÚ
Nitr. Pravno, dôvodovú správu k úprave
rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok 2008
predniesla
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p. Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr.
Pravno, návrh na poskytnutie návratného finančného príspevku s doporučením Obecnej
rady v Nitr. Pravne predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef, návrh VZN č. 2/2008,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do ZŠ
a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach predložila p. Boďová – prednosta OcÚ N. Pravno.
Ďalším bodom rokovania bola správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou a Základnej
umeleckej školy v Nitr. Pravne v školskom
roku 2007/2008, ktorú predložila riaditeľka
Spojenej školy v Nitr. Pravne Mgr. Bieliková
Marta.
Predmetom rokovania bola ďalej správa
o výsledku inventarizácie majetku – požiarna ochrana, zabezpečenie funkčnosti DHZ
a OHZ v Nitr. Pravne, o vykonanej inventúre
majetku – požiarna ochrana, návrh na vyradenie majetku predložil p. Miklošovič Peter –
hlavný kontrolór obce Nitr. Pravno.
Návrh na doplnenie člena komisie bol
doporučený Obecnou radou v Nitr. Pravne
na základe doporučenia predsedu komisie
výstavby p. Ing. Haluša Petra. Predseda komisie informoval o dôvode k doplneniu člena
komisie p. Lenčéša Petra – riaditeľa spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. z dôvodu zabezpečenia úprav verejných priestranstiev
a zariadení k zlepšeniu vzájomnej informovanosti a operatívnosti zabezpečenia prác
v obci. Návrh na odpredaj pozemkov z majetku obce občanom žiadateľom predložila p.
Chmurová s doporučením komisie výstavby
a Obecnej rady v Nitr. Pravne.
Prítomní poslanci a občania diskutovali
k jednotlivým bodom programu. Pán Lenčéš
Peter - predseda komisie sociálnej predložil
informáciu o poskytnutí sociálnych výpomocí prejednaných v komisii, ako konateľ a riaditeľ spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o.
predložil informáciu o činnosti spoločnosti
zameranú na verejné priestranstvá, správu
bytov, ťažbu dreva, výstavbu Domu smútku
v časti Solka, rekonštrukciu Domu služieb,
prípravné práce k stavebnému konaniu na
montovanej hale na separovaný zber, práce
na oprave MŠ v Nitr. Pravne po havarijné
situácii, ktoré zabezpečuje spoločnosť s.r.o.
Predseda komisie kultúry, školstva a športu
Mgr. Suchý Pavol – informoval o činnosti komisie, k partnerským vzťahom s družobným

mestom Hanušovice a pripravovaných kultúrnych akciách v obci do konca r. 2008.
Predseda komisie výstavby Ing. Haluš
Peter – informoval o činnosti komisie výstavby, k problematike riešenia územného plánu
obce, k stavebným akciám pre budúce obdobie, k odpredaju pozemkov, vyhliadnutie lokality pre výstavbu bytov.
Ďalej predmetom diskusie bola predložená informácia o inventúre majetku obce na
Požiarnej zbrojnici v Nitr. Pravne dňa 1. 10.
2008, potreba riešenia výstavby bytoviek
v obci. Občania ďalej diskutovali k problematike života v obci.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef – odpovedal na jednotlivé diskusné príspevky s tým,
že nedostatky charakteru úprav verejných
priestranstiev budú podľa možnosti čo najskôr vyriešené cestou spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o. Starosta ďalej informoval, že
je vypracovaný projekt na opravu a úpravu Požiarnej zbrojnice v Nitr. Pravne. Ďalej
informoval o získaní fin. prostriedkov EU
pre Spojenú školu v N. Pravne na opravu,
rekonštrukciu a vybavenie školy, informoval
o plánovanej kanalizácii v obci N. Pravno.
Predložil informáciu OZ Žiar a plánovanej
integrovanej stratégii pre účely získania fin.
prostriedkov na financovanie športovísk, verejných priestranstiev v obci.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok
k jednotlivým bodom programu do návrhu
na uznesenie, starosta vyzval predsedu návrhovej komisie Bc. Beňu Štefana, aby predložil návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
• a/ Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení
• b/ Správu o výsledku inventarizácie majetku obce – požiarna ochrana
• c/ Informáciu o spracovaní Integrovanej
stratégie rozvoja územia Občianskeho
združenia
• Žiar a obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s jej obsahom
• d/ Informatívnu správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o.
• e/ Informatívnu správu o činnosti komisie
kultúry, školstva a športu
• f/ Informatívnu správu o činnosti komisie
sociálnej
• g/ Informatívnu správu o činnosti komisie
výstavby, bytových a nebytových priestorov
a kataster obce
• II. Schválilo

• a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na r.
2008 podľa predloženého návrhu a doporučenia komisie finančnej.
• b/ VZN č. 2/2008 ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do základnej školy a výška
mesačných príspevkov žiakov a zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov
v školských jedálňach.
• c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy v Nitr. Pravne
v školskom roku 2007/2008 predloženú
Spojenou školou v Nitr. Pravne.
• d/ Doplnenie člena komisie výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster
obce p. Lenčéša Petra – poslanca OZ, konateľa a výkonného riaditeľa spoločnosti
Obec Nitr. Pravno s.r.o.
• e/ Poskytnutie návratného finančného príspevku pre spoločnosť Obec Nitr. Pravno
s.r.o. vo výške 1.000.000,- Sk = 33.193,91 €.
Termín splatnosti: do 31. 12. 2010
• f/ Zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva N. Pravno č. 9/2007 zo dňa 13.
12. 2007 k odpredaju pozemku pre Jozefa
Gregora, Potočná Nitr. Pravno
• g/ Zmluvu o dielo na zabezpečenie projektového manažmentu pre europrojekt
v rámci výzvy ROP – 1.1-2008/01 pre Spojenú školu v Nitr. Pravne medzi Obcou Nitr.
Pravno v zastúpení starostom obce Ing.
Balčirákom Jozefom a zhotoviteľom Ing.
Ján Kačala, Dolná strieborná 1, 974 01 B.
Bystrica s dohodnutou cenou 704.300,- Sk
s DPH.
• h/ Zmenu zloženia Obecného hasičského
zboru v Nitr. Pravne, ktorá je v prílohe
VZN - Požiarny poriadok obce ako príloha
č. 2 .
Veliteľ jednotky : Boris Kiac
Veliteľ družstva – zástupca veliteľa 		
Drahomír Kľúčovský
Jednotka – družstvo : 			
Pavol Daniš st.
Jozef Chaben
Jozef Hiščár
Peter Bačinský st.
Ivan Zábojník
• ch/ Financovanie Dobrovoľného hasičského zboru a Obecného hasičského zboru
v Nitr. Pravne pre r. 2009 oddelene – každá organizačná zložka samostatne.
• i/ Odpredaj nehnuteľnosti v majetku
obce – pozemky nasledovne:
– odpredaj pozemku pre p. Mareka
Krpelana, Nitr. Pravno.
– odpredaj pozemku pre p. Šujana
Mariana a manž. Zdenku, Nitr. Pravno.
– návrh kúpnej zmluvy so Stredosloven-

