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Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom
rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdce sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám
úspešný a šťastný nový rok 2017.
starosta obce a kolektív zamestnancov
obecného úradu v Nitrianskom Pravne

POZVÁNKA

Obecný úrad Vás všetkých pozýva na Silvester,
ktorý sa koná od 21.00 hod. na námestí v Nitrianskom Pravne.
Pripravujeme varené vínko a čaj.
Prídťe spolu s nami privítať NOVÝ ROK ohňostrojom a dobrou náladou.

Pokračovanie na str.2
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Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce Nitr. Pravno na rok 2017
Pre rok 2017 sú vypracované a
zverejnené návrhy Všeobecne
záväzných nariadení obce Nitr.
Pravno.
Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Nitrianske Pravno
/ďalej len VZN/ o dani z
nehnuteľnosti č. 3/2016 na
kalendárny rok 2017 je na úrovni
roku 2016.
Návrh VZN č. 4/2016 o miestnej
dani za psa na kalendárny rok 2017
a návrh VZN č. 5/2016 o miestnej
dani za užívanie verejného
priestranstva na kalendárny rok
2017 sú navrhnuté bez zmeny
oproti roku 2016.
Ďalší návrh VZN č. 6/2016 o dani
za ubytovanie je navrhnuté ako
bolo v r. 2016.
Návrh VZN č. 7/2016 o poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Nitrianske
Pravno a VZN č. 8/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na
kalendárny rok 2017 sú navrhnuté
bez zmeny oproti roku 2016 s
krátkou úpravou textu v § 12 –
zber jedlých olejov a tukov z
domácností.
V Kritériách na odpúšťanie alebo

zníženie poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2017 nie sú
navrhnuté žiadne zmeny oproti
roku 2016. Systém zberu
komunálneho odpadu a
separovaný zber v obci Nitr. Pravno
je na úrovni roku 2016.
Návrh VZN č. 9/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy
a školských zariadení so sídlom na
území obce Nitrianske Pravno pre r.
2017 obsahuje prílohu s výškou
dotácie na kalendárny rok 2017 v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nitr. Pravno a je určená v prílohe č.1
všeobecne záväzného nariadenia.
Ďalej je navrhnutý Návrh VZN č.
10/2016 – Trhový poriadok pre
Pravniansky jarmok a vianočné trhy
v obci Nitr. Pravne, v ktorom sú
podrobnejšie upravené podmienky
predaja na jarmoku ako aj kontroly
dodržiavania jarmočného poriadku.

zariadeniach a podmienky úhrady
príspevkov v školských jedálňach.
Týmto doplnkom zriaďovateľ
Obec Nitr. Pravno určuje pre
základnú školu vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti zápis
prvákov do 1. ročníka na školský rok
2017/2018
v Základnej škole, Školská 370/19, v
Nitrianskom Pravne, ktoré deň
bude schválený Dodatkom k VZN
obce.
Výška mesačných príspevkov
žiakov je navrhnutá bez zmeny
oproti školskému
roku 2016/2017.
Uvedené Návrhy Všeobecne
záväzných nariadení podliehajú
schváleniu obecného
zastupiteľstva a po ich schválení
nadobúdajú účinnosť od 1.1. 2017.

Úplné znenia Návrhov nariadení sú
zverejnené na úradnej tabuli na
Obecnom úrade v Nitr. Pravne a
internetovej
stránke obce Nitr.
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č.
Pravno
www.nitrianskepravno.sk.
9/2014, ktorým sa určujú miesto a
čas zápisu do základnej školy a
výška mesačných príspevkov
Obecný úrad
žiakov a zákonných zástupcov detí
Nitrianske Pravno
a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských

OCENENIE DARCOV KRVI
Aj v čase vysoko vyspelej vedy a
techniky sú veci a situácie, v
ktorých je rozhodujúcim činiteľom
človek a jeho ľudské cítenie. Vec,
ktorá sa nedá ničím nahradiť, ktorá
je stále najvzácnejšou tekutinou, je
krv. Rozhodnutie darovať krv má
veľký význam, pretože môže
zmeniť, respektívne zvrátiť osud
iného človeka a zachrániť mu život.
Tejto životodarnej tekutiny nikdy
nie je dosť. Preto si musíme vážiť
ľudí, ktorí sú rozhodnutí a ochotní
svojou krvou pomáhať iným.
V našej obci sú takýto ľudia, ktorí
zachraňujú a pomáhajú . MS SČK v
spolupráci s obecným úradom
usporiadal 24.11.2016, spoločné
posedenie pre držiteľov Jánskeho

plakety spojené so zápisom do
pamätnej knihy a zároveň si
prevzali darčeky od členiek výboru
MS SČK a od starostu obce boli
odmenení finančnou čiastkou.
Oceneným darcom sa prihovoril
starosta obce Ing. Jozef Balčirák.

blahoželáme a prajeme veľa
zdravia, sily a ochoty ďalej
pomáhať. Veríme, že rady darcov
krvi sa budú rozširovať najmä o
mladých ľudí a takéto pekné
podujatia budeme môcť
uskutočňovať častejšie.

