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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V NITR. PRAVNE - ČASŤ SOLKA
Zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nitr. Právne časť Solka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák podľa odporúčania
Obecnej rady v Nitr. Pravne na
deň 19. 6. 2014 do časti Solka. Privítal všetkých poslancov
a ostatných prítomných občanov. 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 zverejnený.
Ďalej konštatoval, že j e
prítomných 10 poslancov, 1
poslankyňa je ospravedlnená.
Rokovanie zastupiteľstva j e
uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie
p r o g r a m zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy
na doplnenie alebo inú zmenu programu. Zmena progrmu nebola navrhnutá zo strany
poslancov. Starosta obce dal
za predĺžený návrh hlasovať.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený návrh
programu zasadnutia a toto sa
uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej
rady, doporučenia a kontrola
plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce Nitr.
Pravno za rok 2013

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za r. 2013
6. Návrh finančnej komisie na
prijatie opatrení v súvislosti
s výhradami hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Nitr. Pravno za r.
2013
7. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok
2014
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2014
9. Schválenie platu starostu
obce v zmysle novely zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
10. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom
bytov v bytových domoch E,
F
11.Odpredaj pozemkov majetok obce
12. Rôzne - informácie
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Správu o činnosti Obecnej
rady v Nitr. Právne predložila Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o kontrole plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva predložila Ing. Košťálová Anežka hlavná kontrolórka obce Nitr.
Pravno. Záverečný účet obce
Nitr. Pravno za rok 2013 predložila p. Margetová Eva - účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

obce za r. 2013 predložila Ing.
Košťálová Anežka - hlavná kontrolórka obce.
K stanovisku hlavnej kontrolórky finančná komisia predložila návrh na prijatie opatrení
v súvislosti s výhradami hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Nitr.Pravno za
r. 2013. Návrh predložil člen
komisie finančnej p. Kubíček
Peter.
Návrh na I. úpravu rozpočtu
obce Nitr. Pravno na rok 2014
predložil strosta obce Ing. Balčirák Jozef. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2014 predložila
hlavná kontrolórka obce Ing.
Košťálová Anežka. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený
v zákonnej lehote.
Návrh s odporúčaním Obecnej rady v Nitr. Pravne k platu
starostu obce v zmysle novely
zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
predložila p.Boďová Ľubica prednostka OcÚ Nitr. Pravno.
Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom
bytov v bytových domoch „E,
F" predložil starosta obce Ing.
Balčirák Jozef.
K odpredaju pozemku star o s t a obce informoval, že
žiadateľ o kúpu pozemku za
navrhnutú cenu nemá záujem
a preto tento bod programu
nie je zahrnutý do rokovania
zastupiteľstva. Odporučil znovu
sa v komisii stavebnej zaoberať možnosťou odpredaja po-