skou vodárenskou spoločnosťou
B. Bystrica – sústava na odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd v okrese
Prievidza – odpredaj pozemku pre spoločnosť na prečerpávacie stanice k uvedenému dielu.
III. Zrušilo
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne číslo 5/2008 zo dňa 11. 9. 2008 ktorým bol schválený odpredaj pozemku pre p.
Popelku Emila, Nitr. Pravno.
IV. Odvolalo
• a/ p. Kľúčovského Drahomíra z funkcie
veliteľa Obecného hasičského zboru v Nitr.
Pravne
• b/ p. Hrabovského Jaroslava z funkcie
strojníka Obecného hasičského zboru
v Nitr. Pravne.
V. Menovalo
• p. Borisa Kiaca do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v Nitr. Pravne.
VI. Ustanovilo
• p. Chabena Jozefa do funkcie strojníka Obecného hasičského zboru v Nitr.
Pravne.
VII. Uložilo
• a/ predsedovi Dobrovoľného hasičského
zboru v Nitr. Pravne p. Leitmannovi Ľudovítovi a veliteľovi Obecného hasičského
zboru v Nitr. Pravne p. Kiacovi Borisovi
predložiť návrh na rozdelenie majetku
podľa inventarizácie zo dňa 1. 10. 2008
pre ďalšie užívanie a hospodárenie s týmto
majetkom obce.
• b/ Obecnému úradu v Nitr. Pravne predsedovi DHZ a veliteľovi OHZ v Nitr.
Pravne na základe uvedených zmien
vypracovať doplnok k Dohode o spolupráci DHZ, OHZ a obec Nitr. Pravno.
VIII. Poverilo
• poslancov OZ p. Lenčéša Petra, Drábikovú
Renátu, Kubíčka Petra, Ing. Arch. Groma
Mariana, Kremla Róberta na rokovanie
s firmou Ing. Ján Kačala o možnosti podielania sa firmy Obec Nitr. Pravno s.r.o.
na realizácii stavebnej časti projektu modernizácia a obnova Spojenej školy v Nitr.
Pravne.
IX. Neschválilo
• odpredaj pozemkov pre členov Základnej
organizácie – Slovenský zväz záhradkárov
Nitr. Pravno, ktoré toho času slúžia ako
záhradky v záhradkárskej osade pri MŠ,
Hviezdoslavova ul. Nitr. Pravno s tým,

že sa odpredaj bude riešiť spolu s novým
územným plánom obce. Do vyhotovenia
návrhu nového územného plánu doporučuje záhradky užívať tak ako doposiaľ.
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie uznesenia v tomto znení hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 8 poslancov
Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
Keďže viac pripomienok nebolo a program
bol vyčerpaný starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Do pozornosti občanov!!!

Zmeny

v separovaní odpadu
V predošlom vydaní Pravnianskych
zvestí sme uviedli nové informácie,
ktoré súvisia práve s touto témou. Hovoríme o separačnom dvore, ktorý vyrastie v priemyselnej zóne a prevádzka sa začne v prvej polovici budúceho
roka. Zemné práce sa už začali.
Túto tému otvárame znovu v súvislosti s malými, ale podstatnými
zmenami s vývozom separovaného
odpadu.
Dávame do pozornosti občanom,
že od 1. 1. 2009 sa bude separovaný odpad vyvážať už len vo štvrtok.
Prvý štvrtok v mesiaci to budú Pet
fľaše, druhý štvrtok v mesiaci papier,
tretí štvrtok starý textil. Novinkou je,
že štvrtý štvrtok v mesiaci sa bude
vyvážať veľkoobjemový odpad ako
príklad staré sedačky, nábytok a podobne. Tieto služby pre občanov bude
zabezpečovať Obec Nitrianske Pravno
s.r.o. Žiadame občanov, aby veľkoobjemový odpad z domácností, ktorý sa
bude zbierať každý štvrtý štvrtok, nahlasovali osobne, telefonicky, mailom
do kancelárie s.r.o najneskôr jeden
deň pred zberom tohoto odpadu.
Vráťme sa k dátumu 1. 1. 2009, kedy
je štvrtok a sviatok, takže výnimočne
pre tento prípad sa namiesto prvého
štvrtku budú Pet fľaše vyvážať v sobotu
3. 1. 2009.
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Čaro Vianoc
Vianoce akoby nemali vyzerať. Všade je zhon, plno ľudí, ktorí
nakupujú plné košíky „super darčekov“ a „superblbostí“ ako
hovoriace vence, šplhajúci sa Santa po sieti. Všetci chcú mať „superštýlovo“ vyzdobený dom množstvom blikotajúcich svetielok
a v duši tma. Ešte chýba sob Rudolf s červeným nosom. Umývame, leštíme, upratujeme, ukladáme čo sa uložiť nedá. Pečieme
najmenej ako keby sme mali tri žalúdky, nakupujeme do zásoby,
ako keby mala vypuknúť svetová vojna a obchody sú zavreté len
dva dni.
Kde sú tie jednoduché Vianoce starých otcov a starých mám.
Hory bieleho snehu. Brodili sme sa v ňom, aby sme si mohli
priniesť domov stromček. Doma voňala vanilka, škorica a med.
Vôňa kapustnice sa rozliehala po všetkých kútoch. Stromček
sme ozdobovali salónkami a klasickými vianočnými guľami.
Vôňa ihličia sa miešala s dobrotami na vianočný stôl. Tradičný
vianočný stôl vždy pripravovala mama. Na štedrý deň sme si pri
práci pomáhali spevom vianočných kolied a piesní. Dodržiavali
sa rodinné tradície. Prišiel štedrý večer, zneli spoločné modlitby,
svetlo sviec zažalo v každom z nás pocit tajomna. Navzájom sme
vyslovovali vianočné priania jeden druhému. Vianočné oplátky
natreté medom symbolizovali sladký život a pokoj v duši. Jablko z vlastnej záhrady zdravie a silu. Rybie šupiny pod obrusom,
šťastie a hojnosť v rodine.
Po večeri sme išli von, kde nás otec ťahal na sánkach po ceste,
kde neprešlo ani jedno auto. Chodili sme vinšovať a spievať Tichú
noc. Spoločne s rodičmi sme kráčali na polnočnú omšu. Pod nohami nám vŕzgal čerstvo napadnutý sneh.
Veľmi sme sa tešili z darčekov, boli jednoduché a milé. Darované z lásky. Navzájom sme si darovali pohodu a pokoj.
Viem, že sa to deje i teraz, ale čaro tohto okamihu nám narúšajú tie druhé „súčasné Vianoce“. Strojené, speňažené, a hlavne
vtieravé. Útočí na nás agresívna reklama, v supermarketoch donekonečna od októbra znejú rolničky a koledy a ich význam sa
stráca medzi regálmi, ktoré sú prepchaté množstvom nepotrených vecí. Za jabĺčka a orechy sme vymenili prepych, kupujeme
si pod stromček drahé dovolenky a počítače.
A pritom, k čomu nás nabádajú všetky tie svetlá sviec, tie tóny
vianočných piesní, darujme si lásku, položme srdce na vianočný
stôl a prinesie svetlo. A uvidíme čo je v živote podstatné, uvidíme
deti, ktorým chýba teplo, jedlo i rodičia. Starých ľudí,ktorí kdesi
sami čakajú na posledný deň života odložení a smutní. Mladých
ľudí, ktorí sa liečia z drogovej závislosti. Nevyliečiteľne chorých,
ktorí sa tešia z každého nového rána. Politikov, ktorí sa dohadujú
o „taľafatkách“. Tých príkladov je veľa.
Odpúšťaj a obdaruj láskou a príde to stratené „čaro Vianoc“.
Veď čo sme si najviac zapamätali z nášho detstva. Vianoce s vôňou ihličia, medu a oplátok, kapra, čo vyskočil z vane a dom bol
plný smiechu, naše spoločné stopy v snehu. Otec, mama a my.
Redakcia PZ
						

Upozornenie pre občanov!!!