Držitelia bronzovej Jánskeho
plakety: Iveta Čičmancová, Zlatica
Čertíková, Tomáš Pavlíček
striebornej Janského plakety:
Milan Koneval
zlatej Janského plakety: Ľubomír
Valchovník.
diamantovej Janského plakety:
Teodor Haneš

Marcela Kúdelová

Všetkým držiteľom plakiet srdečne

november
december 2016 ::
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OBECNÁ KNIŽNICA
Knižnica v našej obci je dobre vybavená
krásnou a náučnou literatúrou.
Navštevujú ju aj obyvatelia z okolitých
obcí.
Jej úlohou je priblížiť knihy deťom
a dospelým, vzbudiť záujem o každý žáner
literatúry a najmä u detí vypestovať lásku
ku knihe a viesť ich k tomu, aby sa stali
pravidelnými návštevníkmi a čitateľmi
knižnice.
Knižnica je otvorená:
PONDELOK
od 13°° - 16°°hod.
STREDA
od 13°° - 17°° hod.
PIATOK
od 13°° - 16°° hod.
Členský poplatok za kalendárny rok je:
DOSPELÍ 2€ DETI 1€
Výpožičná lehota je jeden mesiac.
Tu treba pripomenúť, že knihy sú
majetkom obce a čitateľ si ich len
požičiava, lebo aj medzi našimi čitateľmi
sa nájdu občas takí, ktorí knihy „zabudnú
vrátiť “ a napomenutia a upomienky
ignorujú.
V knižnici sú knihy rozdelené na krásnu
a náučnú literatúru, na knihy pre
dospelých a knihy pre deti a mládež.
Pre našich čitateľov
pripravujeme
pravidelné výstavky zakúpených
knižných noviniek a rôzne aktuálne
nástenky. Organizujeme exkurzie pre
žiakov základnej a materskej školy, besedy
pre najmenších čitateľov. Deti majú takto
možnosť navštíviť knižnicu, prezrieť si
knihy, prelistovať si tie, ktoré ich najviac
zaujmú a niečo si z nich prečítať. Aj týmto
spôsobom je možné získať deti a mládež
do radov verných čitateľov. Mnohí sa
naozaj radi vracajú, lebo objavili, že
dobrou knihou vyplnený voľný čas má pre
nich, aj v dnešnej rýchlej internetovej
dobe, čarovné a nezastupiteľné miesto.
Každý rok sa z rozpočtu obce
nakupujú nové knihy a knižný fond sa
neustále obohacuje. Záujem je najmä
o súčasnú slovenskú i zahraničnú
literatúru, historické romány, romány