žadovaného pozemku prípadne
s jeho prenájmom.
Po predložení uvedených
bodov p r o g r a m u a návrhov
s t a r o s t a obce Ing. Balčirák
Jozef vyzval poslancov a potom o s t a t n ý c h p r í t o m n ý c h
k diskusii.
Ing. Zaťková Miroslava - poslankyňa - mala otázky k príjmovej časti záverečného účtu
a to čo zahŕňa poplatok za
uloženie odpadu, k príjmu zo
Skládky TKO za uložený odpad,
k výdavkovej časti za uloženie
odpadu, k tvorbe rezervného fondu, prípadné riešenie
havarijného stavu a potreby
úhrady nákladov za tento stav,
rezervný fond je potrebné viesť
na zvláštnom účte. Obec má
zriadenú spol. Obec N. Pravno
s.r.o. a pre správu skládky je
zriadené združenie obcí, prečo
je takýto stav. Zaujímala sa ako
skládka TKO hospodári jeho
zisk a strata.
- vozidlo, ktoré zberá odpad
od domácností je staré, ako sa
bude riešiť táto otázka
Starosta obce Ing. Balčirák
Jozef - odpovedal na prednesený dotaz poslankyne, informoval o vybudovaní skládky,
podiel okolitých obcí na výstavbe skládky TKO, hovoril k financovaniu a podiel na financovaní združených obcí. Ceny
si dohodne združenie.
Starosta obce informoval, že
v 12/2013 bolo zakúpené nové
vozidlo na zber odpadu z kuka
nádob, jeho závady sa riešia
v reklamačnom konaní spolu
s právnym zástupcom.
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Ing. Košťálová Anežka hlavná kontrolórka obce - upozornila na potreby úpravy VZN
k nakladaní s komunálnymi odpadmi kde vo VZN nie je celkom zrozumiteľné pre občana,
ktolko krát v roku môže odpad
odviezť na skládku TKO.
Ing. Zaťková Miroslava poslankyňa - zaujímala sa
o tvorbu rezervného fondu na
nových bytovkách, k výške fondu opráv, z čoho sa fond tvorí,zákon ukladá, že každý bytový
dom má mať svoj vlastný účet,
akú zodpovednosť vyvodili konatelia spol. Obec N. Pravno
s.r.o. k vykazovanej strate spoločnosti.
- podala návrh na zvýšenie
základného imania spoločnosti,
- vyslovila spokojnosť so
správou, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce
- predložila návrh na odvolanie všetkých konateľov Spol.
Obec N. Pravno s.r.o.
Starosta obce Ing.Balčirák
Jozef informoval o vyvodení
zodpovedností konateľov v tom,
že im nebola vyplatená žiadna
odmena. Konateľ p.Matušík informoval akú výplatu dostal za
minulý rok za účasť pri kontrole ťažby dreva.
Ing. Pekár Peter - poslanec - zaujímal sa ako sa bude
riešiť neuhradené nájomné s
nájomníkom v bytovom dome,
s ktorým je doteraz uzatvorená
nájomná zmluva p.Ivaničom,
ako mu bude zmluva predĺžená,
- nájomník p. Žitník má
n e u h r a d e n é nájomné podľa
splátkového kalendára, ako sa
to bude riešiť, odporučil HK
riešiť s návrhom neuhradené
pohľadávky, odporučil zahrnúť
do plánu kontrol.
- zaujímal sa či je nájomná
zmluva uzatvorená s Políciou
na prenájom bývalej ZUŠ výhodná, kedy sa nájom vráti
obci, na rekonštrukciu boli vynaložené veľké finančné prostriedky.
Starosta obce Ing.Balčirák
Jozef informoval, že zisk sa dá

pre spol. Obec N. Pravno s.r.o.
vytvoriť najrýchlejšie zvýšením
poplatkov za služby pre občanov. Takouto cestou všek nieje
záujem ísť.
Mgr. Heldiová Beáta - poslankyňa - odporúča urobiť
kontrolu hľadať cesty na d o siahnutie zisku.
Ing. Zaťková Miroslava - poslankyňa - zaujímala sa koľko
má obec zamestnaných ľudí z
Úradu práce a aké práce robia
títo ľudia.
Informáciu o zamestnanosti
občanov cez Úrad práce podal
starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
Ing. Áč Pavel - poslanec - žiadal informáciu prečo sa vlastne robí úprava rozpočtu obce.
Krebesová Ivana - občan býva v časti Solka požaduje
upraviť terén a kosenie priestoru pri nových domoch v novej
zástavbe.
Starosta obce Ing.Balčirák
Jozef informoval, že preverí na
tvare miesta - rozsah terénnych úprav, kosenie priestoru,
záležitosť bude p r e j e d n a n á
v komisii výstavby.
p.Khúla - občan - hovoril
k umiestneniu detského ihriska na športovom ihrisku v Nitr.
Právne, má k dispozícii petíciu
občanov, ktorú odovzdal starostovi obce.
Starosta obce Ing.Balčirák
Jozef prijal petíciu k umiestneniu detského ihriska a odporučil, aby sa touto záležitosťou znovu zaoberala komisia
výstavby a komisia kultúrna
z dôvodu možnosti rozšírenia
areálu detského ihriska do budúcna.
MUDr. Elischer Viliam - občan - svoj diskusný príspevok
zameral k otázke zlepšenia
kvality života v obci, záujmu
občanov o veci verejné, činnosti samosprávy, informovanosti
verejnosti, dostupnosti a prehľadnosti
informácii už
poskytovaným informáciám.
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby
predložil po zapracovaní ná-