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov, aby v zimnom
období neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách.
Svojim konaním obmedzujú možnosti zimnej údržby miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme občanov, že je v platnosti zákaz
parkovania na chodníkoch v celej obci. (VZN č.2/1996) a každý občan je povinný udržiavať chodník pred svojim domom.
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€uro na Slovensku
už od 1. 1. 2009

Nový rok 2009 budeme vítať aj s novou menou. Aj prostredníctvom našich Pravnianskych zvestí Vám chceme sprostredkovať
informácie a rady občanom v súvislosti so zavedením eura na
Slovensku.
Konverzný kurz 1 euro – 30,126 korún je známy s tlače i médií. Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách.
Po 1.1. 2009 budeme môcť až do 16.1. 2009 platriť okrem
eur aj korunovými bankovkami a mincami. Obchody však budú
vydávať len v eurách. Slovenské koruny bude možné bezplatne
vymeniť v bankách. Banky budú mince a bankovky vymieňať pol
roka a Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte
5 rokov a bankovky neobmedzene.
Aj napriek tomu odporúčame občanom uložiť si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Vaše úspory v banke
budú automaticky, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí
z Vašej strany, zmenené na eurá podľa stanoveného konverzného kurzu.
Upozorňujeme občanov, neprijímajte ponuky od neznámych
osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom, sú podozrivé. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich
sa za predstaviteľov bánk alebo iných inštitúcií, ktorí Vás môžu
navštíviť doma. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu
na euro informácie o prístupe k Vášmu účtu. Nik nemá právo
žiadať od vás informácie o tom, koľko máte doma alebo kedy
a ako si ich plánujete vymeniť za eurá. Banka od vás nebude
požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie.
B.H.

Pozvanie
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne
Vás pozýva na Vianočný koncert

12. decembra o 17,00 hod.
v obradnej sieni OcÚ
Súčasťou koncertu je výstava
betlehemov v zasadačke OcÚ,
vyhodnotenie súťaže
o „Zlatú hviezdičku“, bude sa podávať
vianočný punč, PZŽ pripravil
ochutnávku vianočného pečiva.

Jublilujúci dôchodcovia
Tak ako každoročne aj v tomto roku obradná sieň OcÚ
privítala jubilujúcich starších spoluobčanov z klubu dôchodcov. ZPOZ v Nitrianskom Pravne pripravil slávnostné prijatie jubilantov 13. novembra o 14,00 hod.
Stretli sa všetci, ktorí sa dožívajú okrúhlych jubileí. Zaspomínali si spolu s nami na mladé časy, pri piesňach
a citlivých melódiách vypadli aj slzy. Stretnutie s priateľmi im prinieslo radosť i úsmev na tvári. A hneď sa vrásky
zdali jemnejšie, nachvíľu zmizli starosti a všetko menej
bolelo. Práve v tomto veku nech neostane človek nikdy
sám a opustený.
Foto P. Černák

Vitajte na svete

S láskou sme v našej obci privítali najmenších občanov. V priebehu II. polroka 2008 sa narodilo v našej
obci 11 detí. Slávnosť uvítania detí do života 24. októbra priniesla veľa radosti do obradnej siene obecného úradu. Je to dobré znamenie, ak bocian začína
častejšie lietať. Naši maličkí sú naša budúcnosť. Veď
čím by sme boli bez detí …
Nový rok 2009 prinesie aj zvýšenie príspevku obce
pri narodení dieťaťa a to na 50 €.
Blahoželáme všetkým mladým rodinám k ich ratolestiam a do kolísky dobré zdravie, šťastie prajeme.

OZNAM OBČANOM
Od 1. 1. 2009 sú úradné hodiny Obecného úradu v Nitrianskom Pravne
pre styk s verejnosťou nasledovné:
pondelok: 7.30 h – 11.30 h / 12.30 h – 15.30 h
utorok: nestránkový deň
streda:
7.30 h – 11.30 h / 12.30 h – 15.30 h
štvrtok: 7.30 h – 11.30 h / 12.30 h – 17.00 h
piatok:
7.30 h – 11.30 h / 12.30 h – 14.00 h

Pootvorme trošku dvere
do klubu dôchodcov
Blíži sa koniec roka a my budeme bilancovať čo nám rok 2008
priniesol. Nie je toho málo. Ale skôr ako to v januári na našej
výročnej schôdzi urobíme, dovoľte priblížiť Vám aspoň trochu
našu činnosť.
Okrem našich pravidelných stretnutí všetkých členov 1x
v mesiaci, priestory klubu sú otvorené v pondelok, stredu a piatok, vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod. Každú stredu nacvičuje
spevácka skupina Jesienka pod vedením p. Marty Filovej, príležitostné piesne na spoločné posedenia. Poskytujeme pre našich členov 1-2x v mesiaci pedikúru. Pod vedením p. Anny Husárovej sme sa učili novú techniku ručných prác. Tento rok, po
vymaľovaní všetkých priestorov v júli, sme upratovali. Tu musíme spomenúť aj mužskú časť nášho členstva, lebo páni nám
veľmi pomohli pri sťahovaní, opravovaní, ba i kladení novej
dlažby do našej komory. V júni a v novembri sme organizovali oslavy jubilantov s prijatím starostom obce v obradnej sieni
OcÚ. Ďalej to boli Fašiangy, MDŽ, Liga proti rakovine, Deň
matiek, SNP, Deň úcty k starším, Mikuláš. Zabezpečovali sme
rekreačno-rehabilitačný pobyt v Liptovskom Jáne a v kúpeľoch
Nimnica celkom pre 11 osôb.
Je dobrým zvykom navštevovať naše spriatelené kluby. Tento
rok sme navštívili pri výročných jubileách Rajec a Kremnicu.
27.októbra sa konalo slávnostné zasadnutie pri príležitosti
15. výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska v Prievidzi.
V našom okrese až začiatkom roku 1993 vznikla okresná organizácia a už 20. januára, ako tretí klub po Bojniciach a Prievidzi, sme sa prihlásili aj my. Jednota dôchodcov Slovenska
dnes združuje 900 základných organizácií na celom Slovensku
s počtom členov asi 74 tisíc. Je to najväčšie občianske združenie na Slovensku a sme radi, že patríme do tejto veľkej rodiny.
Nakoľko sme boli prvými v rámci okresu Prievidza, bolo našej
ZO na tomto slávnostnom zasadnutí udelené ocenenie v podobe Pamätného listu za dlhoročnú obetavú prácu od krajskej
organizácie v Trenčíne.
Predsedkyňa našej ZO, ktorá túto funkciu zastáva od jej založenia, p. Anna Nádašdyová, obdržala vyznamenanie I. stupňa
Ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska za dlhoročnú prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie
Záverom nám prichodí poďakovať sa všetkým členom, ktorí
sa aktívne zapájajú do našej činnosti, ako aj všetkým občanom,
ktorí nám akokoľvek pomohli v uplynulom roku a stále pomáhajú. A keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, prijmite tento
náš vinš.
		
		
		
		
		
		
		
		

Vôňa medu ihličia,
dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná
liek na každý bôľ.
Zabudnite na starosti,
buďte stále šťastní,
nech je pre Vás nový rok
krajší ako krásny

		

praje Výbor KD a ZO ZDS v Nitrianskom Pravne
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Byť všade, kde je človek

To je zároveň aj motto práce Zboru pre
občianske záležitosti v Nitrianskom
Pravne, ktorý už 50 rokov sprevádza
občana pri rôznych životných udalostiach. Uvítania do života našich, uzavretia manželstva, stretnutia jubilantov,
slávnostné prijatia i smútočné
rozlúčky.
Prvé zasadnutie aktívu
ZPOZu bolo v našej obci
20. decembra 1958. Jeho
členmi boli Štefan Matejček,
Cyril Prostinák, Kamil Grom,
Mária Málišová a Valéria
Toporcerová. Používala sa len
reprodukovaná hudba a obrady sa konali iba v nedeľu. Prvými interpretmi živej hudby boli
huslista Jozef Toporcer a v tej
dobe klavirista Michal Toporcer. Ako
sóloví speváci účinkovali Štefánia Bridová, Alena Královičová, Ján Pauček
a Helena Paldaufová. Pripomenuli sme
si najstaršiu históriu aktivít ZPOZu,
pri tejto príležitosti starosta obce prijal
vo svojej kancelárii súčasných aktívnych
členov a poďakoval im za to, že prispievajú k dôstojnému priebehu obradov, že
sú „všade tam, kde je človek“, či už sú to
chvíle slávnostné, radostné i smútočné.