z lekárskeho prostredia, detektívky,
encyklopedickú a náučnú literatúru, napr.
z oblasti ochrany zdravia, zdravej výživy,
záhradkárstva, ale záujem je aj
o spoznávanie našej histórie, našich dejín
– v závislosti od rôznorodosti čitateľov.
Mládež najradšej siaha po dobrodružnej
a vedecko-fantastickej literatúre, dievčatá
stále aj po klasických dievčenských
románoch. Najmenší obľubujú tradičné aj
m o d e r n é ro z p ráv k y, p r í b e hy
o zvieratkách, deťoch a rôznych záhadách
okolo nás.
V roku 2016 sme do obecnej knižnice
zakúpili 120 nových kníh, napr. Knihy pre
dospelých: Posledný policajt, Umenie
lásky, Chirurgovo srdce, Si ako slnko,
Kód 7,..
Knihy pre mládež: Vtáčkar, Postrach
Denis, Budeme si čítať, Nádych,...
Náučná literatúra: Človek zomiera
dvakrát, Myslenie uzdravuje, Zdravé
raňajky a večere, Záhradkár,...
Súčasný stav evidovaných kníh v našej
obecnej knižnici je 6 165 kusov, z toho:
Pre dospelých
– krásna literatúra – 3353 kusov
– náučná literatúra – 1258 kusov
Pre deti a mládež
– krásna literatúra – 1318 kusov
– náučná literatúra – 236 kusov
Mnohí naši čitatelia už poznajú širokú
ponuku v knižnici. Knihy si požičiavajú
deti, ich rodičia a dokonca aj starí rodičia.
Knihy sa tak dostávajú do rodín, do rúk
čitateľov, kam patria, aby z nich mohli
čerpať múdrosť a potešenie, aby si
spríjemnili voľný čas, zabavili sa, oddýchli
si od denných povinností, odreagovali sa
od každodenných starostí a napr. sa aj
v rozprávkach mohli vrátiť do svojich
krásnych detských čias.
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Náboj Junior
Dňa 25.11.2016 sa naši dvanásti
ôsmaci a deviataci zúčastnili súťaže
Náboj Junior. Je to medzinárodná
matematicko-fyzikálna súťaž pre
štvorčlenné tímy žiakov druhého
stupňa základnej školy. Náboj Junior
prebieha súčasne na mnohých
miestach po celej Českej a Slovenskej
republike. V jednotlivých mestách sa
súťaž vyhodnocuje osobitne. V rámci
Prievidze získali naši žiaci Pavol
Biely, Damián Cachovan, Diana
Čaklošová, Natália Krebesová krásne
prvé miesto. Získali najviac bodov
z celého Trenčianskeho kraja. Ďalšie
dva tímy v zložení Nikoleta Majorová,
Milan Berzédy, Matúš Mendel, Marek
Smatana a Alexandra Drábiková,
Peter Hideg, Denisa Richterová, Nina
Šujanová sa umiestnili na piatom
a šiestom mieste z celkového počtu
20. V celkovom záverečnom poradí
v medzinárodnom československom rebríčku sa náš najlepší
tím umiestnil na 44 mieste zo 645
tímov. Okrem víťazného pohára,
diplomov a vecných cien si deti
odniesli aj veľa radosti a chuti do
nových súťaží.
Všetkým zúčastneným, ale
najmä víťazom gratulujeme
a prajeme veľa ďalších úspechov
v reprezentácii našej školy.
Zuzana Elischerová

Naozaj totiž platí pravda odveká, že
KNIHA JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA.
Ľudmila Hianiková

POZVÁNKA

ZUŠ Nitrianske Pravno a country kapela Zatúlaní vás pozývajú
na vianočný koncert, ktorý sa koná 26.12.2016 o 17.00 hod.
v rímskokatolíckom kostole v Nitrianskom Pravne.
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III. Ročník cestného behu krajom Hornej Nitry

V sobotu 26. novembra 2016
sa v našej obci konal cestný beh
krajom Hornej Nitr y. Po
zhodnotení priebehu a organizácie
preteku z minulých ročníkov, sme
sa rozhodli pre väčšie priestory.
Prezentácia a vyhodnotenie
preteku sa uskutočnilo v
spoločenskej miestnosti Vjarspolu.
Po ukončení prezentácie sa na štart
na Hviezdoslavovej ulici postavilo
celkom 14 žien a 56 mužov. Okrem
miesta štartu trať ostala
nezmenená. Po trase Nitr. Pravne
do miestnej časti Solka, cez
Pravenec, Poluvsie, Malinovú s
cieľom na námestí za amfiteátrom v
Nitr. Pravne. Trať bola dlhá 10,270
km.
Na j s t a r š í m i ú č a s t n í k m i b o l i
Kleinová Mára z Prievidze 79 rokov
a Ferenczy Dezider z Martina 81
rokov. Organizátorov potešila aj
skutočnosť, že zastúpenie mali
všetky obce cez ktoré sa bežalo a
účasť až 10 našich bežcov. Škoda, že
dobré podmienky nevyužili bežci z
Rajca a Martinského okresu.

Doteraz celkovo štartovalo 230
bežcov.
Poďakovanie patrí
sponzorom: Záhradníctvo Rena,
píla Kobza, obuv pani Lubíková,
kvetinárstvo Darina, Obecný úrad
Malinová a pán Oller Ján. Do
organizácie sa zapojili aj
starostovia p. Mikulášik, Šujan a p.
Luprichová. Všetkým ostatným
ktorí sa podieľali na príprave a
realizácii podujatia tiež ďakujem.
Bašovský

Víťazi jednotlivých kategórii:
MUŽI 18-39r.