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a z a chovanie prirodzených vlastností - opatrenia na
likvidáciu burín
V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu
zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré
ohrozujú vedľajšie - poľnohospodársky využívané pozemky.
Tak ako po minulé roky i v tomto roku Okresný úrad Prievidza,
pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodár-
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vrhov a pripomienok návrh na
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej
rady, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za r. 2013.
II. Schválilo
a/ Záverečný účet obce Nitr.
Pravno za r. 2013 s výhradami.
b/ Úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno č. 1 na rok 2014
podľa predloženého návrhu.
Príloha: 1. Úprava rozpočtu
obce Nitr. Pravno.
c/ Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Nitr.
Pravno na II. polrok 2014
d/ Opatrenia v súvislosti
s výhradami hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtuobce Nitr. Pravno nasledovne:
- zvýšiť základné imanie
v spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. o sumu 116.387,83 €.
- prehodnotiť cenovú politiku pri ťažbe dreva tak, aby do
30. 9. tohto roku a v budúcnosti
obec dokázala pokryť výdavky
na podnikanie príjmami z podnikania.
- zabezpečiť od spoločnosti
Obec Nitr. Pravno s.r.o. vyúčtovanie tvorby a použitia fonduopráv raz za štvrťrok a kumuláciu nevyužitého fondu opráv
na zvláštnom účte.
- vypracovať smernicu na
tvorbu a použitie fondu opráv
s určením výšky tvorby a rozsahu prác a služieb, ktoré sa
budú z fondu opráv uhrádzať.
e/ Plat starostu obce Nitrianske Pravno Ing. Balčiráka Jozefa s účinnosťou od 1. 6. 2014
v zmysle zákona č. 253/1994
Z. z. v znení zmien a doplnkov
ponechať plat starostu obce vo
výške 2.400,- € mesačne ako
doteraz.
d/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv nájomníkom bytov v bytovom dome „E" a „F"
v Nitr. Pravne na 3 roky podľa
zoznamu na prílohe v zmys-

le zákona č. 443/2010 Z. z.
z 26. 10. 2010 o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Podmienky predĺženia platnosti nájomných zmlúv:
a/ Vysporiadanie záväzkov
nájomníka voči správcovi bytov
Obec Nitr. Pravno s.r.o.
a voči obci Nitr. Pravno do
dátumu podpisu predĺženia
nájomnej zmluvy.
b/ Všetky osoby bývajúce
v tom ktorom nájomnom byte
musia mať trvalý pobyt v obci
Nitr. Pravno.
V Dodatku ku nájomnej
zmluve zakotviť, že úhradu za
drobné opravy, bude znášať nájomca, viď. Nariadenie vlády
SR č. 87/1995 Zb.
Poslankyňa Ing. Zaťková Miroslava požiadala o hlasovanie
v bode II. písm e/ - plat starostu obce samostatne.
Starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať a poslanci
hlasovali nasledovne:
Počet prítomných poslancov: 10
a/ za schválenie platu starostu podľa návrhu - 6 poslancov
b/ proti predloženému návrhu - 1 poslanec /Ing. Zaťková/
c/ zdržali sa hlasovania 3 poslanci /Mgr. Heldiová,
Ing. Pekár, p. Matušík/
Hlasovanie poslancov za
uznesenie:
a/ za prijatie uznesenia v navrhovanom znení okrem bodu
II. písm. e/
hlasovali - 10 prítomní poslanci
b/ proti navrhovanému uzneseniu nehlasoval nikto.
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol vyčerpaný
starosta obce Ing. Balčirák
Jozef poďakoval poslancom
a ostatným prítomným za
účasť a zasadnutie vyhlásil za
skončené.
Bodová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr.Pravno