Práca ZPOZu nespočíva len v účasti na
obrade, akcii, či slávnosti, ale oveľa skôr.
Je to príprava po všetkých stránkach.
Byť s človekom v radostných i smutných
chvíľach v živote. Dať človeku pocit radosti, ale i istoty, že nie je sám. To je

poslaním tejto práce. Predsedkyňou
ZPOZu je Renáta Drábiková. Členmi
sú Jozef Balčirák, Elena Lukáčová, Beata Heldiová, Dáša Dobrovičová, Alica
Matušíková, Hilda Pojezdalová, Otília
Jamrichová, Mária Magyarová, Monika Frolová, Pavol Suchý, Štefan Beňo,
Oľga Portešová.
Za polstoročnicu činnosti ZPOZu
v Nitrianskom Pravne sa v tejto práci pre človeka, pre občana vystriedalo

množstvo mien, spevákov, recitátorov,
organizátorov, matrikárov, interpretov.
Osobitne ďakujeme za obetavú prácu
starším členom ZPOZu, ktorí desiatky rokov pôsobili v Zbore a boli pri ich
vzniku. Ich výpočet by bol úctyhodný.
Všetkým jedno veľké „ďakujeme“. Človek musí mať rád iného človeka, musí sa vedieť tešiť
zo šťastia toho druhého. Život
je umenie zvnútra. A všetko,
čo je bohatstvom sa nachádza
v srdci. A z toho srdca je treba
rozdávať, láskavosť, porozumenie, šťastie, priateľstvo, veľkorysosť, rozvahu a múdrosť.
A my vedení náklonnosťou
a hlasom srdca odovzdávame
svoje „ja“ do služieb ľudskosti.
A my umením jazyka a spevu sa snažíme vydať zo seba to najlepšie. Len ak
budeme mať blízko k druhým, priblíži
sa človek sám sebe.
„Sám nie si nič
však s druhým srdcom sila
a s človekom si ešte viac,
keď srdce rozbúšila
ozvena túžby ľudskej
po odozve harmonickej.“
Text a foto B.Heldiová

OZNAM OBČANOM
Slávnostná akadémia pre našich klientov
21. októbra 2008 sme pre svojich klientov pripravili
v Centre sociálnych služieb Bôrik Slávnostnú akadémiu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo ZUŠ
Nitrianske Pravno. Po kultúrnom programe nasledovala beseda s pánom starostom Ing. Jozefom Balčirákom a troma poslancami obecného zastupiteľstva,
menovite pani Drábikovou, pánom Lenčéšom a pánom Kremlom. Klientov zaujímal plánovaný obchvat
Nitrianskeho Pavna, zdražené cestovné, dopravné Beseda so starostom sa stretla s priaznivou odozvou
značenie či športové aktivity. Pán starosta zároveň a klienti prejavili záujem o častejšie podobné poduverejne poďakoval nášmu klientovi – p. Obžerovi, za jatia.
Mgr. Jana Holčeková
ochotu a pomoc pri udržiavaní športového ihriska.
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Akadémia seniorov
Každoročne v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa
stretávame s našimi skôr narodenými spoluobčanmi a pripravujeme pre nich program aj s malým občerstvením. V tomto roku sme
sa stretli v Požiarnej zbrojnici v Nitrianskom Pravne 23. októbra
o 15,30 hod.
V slávnostnom príhovore starostu obce zneli slová vďaky a úcty
k vykonanému dielu a priania pevného zdravia a krásnej slnečnej
jesene života.

Naši najmenší, deti z materskej školy svojím programom potešili
všetkých prítomných, zo základnej školy prišla potešiť svojim spevom Lenka Heldiová, deti a učitelia zo základnej umeleckej školy
oslovili spevom, hrou na hudobné nástroje.
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tenerezza bolo prekvapením a spoločné vystúpenie s učiteľským súborom zo základnej
umeleckej školy bolo prekrásnou bodkou za dojemným podujatím.
Naučme sa ďakovať, naučme sa robiť radosť tým druhým, veď
dobrých a úprimných slov nikdy nie je dosť.
B.H., foto P.Černák

Opäť sa usmievame

Predvianočná
tvorivá dielňa
Občianske združenie Vyšehrad aj v tomto roku
pripravilo 29. novembra o 15,00 hod. v kultúrnom
dome vo Vyšehradnom „Predvianočnú tvorivú
dielňu“.
Všetci, ktorí sa jej zúčastnili, sa venovali výrobe tradičných adventných vencov. Organizátori pripravili
dostatok prírodného materiálu a vlastnoručné výrobky potešili aj samotných tvorcov. A Vianoce sa
môžu začať!
E. Fabianová

2. september 2008. Pre niekoho deň ako každý iný, pre niekoho deň spojený s očakávaním nového. Áno, myslím tým
začiatok školského roka. Napriek dôkladnej príprave nebol
v tento deň v našej materskej škole dôvod na úsmev.
Voda raz opäť ukázala svoju silu. V našom prípade bola
príčinou havarijného stavu. Zničila dve triedy. Priestory ešte
pred nedávnom vymaľované, hračky čakajúce na príchod
detí sa zmenili na nepoznanie. Voda nemala zľutovania.
Nasledovalo obdobie, na ktoré už nechcem spomínať. Radšej sa chcem podeliť o to pozitívne. Vďaka pomoci, ochote
a spolupráci všetkých zainteresovaných sa nám podarilo
toto obdobie preklenúť.
A dnes už máme opäť dôvod na úsmev. Každý deň je pre
nás všetkých prekvapením. Či už sú to vymaľované triedy,
nová podlaha, koberce, nábytok.... Tešíme sa, že napriek
všetkému je naša materská škola opäť v kompletnej prevádzke a dokonca akoby krajšia, príťažlivejšia.
A tak sa všetci opäť usmievame a dúfam, že tých dôvodov
na úsmev bude stále viac a viac.
				
Eva Kováčiková
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Občianske združenie Vyšehrad
finišuje
(Reportáž s predsedom OZ Vyšehrad Rastislavom Haronikom)

Keď budete prechádzať Vyšehradným, určite Vás upútajú nevšedné stavby v okolí kultúrneho domu. Miestne občianske
združenie tu buduje náučno-oddychovo-športový areál s finančnou podporou KONTA ORANGE.
Ako sa zrodila táto myšlienka?
Všetci vieme, že kopec Vyšehrad je častým cieľom turistov. Aké
však je ich sklamanie, keď na vrchole nájdu holú lúku. Ešte aj turistická značka „sľubuje“ nejakú tú zrúcaninu.
Keď hradisko v stredoveku vyhorelo ako drevené, nezachovalo sa
z neho nič. Chceme ponúknuť návštevníkom ilúziu ako asi hradisko mohlo v tej dobe vyzerať. Bude to minimaketa hradiska podľa
výskumu PhDr. Remiášovej a k tomu tri stavby z rôznych historických epoch osídlenia hradu. Tieto stavby momentálne dokončujeme.
Vyrastajú tam aj iné objekty korešpondujúce so súčasnosťou.
Ktoré sú to?
Priestor sme doplnili preliezkami pre deti, ohniskom na opekanie
a vybudujeme tu aj malé ihrisko. Pribudnú funkčné pece na pečenie a vypaľovanie keramiky.