40-49r.
50-59r.
60-69r.
70+ r.
ŽENY 18-34r.
35-49r.
50+ r.

Stretnutie s Mikulášom v MŠ
Ako každý rok, tak aj tento, sme v materskej škole
oslavovali deň sv. Mikuláša. Pri tejto príležitosti nás dňa
5.12.2016 navštívil v našej škôlke Mikuláš , kde sa ho
nevedeli dočkať všetky detičky. V každej triede Mikuláš
obdaril deti balíčkom. Deti z vďaky Mikulášovi a jeho
pomocníkom, Anjelovi a Čertíkovi zarecitovali básničky
a zaspievali piesne. Pri pohľade na Mikuláša sa všetkým
detičkám ihneď rozžiarili očká ako iskričky a na ich
tváričkách sa vyčaril úsmev. O tom predsa tento deň je,
o detskej radosti. V neposlednom rade, by sme chceli
poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli
deti obdarovať.
Mária Kondičová

Ilavský Miroslav - 35 minút 20 sekúnd
Ličko Matúš - 40 minút 12 sekúnd
Ťapušík Miroslav, Handlová - 41 minút 17 sekúnd
Berky Róbert, Solka - 41 minút 59 sekúnd
Sviták Stanislav, Žilina - 46 minút 05 sekúnd
Demeter Ján, Zvolen - 54 minút 11 sekúnd
Bašovský Jozef - 55 minút 11 sekúnd
Valová Silvia - 40 minút 21 sekúnd
Kremlová Katka - 49 minút 55 sekúnd
Prívarová Radka, Čadca - 43 minút 55 sekúnd
Budinská Eva, Poluvsie - 50 minút 37 sekúnd
Víťazom blahoželáme!

november
2016 ::::
december2016
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Mikuláš, čo mi dáš?

Pondelok 5. december 2016 sa niesol v duchu očakávaní…
Ani tento rok na nás nezabudol Mikuláš a s malým meškaním o
17.15 hod. prišiel rozsvietiť náš Vianočný stromček a s ním aj celú
vianočnú výzdobu v obci. Mikuláš sa doviezol spolu so svojimi
pomocníkmi – anjelikom a čertom. Odvážne detičky Mikulášovi
zarecitovali, zaspievali a všetci boli odmenení sladkosťou.
Mikuláš rozdal všetky darčeky a ponáhľal sa rozdávať radosť aj
iným detičkám...
M.V.T.

Privítali sme
nových občanov
2. decembra 2016 sme v
Obradnej sieni Obecného úradu v
Nitrianskom Pravne privítali
našich nových občanov:
Damiánka Jamricha, Peťka Prosa,
Samuelka Gazdu, Ninku
Wáclaviakovú, Terezku
Borčinovú, Ninku Jakubiskovú,
Zuzku Kotianovú, Dominiku
Zoreníkovú, Nellku Balážovú,
Ellku Oboňovú, Dávidka
Dlhopolčeka, Michailka
Papoutsidis, Martinka Polku,
Martinka Špilaja, Dorotku
Zaťkovú, Lujzku Dobrovodskú,
Marcuska Fabíka, Alexka Šujana,
Matejka Adámeka, Jurajka
Tužinčina, Jukubka Baláža,
Rastíka Kollára.
Vitajte medzi nami!
M.V. T.
Detská ľudová muzika ZUŠ Nitrianske Pravno v spolupráci
s Detským folklórnym súborom Malá Lubená Nitrianske Pravno
vás dňa 21.12.2016 pozýva na vianočný nákup do predajne COOP Jednota
Nitrianske Pravno, kde sa vám od

10:00 hod. do 13:00 hod.
predstavia s pásmom vianočných kolied.