skej pôdy preto upozorňuje na dodržanie ustanovení § 1, § 2 a
§ 3 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej v znení zákona č. 219/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z. a
ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej
starostlivosti.
Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov, užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržanie cit.
zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu
burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch
ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.
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TRADIČNÝ PRAVNIANSKY JARMOK
Tento rok bol už 25. ročník Tradničného pravnianského jarmoku, ktorý
sa konal 28. júna 2014 na námestí v Nitrianskom Pravne. Oficiálny začiatok jarmoku bol o 10.00 hodine, no naši remeselníci v uličke remesiel,
predávajúci a organizátori boli na jarmoku už od skorého rána, aby pre
Vás všetko pripravili. Program nášho jarmoku bol naozaj bohatý. Počas
dopoludňajších hodín sa nám predstavili deti z hudobno-pohybového
krúžku MŠ, spevácky zbor Tenerezza, žiaci ZUŠ, DH Pravňanka. Po
tomto krásnom programe sme sa presunuli k veľkej jarmočnej tombole. Cien bolo neúrekom, samozrejme aj vďaka sponzorom, ktorým
ďakujeme. Tombola skončila a my sme sa vrátili k popoludňajšiemu
programu o ktorý sa postarali SZUŠ Diamonds, Campana Batucada,
Kortina, Zabudnutí, AYA. Počas celého jarmoku nám počasie naozaj
prialo, bolo krásne slnečno podchvíľkou pofúkol vetrík no večer už bolo
trošku chladnejšie ale to vôbec nevadilo, pretože sa tancovalo až do
ranných hodín. Môžeme povedať, že počasie bolo ako na objednávku.
Veríme, že všetci si užili tohtoročný pravniansky jarmok a už teraz sa s
nami tešia zase o rok.
Na záver by som chcela poďakovať celému organizačnému výboru,
ktorý sa postaral o bezproblémový priebeh akcie. Ďakujem zamestnancom Obecného úradu, Spoločnosti Obec s r.o. Nitrianske Pravno,
obecnému Hasičskému zboru za dohľad na bezpečný priebeh jarmoku,
členkám Červeného krížu za zdravotnú pohotovosť.
MI

SPONZORI PODUJATIA:
Stavebniny Kremel Nitr. Pravno
Kebab na polceste Nitr. Pravno
Uni market Nitr. Pravno
Coop Jednota Nitr. Pravno
Bižutéria Maja Nitr. Pravno
Adriána Zámocká Nitr. Pravno
Obuv pani Lubíkovej Nitr. Pravno
Autosúčiastky ALPINA Pavol Humaj Nitr. Pravno
Outlet Smajlík Nitr. Pravno
Potraviny Domaníková Nitr. Pravno
Kvetinárstvo-pohrebníctvo Darina Nitr. Pravno
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. pobočka Nitr. Pravno
Drogéria Matušík Nitr. Pravno
Pinguin - Supek Nitr. Pravno
Drogéria Lenčeš Nitr. Pravno
p. Oller - amatérsky stolár
p. Vríčan - (venoval syr)
Raj vôní - internetový obchod
Bambuľka
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DEŇ DETÍ
Plánovanú akciu k MDD sme presúvali, nakoľko sme mali
zlé počasie, no nakoniec sa nám to všetko vydarilo. Počasie
bolo krásne a deti boli plné radosti a nadšenia. Pre malých
aj veľkých boli pripravené súťaže, sladkosti a samozrejme aj
atrakcie z ktorých mali deti aj najväčšiu radosť. Cieľom najväčšiemu záujmu bola zrejme lezecká veža, nakoľko to bola
atrakcie pre všetkých. Pre najmenších bol pripravený vláčik
a nafukovací skákací hrad. Všetci mali úsmevy na tvárach,
takže konštatujme, že podujatie dopadlo výborne a už teraz
sa tešíme na budúci rok.
Všetkým ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia
ďakujeme.
M.T.