zabudli, že v minulosti tento potok spôsoboval aj ničivé povodne.
Zrejme sme presvedčení, že jedna omša v roku nás pred nimi
ochráni. Ak príde väčšia prietrž mračien, spláchne popol a smeti
z brehov, upchá už aj tak nepostačujúce koryto potoka.
A história sa môže zopakovať, na solčianskych poliach budeme
hľadať, čo nám voda odniesla. Viem si predstaviť, ako by tento potok mohol vyzerať, napríklad ako pred domom č. 918/115.
Vráťme sa k už spomínanému budovanému areálu. Finančné prostriedky, ktoré ste získali z Konta Orange boli určené
účelovo na materiál. Množsto prác ste si zabezpečovali svojpomocne. Ako sa zapájali členovia OZ do týchto aktivít?
Rád by som poďakoval Obecnému úradu v Nitrianskom Pravne,
ktorý je nápomocný, ďalej „chlapcom“ - zamestnancom colnej
správy, ktorí nám už tretí turnus nezištne pomáhajú.
Väčšina členov OZ je pasívna, hoci na začiatku prejavovali veľké nadšenie. Rád by som vyzdvihol Ľubomíra Gáplovského, ktorý
skutočne obetavo pomáha pri budovaní areálu, vidieť, že mu záleží na vzhľade svojej obce.
A čo ostatní obyvatelia Vyšehradného?
Sklamali nás najmä mladí, ktorým asi nezáleží na vlastnej obci.
Až na malé výnimky. Ostatní občania sa sporadicky v malom počte zúčastňujú brigád, ktorým sme naozaj vďační za pomoc. Veľmi
si ceníme pomoc ľudí z iných miest a obcí. Pomáhajú, aj keď nemusia. Verím, že do kolaudácie dokončíme všetky finančne podporené objekty areálu.
Vo Vašich slovách cítim kritiku, ale hlavne optimizmus a chuť
v diele pokračovať. Aká je však budúcnosť ďalších projektov
pri takejto aktivite?
Pokúšame sa kontaktovať s dobrovoľníkmi a inými združeniami
a veríme, že nájdeme cestu aj k našim mladým. Ak sa dielo podarí, určite osloví aj menej aktívnych členov združenia a ostatných
obyvateľov Vyšehradného.
Budem držať palce, aby vám vedenie obce Nitrianske Pravno bolo
naklonené aj v budúcnosti. Verím, že sa vám podarí získať ďalších
aktivistov a dobrovoľníkov na realizáciu ďalších vašich mimoriadne prospešných projektov.
Redakcia PZ, foto P. Černák

Blíži sa koniec roka, Vaša bilancia pre tento rok sa ukazuje byť
úspešnou , ako budete pokračovať v roku 2009?
V budúcom roku chceme vybaviť interiéry týchto stavieb dobovým zariadením od ohniska s jednoduchým zariadením a keramikou až po zbrane. Chceme upraviť celý areál, vrátane mlynského
náhonu, ktorý bude vyhlásený za technickú pamiatku.
Aké sú vaše vízie do ďalšej budúcnosti?
V nadväznosti na tento areál plánujeme vybudovať náučný turistický chodník na Vyšehrad s prezentáciou historických a prírodných
hodnôt tohto územia nadregionálneho významu. Nato nadväzuje
ďalšia úloha. Pod záštitou Ministerstva životného prostredia a Povodia Váhu chceme skultivovať koryto potoka Majzľanky, pretekajúceho obcou, ktorý je v súčasnosti v katastrofálnom stave.
Čo spôsobilo takýto žalostný stav vodného toku?
Naši občania sypú na brehy potoka domový odpad, najmä popol,
ale nie je problém nájsť tu aj stavebný odpad a iné „ozdoby“. Tento potok bol v minulosti zdrojom pitnej vody. Navyše ako by sme
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Doprajme deťom
krásne Vianoce ...

Spoločenstvo Matky Terézie v Nitrianskom Pravne sa v tomto predvianočnom období obracia na Vás s prosbou o potravinovú pomoc
pre sociálne slabšie rodiny. Už tretí rok zameriavame pozornosť na
23 detí a ich rodiny, o ktorých vieme, že túto pomoc potrebujú. Svoje potravinové dary môžete odovzdať do 15. 12. 2008, tak ako po
iné roky k rehoľným sestričkám do kláštora v Nitrianskom Pravne.
Doprajme deťom bohatší štedrovečerný stôl a sebe dobrý pocit
z pomoci blížnym.
Všetkým darcom srdečné „ďakujeme“ Spoločenstvo Matky
Terézie a obdarovaní.

Farské oznamy
na vianočné sviatky

Nový tieňový domček v materskej škole
Počas slnečných dní si na školskom dvore každé dieťa nájde
svoju obľúbenú preliezačku, hojdačku, či pieskovisko. Chýbal nám však malý úkryt pred slnkom, kde by si mohli deti
oddýchnuť, napiť sa, načerpať sily k ďalšej hre.
Z iniciatívy manželov Drábikových sa nám podarilo zrealizovať „tieňový domček“, ktorý pokrýva potrebu tieňa a chládku v slnečných dňoch. Naše poďakovanie za sponzorské
poskytnutie materiálov na jeho stavbu patrí:
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o, p. Lenčeš – drevo, cement,
sieťovina, spojovací materiál na konštrukciu, firma TONDACH
Nitrianske Pravno – škridla, firma OPEN, Ing. Ošvát – štrk,
pílenie reziva, firma MONET&partner, p. Drozd – chemický
ochranný náter na drevo, p. Sloboda – kovové konzoly, CSS
Nitrianske Pravno, Mgr. Kutiš – poskytol dielňu na ohobľovanie dreva a jeho ďalšie spracovanie. Zároveň ďakujem rodičom i starých rodičov detí, ktoré navštevujú našu materskú
školu za jeho samotnú výstavbu: p. Drábik ml., p. Drábik st.,
p. Smatana, Mgr. Mik, p. Murín so synom.
Verím, že výstavba tieňového domčeka je lastovičkou
úspešnej spolupráce s rodičmi i sponzormi pri modernizácii
školského areálu materskej školy.
Eva Kováčiková
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Projekt „ Zeleň pre naše deti“
Projekt „Zeleň pre naše deti“, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Skanska
v SR, v rámci zamestnaneckého programu „Ľudia pre stromy“, bol slávnostne ukončený a odovzdaný dňa 10. 11 .2008
za účasti starostu obce Nitrianske Pravno , zástupcov základnej školy a organizátorov tohto projektu p. Greschnerovej
a p. Witkovskej. Cieľom tohto projektu bola výsadba zelene
a tým aj estetické dotvorenie časti areálu školy v Nitrianskom
Pravne. Veríme že tento cieľ sa naplnil a zeleň, ktorá sa vysadila bude rásť do krásy pre všetkých návštevníkov školy
a zároveň bude aj inšpiráciou pre všetkých, ktorým nie je
ľahostajné prostredie v ktorom žijú a učia sa naše deti.

24. 12.
		

16.00 sv. omša v Nitr. Pravne
22.00 sv. omša v Malinovej

25. 12.

00.00
8.00
9.15
9.30
10.30
15.00

slávnostná polnočná sv. omša
sv. omša v Solke
sv. omša v Malinovej
sv. omša v Chvojnici
sv. omša v Nitr. Pravne
Jasličková pobožnosť

26. 12.

8.00 sv. omša v Solke
9.15 sv. omša v Malinovej
9.30 sv. omša v Chvojnici
10.30 sv. omša v Nitr. Pravne
16.00 Vianočný koncert vo farskom
			
kostole v podaní ženského
		
speváckeho zboru TENEREZZA
31. 12.
		