BLIŽŠIE K ĽUĎOM
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Výberové konanie – referent pre kultúru
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta – referent pre kultúru s
pracovným úväzkom 3,75 hod. (1/2 pracovný úväzok).
Práca referenta je zameraná na kultúrno-osvetovú činnosť v obci,
spolupráca so školami, spolkami združeniami, spoločenskými
organizáciami v obci, predkladanie projektov pre oblasť kultúrnoosvetovej činnosti, spolupráca s médiami, publikačná činnosť,
reprezentácia kultúrno-osvetovej práce v tlači, aktualizovanie
kultúrno-osvetovej práce na webovej stránke obce, hľadanie
nových foriem záujmovo umeleckej činnosti v obci, ochrana
tradičnej ľudovej kultúry, tvorba programov, vypracovanie
scenárov, moderátorských textov, organizovanie vzdelávacích
kurzov, výstavnícka činnosť, sledovanie aktuálnych výročí a
udalostí miestneho významu, profily a portréty významných
osobností obce i regiónu, vybavovanie žiadostí, vydávanie
povolení na verejnú produkciu, triedenie a archivovanie
dokumentácie z kultúrno-osvetovej činnosti triedenie a
archivovanie fotografických materiálov z kultúrnej činnosti,
práca v komisii pre školstvo, kultúru a šport. Práca ďalej
pozostáva z redakčnej a publikačnej činnosti, šéfredaktor
Pravnianskych zvestí. Obsluha miestneho rozhlasu, príprava a
hlásenie relácií v miestnom rozhlase, triedenie a archivovanie
podkladov relácií, evidencia a uloženie zvukových hudobných a
iných materiálov pre potreby rozhlasových relácií.
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Nové kontajnery
na separovaný odpad
V našej obci sú rozmiestnené nové kontajnery na
zber skla – zelené a kovových obalov – červené.
Novozavedenými komoditami pri zbere
druhotných surovín, v našej obci od novembra sú
kovové obaly a použité oleje a tuky.
Do červených kontajnerov je možné dávať
kovové obaly z konzerv, nápojov, tiež alobal,
kovové vrchnáky, plechovky atď. Zbierajú sa tam
všetky druhy kovov – železo, hliník, meď,
mosadz...
Staré tuky a oleje môžete nosiť v PET fľašiach do
priestorov našej s.r.o, kde vonku pri vstupe do
kancelárie bude vyhradený priestor na
uskladnenie fliaš so starým spáleným olejom a
tukmi.

Žiadosť spolu s profesijným životopisom zašlite na
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne v termíne do 23. 12. 2016
/dátum doručenia do podateľne Obecného úradu v Nitr. Pravne
do 14.00 hod./.
V žiadosti uveďte Vaše telefónne číslo, nakoľko presná hodina
Vašej účasti na výberovom konaní bude dohodnutá
telefonicky.
Termín výberového konania sa bude konať 5. 1. 2017 od 13.00 hod.
do 17.00 hod.

SKLO

KOVY

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Workshopy s ambasádormi organizácie UNICEF

Dňa 16. 11. 2016 sme privítali na
pôde našej školy mladých
a šikovných „Junior ambasádorov“
organizácie UNICEF. Sú to
vyškolení dobrovoľníci, ktorí
navštevujú školy zapojené do
projektu „Škola priateľská
k deťom“. Dôležitou súčasťou
tohto projektu sú interaktívne
workshopy pre žiakov.
Ambasádori Richard Perniš
a Kristýna Koudelová v rámci
rovesníckeho (peer-toop e e r) v zd e l áva n i a v h o d n e a
zaujímavo odprezentovali
spomínané workshopy paralelne
v p i at i c h t r i ed a c h p o dve
vyučovacie hodiny (v 9. B, 9. C, 6.
A, 6. B a 7. B). Nosnými témami
stretnutia boli ľudské práva vo
všeobecnosti, právo na vzdelanie,
menšiny, potreby a témy zo
sociológie prispôsobené mladšej
vekovej kategórii. Žiaci sa
oboznámili s aktivitami

a projektami organizácie UNICEF, jej
históriou, účelom jej založenia a
možnosťami spolupráce. Značná časť
bola zameraná na Dohovor o právach
dieťaťa a nechýbali ani informácie ku
kampani „EmergencyLessons“. Táto je
spoločnou kampaňou EÚ a organizácie
UNICEF za vzdelávanie v krízových
situáciách. Žiaci sa dozvedeli o
príbehoch detí žijúcich v krízových
podmienkach v Guinei, Nepále, Iraku
a Ukrajine. O možnostiach učiť sa
novým zručnostiam, nadväzovať
priateľstvá, zostať v bezpečí a získavať
prístup k psychosociálnej podpore,
ktorá je potrebná na prekonanie ich
traumy. Aj na základe týchto poznatkov
sa žiaci mohli dozvedieť, akým
spôsobom je možné pomáhať zvyšovať
podporu a zlepšovať povedomie o
význame vzdelávania detí v krízových
situáciách. Pretože bez ohľadu na to,
kde sa nachádzajú alebo akej kríze
čelia, by mali mať vytvorené
podmienky a príležitosť viesť