DEJEPISNÁ EXKURZIA OSVIENČIM VIELIČKA
12.6. 2014 sa žiaci 9.A, B, C, 8.B, A zúčastnili
dejepisnej exkurzie v poľskom koncentračnom tábore Osvienčime. So záujmom si prezreli expozície
múzea a snažili sa vrátiť do nezávideniahodnej
situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Vypočuli si historické fakty príbehy o
pokusoch o útek, o tom, ako ťažko museli väzni
pracovať. Súčasťou exkurzie bola prehliadka soľnej
bane vo Vieličke. Žiaci i učitelia ocenili krásu bane,
ochutnali, či je soľ naozaj slaná, vypočuli si legendy
a rôzne fakty. Ohúrili ich výtvory baníkov, obrazy,
sály a soľné kaplnky, úžasné soľné sochy, drevené
sústavy na vyťahovanie soli. Po bokoch, na strope i
na zemi, všade bola soľ. Exkurzia sa opäť vydarila,
počasie prialo, a tak zostali krásne spomienky.
Mgr. Valová

Postup dievčat na majstrovstvá
Slovenskej republiky

KALOKAGATIA 2014
Naša škola sa zapája do viacerých športových súťaží.
Futbal na celom svete je veľký fenomén. Pravdepodobne
patrí k najmasovejším športom. V tomto školskom roku
sme sa prihlásili na Malý futbal dievčat Jednota cup. Ako
prvé bolo obvodné kolo, ktoré naše dievčatá s prehľadom
vyhrali a postúpili do obvodného finále. Aj tu dievčatá potvrdili svoje kvality a vyhrali. V okresnom finále sa dievčatá
trochu zapotili, ale jasne ukázali, kto je na ihrisku pánom. Po
viacerých rokoch sme postúpili aj do regionálneho finále v
Partizánskom. Mali sme ťažkých protivníkov a skončili sme
na druhom mieste, ale osud bol k nám milostivý a prišiel
e- mail od CVČ Prievidza, že postupujeme do krajského kola.
Opäť to bola pre dievčatá ako aj pre mňa veľká výzva. V prvom zápase sme remizovali 1:1, ale v druhom žiačky vydali
zo seba maximum a vyhrali 2:0. Čakali sme na výsledok
tretieho zápasu a ten dopadol v náš prospech. Postupujeme na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY do Trnavy.
Bol to neopísateľný zážitok. Keď si na to spomeniem, ešte
dnes sa mi tlačia slzy do očí. Pre dievčatá (pre mňa, ako aj
pre našu školu ) je to najväčší športový úspech za posledných 15 rokov. Veľmi by som chcel poďakovať dievčatám:
Natália Pustajová, Klára Hynčicová, Timea Mendelová,
Laura Svitková, Nina Richterová, Sára Haragová, Vanesa
Pediačová, Tamara Pálešová, Eva Mikulová, Ivana Mičudová,
Dajana Šindlerová. Osobne sa chcem poďakovať: Sofinke
Maurerovej, Miške Sabovej a Tatiane Hrabovskej, ktoré po
skončení deviateho ročníka odchádzajú študovať na stredné
školy: Dievčatá, nech sa vám darí!
K poďakovaniu sa pripája aj vedenie našej školy.
P.S.: Baby, na Slovensku to bude „ iné kafe" !
PRAVNO, DO TOHO!
Mgr. Marek Blaháč
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ENVIRONMENTÁLNY
VÝUČBOVÝ PROGRAM
V SPOJENEJ ŠKOLE
NITRIANSKE PRAVNO
Environmentálny výučbový program v Spojenej škole
Nitrianske Pravno
Vo štvrtok 15. 5. 2014 sa
v našej škole uskutočnil zaujímavý projekt - výučbový
program, ktorého cieľom
bola výchova a vzdelávanie
zamerané na prioritnú tému
Zelenej školy v tomto certifikačnom období a tou je
téma odpad. Celý program
bol vedený formou: „žiaci
učia žiakov".