16.00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou
23.45 adorácia a privítanie Nového roka

1. 1.
		
		
		

8.00
9.15
9.30
10.30

sv. omša v Solke
sv. omša v Malinovej
sv. omša v Chvojnici
sv. omša v Nitr. Pravne

Pozvánka

na „Tradicný fašiangový ples“
ktorý pre Vás zorganizuje Pravňanský zväz
žien a to dňa 21. 2. 2009
v jedálni spoločnosti VJARSPOL s.r.o.
Nitrianske Pravno,
vstupné je 20 € na osobu.
Vo vstupnom je zahrnuté:
aperitív, večera, minerálka, hudba.
Kto bude mať záujem, môže si zakúpiť
vstupenky u p. Lenčešovej.
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Byť učiteľom je úžasné!

Učím na ZŠ v Nitrianskom Pravne už
29 rokov. Prešiel som už všeličím. Zo súdruha učiteľa sa stal zo mňa pán učiteľ,
či aj „Pán učiteľ“, to musia posúdiť iní.
Posledných 5 rokov som robil zástupcu
riaditeľa školy. Riešil som problémy detí
i dospelých a zistil som, že s dospelými je
to niekedy horšie ako s deťmi.
Prišiel teda deň, keď som sa stal znovu
„normálnym“ učiteľom. Na našej škole sa
konal Lesetag - deň dramatizácie textov
v nemčine. Ja som výmenou za kolegyňu
nemčinárku dostal suplovať nemecký jazyk do I. A triedy. Najprv som mal z toho
obavy, lebo som predsa len učiteľ 5.-9.
ročníka a neučím nemčinu. Obavy ale zo
mňa rýchlo opadli po otvorení dverí, keď
na mňa hľadeli úprimné a nevinné očká
užasnuté tým, že prišiel „ujo učiteľ“ a nie
ich milovaná pani učiteľka – nemčinárka.
Musím sa priznať, že ešte predtým som sa
jej opýtal, čo mám na hodine za ňu robiť.
Jej rada znela: „Povedz im, aby Ti predviedli, čo vedia.“ Po vyrieknutí tohto želania, po veľmi krátkom váhaní, sa pred
tabuľou objavil prvý odvážlivec.
Dievčatko po chvíli nakreslilo za tabuľu naučený obrázok a ostatní hádali jeho

nemecký názov. Postupne sa za tabuľou
objavovali nenapodobiteľné obrázky zubov, oka, nohy... Po nesprávnom hádaní
zaznelo z úst malého maliara nie škodoradostné, ale úprimné - „nein, falsch,“
a keď sa objavilo konečne to správne, bolo
počuť pre hádajúceho aj to vytúžené - „ja,
richtig“. Vtedy sa neuveriteľne rozžiarili
očká toho, čo to uhádol a hrdý kráčal za
tabuľu nakresliť to, čo ostatní čo najneskôr uhádnu.
Zrazu ma napadla myšlienka, čo sa stane, keď za tabuľou nebude nakreslené nič.
Oči mi padli na malú, usmievavú, copatú
slečnu . Nebolo ju treba ani dlho prehovárať, šibalsky sa usmiala a bežala za tabuľu. S dokonalým hereckým majstrovstvom
zvládla robiť sa, že niečo kreslí a keď vyšla
spoza nej, vytrvalo s „maskou“ na tvári
opakovala „nein falsch, nein falsch“. Došlo až k tomu, že naučené názvy vecí sa
začali opakovať a ostatní sa začali navzájom upozorňovať- „to už predsa bolo!“ Ich
bezradnosť nemala konca. No po mojom
vyhlásení, kto príde nato, čo je za tabuľou,
je najšikovnejší, najbystrejší z triedy, spozorneli a po mnohých márnych pokusoch
a sklamaniach sa predsa len ozvalo z úst

drobného chlapčaťa sediaceho v prvej lavici- „celkom nič!“ Ostatní užasli, aké to
bolo jednoduché, ale vzápätí som užasol
aj ja, pretože hneď na to sa ozval odborný,
fundovaný preklad iného chlapčaťa - „gar
nichts!“ Ten sa mi priznal, že aj keď sa
toto spojenie ešte neučili, on to vie zo satelitných programov vysielaných v nemčine.
A to ešte nebolo ani z ďaleka všetko, čo mi
prváčikovia predviedli! Prišla na rad aj
nemecká pesnička s nenapodobiteľným
a krásnym prevedením, doplneným o rôzne pohyby rúk a mimiku. Po vyčerpaní nemeckého repertoáru dokonca aj slovenská
pesnička - „Keď si šťastný, tlieskaj rukami, keď si šťastný..., ktorú mi spontánne
spievali sediac pred lavicami na zemi.
Tlieskal som šťastný spolu s nimi, kým
ma z krásneho sna nevytrhol neúprosný
školský zvonec, ktorý ohlásil koniec neuveriteľnej hodiny. Ďakujem touto formou
kolegyni nemčinárke, ale hlavne prváčencom, že som sa po piatich, a teraz to
už s určitosťou viem povedať „hluchých
rokoch“ utvrdil v tom, že „byť učiteľom je
úžasné!“
						
Mgr. Stanislav Holec

Aj ženy majú svoj deň
V takomto duchu sa nieslo popoludnie pri čaji 21. novembra
o 17,00 v požiarnej zbrojnici, ktoré pripravil PZŽ pre svoje členky
i pre všetky ženy, ktoré chceli stráviť pár spoločných chvíľ pri
cvičení a krášlení. Všetky sa chceme páčiť. To je ženám vlastné. Cvičenie na fit lopte so Soňou Gubkovou bolo návodom na
príjemnú relaxáciu, slečna Lubíková poradila ako vyzerať dobre
napríklad na takom plese, či pri inej spoločenskej udalosti.
Dámy, nezabudnite, byť krásne, to je pre nás priam povinnosť.
B.H.

Pri príležitosti konania vianočného koncertu, dňa 12. 12. 2008
usporiada Pravňanský zväz žien v zasadačke Obecného úradu „Ochutnávku vianočných dobrôt“.
Zároveň vyzývame všetky členky PZŽ, aby nám prispeli svojimi ukážkami tradičného vianočného pečiva
a dobrôt. Môžu priložiť aj recept a tak prispejú k spestreniu a obohateniu sviatočných stolov
všetkým, ktorí o ne prejavia záujem.
výbor PZŽ
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Spevokol Probner Echo v Stuttgarte
V dňoch 14. - 16. novembra 2008 sa konali Oslavy 60. výročia
Karpatskonemeckého spolku katolíkov v Stuttgarte.
Na tieto oslavy bol pozvaný aj náš spevácky súbor Probner Echo.
V piatok 14. novembra sme odchádzali z Nitrianskeho Pravna. Veselé, rozospievané, plné očakávania sme večer prišli do Stuttgartu. Naši hostitelia nás už netrpezlivo čakali a počas celého pobytu
sa nám obetavo venovali.
V sobotu sme si prezreli starobylé mesto Stuttgart, ktoré už
dýchalo vianočnou atmosférou a večer v kultúrnom programe,
ktorý bol pripravený pre pozvaných hostí,sme vystupovali aj my.
Spievali sme nemecké a slovenské piesne. Naše vystúpenie bolo
odmenené dlhým potleskom. Bývalých krajanov obzvlášť dojali
slovenské ľudové piesne.a nehanbili sa ani za slzy dojatia. Po kultúrnom programe sme ich stretli na priateľskom posedení.
Slovensko sme reprezentovali my a preto sme pripravili typické
slovenské pohostenie. Nechýbali oškvarkové pagáčiky, bryndza,
klobása, syrové korbáčiky a hlavne spev. Pridali sa samozrejme
i naši krajania, veď to boli piesne ich mladosti, domoviny, na ktorú
mnohí ani po desaťročiach nezabudli. A práve hudba aj spev odstránili rečové bariéry a vznikli nové priateľstvá. Veľký záujem bol
aj o naše DVD-čko, ktoré sme natočili pri príležitosti 10. výročia
vzniku súboru.
V nedeľu celebroval slávnostnú sv. Omšu biskup Dr. František
Tondra a za organového doprovodu sme spievali slovenské mariánske piesne.
V popoludňajších hodinách náš pobyt končil. Nemeckí priatelia
nám poďakovali za veľmi hodnotný kultúrny program, my im za
starostlivosť a pekné zážitky. Pôsobivá bola aj živá reťaz, ktorú sme
utvorili a spoločne sme zaspievali pieseň Wahre Freundschaft.
Nastalo lúčenie...Stisky rúk, objatia, slzy... Lúčili sa starí priatelia,
ale aj tí noví. Naše dovidenia a ich Auf Wiedersehen sa ozývalo
všade.
Ľ. Hianiková