plnohodnotný život. Žiaci okrem
získavania informácií mali príležitosť aj
na krátke aktivity a vzhliadnutie
prezentácií na objasnenie pojmov.
Priestor bol aj na otázky, diskusiu
a vyjadrenie svojich vlastných názorov.
Ve r í m e , ž e t a k t ro c h u
netradičné dopoludnie prinieslo našim
žiakom nielen nové informácie k téme
ľudské práva, ale aj iný pohľad na
utečeneckú krízu či súčasnú situáciu v
rôznych krajinách Afriky. Workshopy
pre ďalšie triedy sú naplánované
v druhom polroku.
Mgr. Ivona Haneschová
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Tvorivá dielňa v nemeckom jazyku
„KINDERWERKSTATT 2016“

V dňoch od 23. do 28. 10. 2016
strávili žiačky z 5. A triedy (Stela
Krajči, Caroline Haneschová, Nina
Hanusková, Nina Bugajová, Sophia
Dujak a Tamara Bieliková) kreatívny
týždeň plný rôznych aktivít a
zážitkov vo Vysokých Tatrách.
Tvorivá dielňa v nemeckom
jazyku je organizovaná každoročne
za finančnej podpory
Karpatskonemeckého spolku na
Slovensku. Týka sa žiakov
navštevujúcich školy so štatútom
nemeckých národnostných
menšín. Aj tento rok sa realizovala
v Hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici.
Lektorom pre kreatívnu prácu

a zdokonaľovanie sa
v nemeckom jazyku je
už dlhé roky pán Helmut
Bistika – výtvarný
umelec z Medzeva,
hovoriaci po nemecky.
Tento rok bolo cieľom
projektu spracovať
rôznymi netradičnými
výtvarnými technikami
tému „Kreatívne hry
s predstaviteľmi nemeckej
l i t e rat ú r y “. D et i k a žd ý d e ň
v dopoludňajších hodinách
usilovne maľovali, tvorili,
vystrihovali, lepili, modelovali,
ozdobovali. Boli to napríklad
portréty známych nemeckých
spisovateľov, postavičky a figúrky z
najznámejších rozprávok, klobúky,
ko s t ý my z p á s i kov k a r t ó n u
a výstrižkov z papiera či maľba na
plátno.
V popoludňajších hodinách boli na
programe výlety a vychádzky do
blízkeho okolia. Deti sa odviezli
vláčikom do Tatranskej Lomnice, v

PRAVNIANSKE ZVESTI
S t a r o m S m o k o v c i n av š t í v i l i
„Tricklandiu“ a absolvovali výstup
na Hrebienok. Veľkú radosť im
urobilo f ilmové rozprávkové
predstavenie „Bociany“
v CINEMAX-kine v Poprade. Páčila
sa im aj prehliadka Evanjelického
lýcea a lyceálnej knižnice,
dreveného artikulárneho kostolíka
a nového evanjelického kostola
v Kežmarku.
Na j av i s k u k a ždý ve č e r p o
skupinkách prezentovali
divadielka, scénky či rozprávky
bratov Grimmovcov.
Posledný večer nechýbali
Halloweensky karneval a diskotéka.
Naše dievčatá sa zapájali do
všetkých aktivít, vytvorili
obdivuhodné práce a získali nové
skúsenosti pri práci s rôznymi
materiálmi.
Pobyt v Tatrách pri aktívnej
činnosti ubehol opäť neuveriteľne
rýchlo. Deti sa zdokonalili
v nemeckom jazyku, spoznali
nových kamarátov a odniesli si
domov množstvo krásnych
zážitkov.
Mgr. Ivona Haneschová

Rozpis sviatočných bohoslužieb evanjelického cirkevného zboru
26.12.2016 – pondelok - 2. slávnosť vianočná – Večera Pánova - 14.30 hod.
8.1.2017 – nedeľa
- 1. nedeľa po Zjavení - 14.30 hod.
Bohoslužby sa konajú v priestoroch Klubu dôchodcov
v Nitrianskom Pravne

Upozornenie
pre občanov!!!

Obecný úrad v Nitrianskom
Pravne žiada občanov, aby v
zimnom období neparkovali
motorové vozidlá na miestnych komunikáciách. Svojím
konaním obmedzujú možnosti
zimnej údržby miestnych
komunikácií. Zároveň
upozorňujeme občanov, že je v
platnosti zákaz parkovania na
chodníkoch v celej obci, a každý
občan je povinný udržiavať
chodník pred svojím domom.
OcÚ

viac informácií na www.ecavprievidza.sk