Scenár
výučbového
programu pripravila pani
učitelka Erika Solčányová
a bol zrealizovaný pod vedením pani učitelky Gabriely
Bielej.
Celý program viedli žiačky: Nina Kminiaková, Michaela Melcerová, Andrea
Zemánková a Janka Beláňová. Video a fotografie
zabezpečila žiačka Lenka
Smatanová.
Keďže jednou z hlavných
podmienok projektu Zelená
škola je participácia- účasť
na programe mali nielen
žiaci 6.ročníkov, ale aj zástupcovia širšej školskej
komunity- za obec sa ho
zúčastnil pán starosta Balčirák, za rodičov pani Kobzová a za školu pán riaditeľ
Holec.
Každý poradca si pred začatím programu vylosoval
jeden team, s ktorým potom
absolvoval všetky pripravené aktivity.
Cieľ programu prezrádza
aj jeho názov: „Hľadáme odpadlíkov planéty Zem"- žiaci

so svojimi poradcami hravou
a zaujímavou formou vyhľadali všetko, čo škodí našej
planéte/l.aktivita/, naučili
sa nové informácie ohľadom
vzniku, likvidácie, znovu používania, ale predovšetkým
minimalizácie odpadu/2,
aktivita/ a nakoniec sami
diskutovali a urobili vlastnú reflexiu toho, čo všetko
môžu urobiť zo svojho hľadiska a postavenia, aby sa
nestali odpadlíkmi planéty
Zem/ 3.aktivita/.
Program bol rozložený
na dve vyučovacie hodiny a
podľa reakcií všetkých zúčastnených splnil svoj cieľ
a príťažlivou formou poskytol nielen potrebné informácie, ale predovšetkým
priestor na zamyslenie a výzvu ku konkrétnym činom
každého z nás. Treba totiž
začať konať a vrátiť našej
planéte to, čo si zaslúži - úctu, ochranu a starostlivosť za
všetko, čo nám od počiatku
poskytuje ona sama. Najlepšie je začať hneď teraz a
každý sám od seba, aby zajtra už nebolo neskoro.

Tieto hodnoty sa snažíme
vštepovať aj žiakom našej
školy v programe Zelená
škola a hoci je to „beh na
dlhé trate", sme presvedčení o tom,že je veľmi podstatný pre ich aj našu budúcnosť.
Mgr.Erika Solčányová, koordinátorka programu Zelená škola

Návšteva obecnej knižnice
Za účelom rozvoja čitateľských zručností, výchovy k čitateľstvu,
vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku knihe a literatúre vôbec pani
učiteľky spríjemnili žiakom 1.-4. ročníka dni 6.6.-11.6.2014 návštevou
obecnej knižnice.
V priestoroch knižnice deti privítala milá knihovníčka pani Ľudmila Hianiková. Deti boli oboznámení ako sa môžu stať členmi
knižnice. Členom sa môže stať každý, podmienkou je zaplatiť členský
poplatok na jeden kalendárny rok - deti 1 EUR a dospelý Z EUR.
V minulom roku bolo zapísaných 160 členov, z toho bolo 85 detí.
Ďalej im pani knihovníčka porozprávala o výpožičnom poriadku,
o ponuke kníh pre deti a mládež, ale aj o správnom a ohľaduplnom
zaobchádzaní s knihou.
Deti sa dozvedeli, že knižnica vlastní 5945 kusov kníh, ktoré sú
rozdelené na krásnu a náučnú literatúru. V pestrej ponuke si každý
môže nájsť tú svoju.
Po úvodných slovách sa deti porozhliadli po knižnici, poprezerali
si zaujímavé a krásne ilustrované knižky.
Táto návšteva bola veľmi milá a príjemná, pretože mnohí z nich
boli v knižnici prvý krát. Všetkým sa v knižnici páčilo.
Sme presvedčení, že návšteva obecnej knižnice prispeje k získaniu
nových čitateľov, pretože kniha, aj napriek mnohým novým formám
vzdelávania a komunikácie zostane určite najlepším priateľom
človeka a dúfame, že deti nezabudnú na knihy ani počas prázdnin.
Mgr. Marcela Šnircová