Športovať je zdravé

Dievčatá aj chlapci, narodení po 1. 1. 1996, z blízkeho aj
širokého okolia, ktorí máte záujem o aktívny športový pohyb spojený so základnou výučbou ovládania futbalovej
lopty – pozývame vás do športového kolektívu žiackych futbalistov. Tréningy sú v zimnom období (november-marec)
vždy vo štvrtok 15,55–17,25 hod. a v sobotu 10,00 – 12,00
v telocvični ZŠ v Nitrianskom Pravne.
POZVÁNKA na futbalový turnaj mladších
žiakov
Srdečne pozývame rodičov, priateľov a známych dňa
27. 12. 2008(sobota) do športovej haly v Prievidzi, kde sa uskutoční futbalový turnaj mladších žiakov(nar. po 1. 1. 1996).
Rozlosovanie : 9,30 Nitr.Pravno - Handlová
10,00 Nitr.Pravno – Opatovce nad Nitrou
11,30 Nitr.Pravno – Nováky
Príďte povzbudiť svoje ratolesti.

Futbal – mladší a starší žiaci –
vyhodnotenie jesennej časti
26.10.2008 mužstvá starších a mladších žiakov ukončili svoje
účinkovanie v jesennej časti futbalového ročníka 2008/09 zápasom
v Lehote pod Vtáčnikom.
Po návrate do Nitrianskeho Pravna sa v požiarnej zbrojnici uskutočnilo vyhodnotenie sezóny trénermi mladších aj starších žiakov.
Rozobrala sa dochádzka na tréningy, na zápasy,spokojnosť či nespokojnosť s jednotlivými zápasmi a predostreli sa plány do budúcnosti čo sa týka tréningov v telocvični a turnajov na umelej tráve po
okolitých dedinách.
Na záver bolo pre chlapcov vďaka firme NESPA a potravinám
Domaniková pripravené výdatne občerstvenie, ktoré si chlapci veľmi pochvaľovali. Ľutovali, že ukončenie sezóny nie je po každom zápase.
foto - archiv p.Kiripolského

Pozvánka

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy srdečne pozývajú občanov obce na Vianočný koncert dňa
18. decembra 2008 o 17 00 hodine v koncertnej sále
ZUŠ. Veríme, že zaujímavý program Vás príjemne
naladí na blížiace sa vianočné sviatky. Tešíme sa,
že Vaším potleskom odmeníte výkony našej mladej
talentovanej generácie.

Pozvánka
Spevácky zbor TENEREZZA srdečne Vás pozýva na Vianočný
koncert dňa 26. decembra 2008 o 16 00 hodine v Rímsko-katolíckom kostole v Nitrianskom Pravne. Prežite s nami príjemné chvíle
pri skladbách hudobných skladateľov a vianočných piesní.

Pozvánka

Žiac a učitelia Základnej umeleckej školy srdečn
e pozý ajú občanov obce na Novoročný koncert ZUŠ dňa
22. januára 2009 o 17 00 hodine v koncertnej sále ZUŠ.
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Je veľkou škodou nielen pre pravňanský futbal, ale aj pre hráčov samotVyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka
ných, že im pracovné zaradenie neumožňuje venovať sa futbalu vo väčšej
2008/2009
IV.
liga
muži:
miere. Ich futbalové
zručnosti a celková
výkonnosť by určite
boli na podProgram bohoslužieb počas Vianoc - 2006
vo farnosti
Nitrianske
Pravno

Prípravu na nový súťažný ročník sme začali ako nový účastník V. ligy západ.
Osemnásťčlenný káder z predchádzajúcej sezóny sa obmenil, keď odišili
24. december - IV. ADVENTNÁ NEDEĽA - Adam a Eva (štedrý deň)
Bielik Anton a Martin Václaviak pracovať do zahraničia, Štálnik hosťovať
08.00hod.
omša
v Solke
do
Malinovej,- sv.
Orság
sa vrátil
do Lehoty pod Vtáčnikom. Prišiel P. Balčirák
omša v Malinovej
z09.15hod.
hosťovania- sv.
v Malinovej,
z hosťovania v Prievidzi sa vrátil Chupek, ktorý
09.30hod.
- sv. omšavekvoaChvojnici
ukončil
dorastenecký
prehovoriť sa nechal Pavol Áč. Na poslednú
10.30hod.
- sv. omša
Nitrianskom
Pravne
chvíľu
sa podarilo
získaťvRonyho
Gajdáča,
ktorý však odohral len dve kolá
a22.00hod.
pravdepodobne
si
našiel
prácu
v
zahraničí
(viac o sebe nedal vedieť), tak
- sv. omša vo Chvojnici - POLNOČNÁ
ako
aj
Rado
Ličko.
24.00hod. - sv. omša v Malinovej - POLNOČNÁ
V polovici- septembra
z hosťovaniaPravne
v Novákoch
vrátil Michal Štefan
24.00hod.
sv. omša vsaNitrianskom
- POLNOČNÁ
a z hosťovania v Pravenci Jozef Čampiš. Do Malinovej sa vrátil Tomáš Priehoda. Z dvadsaťčlenného kádra hráčov 8 pracuje na smeny, dvaja odchá25. december - PONDELOK - Narodenie Pána
dzajú na týždňovky a jeden za školskými povinnosťami. Tomu zodpovedala
(prvý sviatok vianočný- prikázaný sviatok)
aj dochádzka na tréningy, keď sa pohybovala v jednotlivých mesiacoch
08.00hod.
omša
Solkekáder to bolo žalostne málo, čo sa potvrmedzi
52% -ažsv.
56%.
Prevmladý
09.15hod.
- sv. omša zápasoch.
v Malinovej
dilo
aj v majstrovských

09.30hod. - sv. omša na Bôriku (vo Chvojnici sv. omša nebude)

10.30hod.
Štatistika
: - sv. omša v Nitrianskom Pravne
15.00hod.
- VIANOČNÝ
(v kostole
Nitrianskom
MZ doma
8 3 PRÍBEH
1
4- MUZIKÁL
10 : 12 (1 polčas
7 : 3) 10vbodov
Pravne)
MZ vonku
7 0 0
7 21 : 3 (1 polčas 11 : 1) 0 bodov
Spolu

15

3

1
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13 : 33 10 bodov 14 miesto