PÓLA

RADÍ D E Ť O M

Dňa 6. mája 2014 zavítala,medzi našich prvákov
pani kapitánka Daniela Preťová z Okresného riaditeľstva PZ v Prievidzi, ktorá odprezentovala preventívny
projekt pre predškolákov a prvákov základných škôl
„Póla radí deťom". Prostredníctvom tohto projektu sa
deti učia bezpečne správať v rizikových situáciách,
zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu a starať
sa o svoje veci. Súčasťou preventívneho projektu je
i pracovný zošit, ktorého sprievodcom je školáčka
Póla. Tá formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré
im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi
cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch,
ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú
na prechádzku. Upozorní ich aj na možné riziká
závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia,
počítače, mobily). Oboznamuje deti s prácou polície
a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať.
Upozorňuje na nebezpečenstvá šikanovania, ktoré sa
môžu objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako
sa môžu proti šikanovaniu v ich veku brániť.
Naši prváčikovia aktívne spolupracovali s pani
kapitánkou, zapájali sa do aktivít. Svoje vedomosti
si utvrdzovali vypracovávaním úloh v pracovnom
zošite.
Ľ. Spevárová

POČÍTAČE PRE KAŽDÉHO
Od novembra 2013 na našej škole prebiehal kurz počítačov pre seniorov, ktorí chceli udržať krok s dobou a naučiť
sa pracovať s počítačmi. Kurz bol zameraný na komplexné
zvládnutie základných funkcií počítača využiteľných v každodennom živote tak, aby sa zvýšila kvalita prežívania ich
staroby ako výnimočnej životnej etapy. Získali tu vedomosti
a zručnosti v základných úkonoch obsluhy počítača, v oblasti písania na počítači, internetu, posielanie a prijímanie
správ. Niektorí začínali kurz ako úplní začiatočníci a boli
šťastní z toho, aký pokrok sa im podarilo urobiť, zároveň
prekvapení, že to nie je nič zložité.

Les mal v minulosti, ale aj v súčasnom období
má pre život človeka a pre celú ľudskú spoločnosť
obrovský význam. Poznávať bližšie jeho význam, starostlivosť oň nám už niekoľko rokov prostredníctvom
projektu „Stromy poznania" približujú lesní pedagógovia a lesníci. Aj v tomto školskom roku k nám
zavítali 19. mája 2014. Žiakom tretieho ročníka pani
Ing.M. Čavojová a jej dvaja kolegovia z OZ Prievidza
porozprávali o lese. V úvode besedy naučili deti, ako
sa zdravia lesníci a predstavili im lesný roh, na ktorom
aj zahrali. Prostredníctvom „šiškofónu", mikrofónu
vyrobeného zo šišky, deti rozprávali o svojom vzťahu
k lesu, čo sa im v lese páči. Lesníci im porozprávali o
tom, ako rastie strom, ako vyzerá prierez spíleného
stromu, učili deti počítať letokruhy. Žiakov zaujal i
pracovný list, z ktorého si poskladali malú knižku a v
nej sa dozvedeli krok po kroku ako a z čoho sa vyrobí
papier. Formou hry určovali lesné zvieratá a na záver
besedy sa lesníci rozlúčili so žiakmi darčekmi a hrou
na lesnom rohu.
Našim t r e t i a k o m sa b e s e d a s lesníkmi veľmi páčila a my sa už tešíme na ďalšie stretnutie
s nimi v prírode.
Mgr. Ľ. Spevárová

Príjemným spestrením bol pre nich 14. máj 2014, kedy
sa na našej škole zrealizoval projekt medzigeneračného stretnutia žiakov a dôchodcov. Cieľom projektu bolo
otvoriť novú tému aktívneho starnutia v zmysle intencií
zabezpečenia prístupu seniorov k potenciálu informačnej
spoločnosti. Nové technológie majú výnimočnú možnosť
podporovať ľudské putá a vzťahy. Reálne medzigeneračné
putá sme dosiahli vytvorením rôznych IKT aktivít, v ktorých
žiaci 3.A triedy učili a vymieňali si skúsenosti spolu s našimi
seniormi. Vďaka našim žiakom zistili, že práca na počítači
môže byť jednoduchá a zábavná.
Mgr. Marcela Budzová