26. december - UTOROK - Sv. Štefana (druhý sviatok vianočný)
Strelci: Jamrich Miroslav 8 gólov
08.00hod. - sv. omša v Solke
Jamrich Michal 2 góly
09.15hod.
- sv. omša v Malinovej
Adamček, Štiffel M., Chupek po 1 góle
09.30hod. - sv. omša na Bôriku (vo Chvojnici sv. omša nebude)
10.30hod.
omša
v Nitrianskom
Pravne
Karty:
ŽK – -27sv.(za
rečnenie
5, ostatné bežné
fauly)

statne vyššej úrovni. Nedá mi nespomenúť ľudskú stránku väčšiny hráčov.
Bolo mi potešením
s nimi
spolupracovať.
10.30hod.
- sv. omša
v Nitrianskom
Pravne - poďakovanie na konci
Ako
východisko
k
zlepšeniu
situácie pri nezmenených podmienkach
roka
práce vidím- sv.
doplnenie
kádra
o 3 kvalitných
hráčov
do základnej zostavy
15.00hod.
omša na
Bôriku
zo slávnosti
PM Bohorodičky
a 2 mladých hráčov – čakateľov, ktorí v prípade nasadenia odohrajú
23.45hod. - adorácia pred Sviatosťou Oltárnou a polnočné
štandard IV. ligy.

požehnanie v Nitrianskom Pravne (v kostole)
00.00hod. - privítame Nový rok 2007

PaedDr. Dzian Gerhard

1. január - PONDELOK - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Zhodnotenie jesennej časti ročníka 2008/2009 –
(Nový rok - prikázaný sviatok)
liga
08.00hod. - Novoročná sv.dorast
omša v 5.
Solke
09.15hod. - Novoročná sv. omša v Malinovej
Jesenná časť súťaže sa začala už 3. augusta 2008. V prvých zápasoch
09.30hod.
- Novoročná
sv. omša
mužstvo ešte
nebolo kompletné,
lebovobolChvojnici
čas dovoleniek a letných brigád.
10.30hod.
Novoročná
sv.hráči,
omšaďalší
v Nitrianskom
Pravne
Do mužstva- pribudli
4 noví
3 po skončení
v žiackom mužstve
14.30hod.
Litánie
k
menu
Ježiš
s
novoročným
so
u dorastencov nepokračovali. Zo štyroch nových hráčovpožehnaním
boli dvaja z PrieSviatosťou
Oltárnou
(v
kostole)
vidze, kde im skončilo hosťovanie (Jaško Martin a Vetrák Roman), ktoré
sme následne predĺžili aj v doraste Prievidze. V našom mužstve pokračoJaško -Tomáš
a Sláviček
Karol.
Po dlhšej odmlke sa vrátil Štiffel Rudolf
6.valijanuár
SOBOTA
- Zjavenie
Pána
a z Tužiny
na hosťovanie
Vravko Maroš. V súťaži sme dosiahli nasle(Traja
králiprišiel
- prikázaný
sviatok)
dujúce výsledky:
08.00hod.
- sv. omša v Solke
Nitr.
Pravno
0:0
09.15hod. - –sv.Ladce
omša v Malinovej
Nitr. Rudno – Nitr. Pravno 3:4
09.30hod. - sv. omša vo Chvojnici
Z.Kostoľany – Nitr. Pravno 0:1		
10.30hod.
omša v Nitrianskom
Pravne
Nitr. Pravno- –sv.
Streženice
1:0

Hodnotenie
v MZvo
(z 10
bodovej stupnice):
09.30hod. hráčov
- sv. omša
Chvojnici
1. Pročka Marek
8,25 boda
2. Vrábel Ján
8,15 boda
3. Valko Pavol
7,85 boda
4. Jamrich Miro
7,70 boda

09.15hod. - sv. omša v Malinovej

Nitr. Pravno – St. Turá
3:2		
Košeca – Nitr. Pravno
4:0
VDubodiel
tento deň
požehnáva
– Nitr.saPravno
7:3		pri sv. omšiach voda, ktorú si potom
Nitr. Pravno
H. Sŕnie
3:2
veriaci
berú–do
svojich príbytkov.
Nitr. isto
Pravno
– N.Dubnica
Tak
v tento
deň je 0:3		
zvykom požehnávať domy. Kto má o toto
Chynorany – záujem
Nitr. Pravno
požehnanie
nech3:1
sa prihlási v sakristii kostola. Požehnávať
Plevníkbudeme
– Nitr. Pravno
domy
6. 1. 20074:0		
od 13.00h podľa ulíc.
Nitr. Pravno – Drietoma 0:3
Nitr. Pravno – H.Ozorovce 4:0		
Nitr. Pravno – Beluša
1:3
Kanianka – Nitr. Pravno 1:1

K uvádzanej štvorici hráčov, ktorí sú pre pravňanský futbal ťažko nahraditeľní, by som pridal Klajbera Juraja a Miloša Oboňu. Uvedená šestica
nastúpila spolu len v 4 MZ. Za vrchol výkonnostných možností mužstva
považujem prvý polčas doma s Bánovcami, keď sme ho vyhrali 1 : 0
a 3 : 4 výborné príležistosti sme nevyužili a MZ doma s Borčicami (1 : 1).
Veľmi sľubný výkon sme predviedli doma s Piešťanmi (0 : 1) a so Solčanmi
(3 : 2). V ostatných MZ sme podávali nevyrovnané výkony, keď sme dobré okamihy striedali so slabými. Najväčšie slabiny mužstva vidím v slabej
trénovanosti 2/3 mužstva, nízkej úrovne morálnych vlastností a skúseností
1/2 mužstva. Prvý obdržaný gól bol pre nás vždy veľkým zlomom v zápase. Nesmiem zabudnúť na neschopnosť premieňať gólové príležitosti. Na
strelenie gólu sme v priemere potrebovali 4 - 5 šancí. Pozitívom však bolo,
že vo väčšine zápasov sme si ich dokázali vypracovať, čo svedčí o určitom
hernom napredovaní. Njväčším sklamaním a herným prepadákom pre mňa
boli MZy doma s Partizánskym (0 : 2) a vonku v Kanianke (5 : 1) v Hrnčiarovciach (2 : 0) a v Novej Dubnici (1 : 0).

Bilancia: 15 zápasov – 6 výhier, 2 remízy, 7 prehier – skóre 22:35
O góly sa postarali: Galus 12, Valentín 3, Greschner 3, Haluš 2, Štiffel 1,
Češek 1. So ziskom 20 bodov sme sa umiestnili na 11. mieste.
S výsledkami mužstva som spokojný, okrem dvojzápasu doma, kde sme
nezískali ani bod. Horšie to už bolo s predvádzanou hrou, hlavne po výhre
v 8. kole v Nitr. Rudne, po ktorej sme poskočili na 4. miesto tabuľky. Chlapci
akoby sa zľakli postavenia v tabuľke a v zápasoch neodvádzali to, čoho sú
schopní. Týkalo sa to hlavne kombinácií, ktorým sa vyhýbali a začali len
nakopávať loptu.
V 4 zápasoch zaskakoval Galus aj za „A“ mužstvo, čo pre nás znamenalo
absenciu najlepšieho strelca.
Mierne sme sa zhoršili v správaní sa na ihrisku, keď sme dostali viac
žltých kariet ako sme boli zvyknutí (14) a zavŕšili sme to červenou kartou
v Kanianke (Rusnok).
ŽK dostali: Cachovan 3, Leitman 2, Rusnok 1, Šandor 3, Valentín 1,
Vravko 1, Kristel, Haluš 1.

ČK – 3 (Oboňa, Bielik, Valko, všetko fauly v nebezpečnej gólovej
31. decembersituácii)
- NEDEĽA - SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA
Početnosť
faulov
(koniec roka) vyplynulo z nižšej taktickej a pohybovej úrovne hráčov.
Potešiteľný
pokles
kariet
za nešportové prejavy a správanie sa hráčov.
08.00hod. je- sv.
omša
v Solke
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