ZHODNOTENIE ROČNÍKA 2 0 1 3 - 2 0 1 4
STARŠÍCH ŽIAKOV
K súťaži sme pristúpili s plnou vážnosťou, nakoľko našim
cieľom bol postup do vyššej súťaže. Po fúzii s Pravencom
sa k á d e r rozšíril a pri v ä č š e j konkurencii rástol výkon
väčšiny hráčov. Súťaž sme odohrali bez jediného strateného bodu a so skóre 141:5 sme náš cieľ dosiahli. V j a r n e j
časti sme inkasovali len j e d e n gól. V mužstve sme mali aj
najlepšieho strelca. Bol ním Rado Rendek s 33 strelenými
gólmi, a aj ďalšie štyri miesta patrili naším hráčom. Ťažko j e vyhodnotiť najlepších jedincov,keď všetci podávali
spoľahlivé výkony. Jediným n e d o s t a t k o m bol fakt, že nás
žiadny s ú p e r nedokázal poriadne preveriť. Na záver by
som chcel h r á č o m ktorí o d c h á d z a j ú do vyššej vekovej
kategórie (Kačkovičová, Maurerová, Richter, Grom, Dedík, Gros, Rendek, Horváth) popriať veľa športových a
osobných úspechov.
Ako víťazi súťaže sme dostali pozvánku na turnaj víťazov
súťaží riadených Oblfz Prievidza do Nedožier. Na turnaji
s m e obsadili d r u h é miesto, keď s m e p r e h r a l i vo finále
gólom z pokutového kopu.
Tréner Juraj Klajber
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Mesiac máj je v celej Európe už viac rokov spojený a
známy podujatím „Noc v múzeu". Tak je to aj v obci Nitrianske Pravno, kedy sa raz do roka otvára Múzeum karpatských Nemcov aj v nočných hodinách. V tomto roku
17. mája bolo múzeum otvorené od 19.00 do 24.00 hod.
Veľa našich obyvateľov ale aj návštevníkov z celého okolia využilo túto príležitosť, pozrieť si múzeum so stálou
výstavou „História karpatských Nemcov na Slovensku".
Každý návštevník bol privítaný starým pravňanským
aperitívom „ Prombei". Sprievodkyne boli oblečené v
tradičných krojoch. V sprievodnom programe si mohli
návštevníci pozrieť ručné práce našich šikovných žien,
ktoré sa usilovne pripravovali na túto príležitosť celú
zimu. Výstava bola spojená so súťažou „Zlatá ihla2014".
Súťaž patrila k projektu „Nemecké remeslá a umenie na
Slovensku v minulosti a v súčasnosti", ktorý finančne
podporilo Nemecké veľvyslanectvo a Karpatonemecký
spolok na Slovensku. Zlatú ihlu získala so svojou výšivkou pani Helena Kračmerová. Súťaž finančne podporil
OcÚ v Nitr. Pravne. 1. cenu slávnostne odovzdávala
prednostka OcÚ pani Ľubica Bodová. Túto zimu naše
výšivkárky vytvorili krásne záclony vyšívané sieťovacou technikou do nášho múzea. Krásne motívy navrhol
Rastislav Haronik. Boli sme prekvapení návštevnosťou
múzea a záujmom, ktorý prejavili o históriu Nitr. Pravno
aj napriek tomu, že sa v tento večer začali Majstrovstvá
sveta v hokeji. Pekný májový večer sa žiaľ rýchlo skončil.
Tešíme sa už dnes na „Noc v múzeu 2015".
Anna Husárová
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Z okienka turistiky
Turistika pokračovala ďalšími plánovanými turistickými akciami, ktoré boli zverejnené aj v predošlých Pravnianskych zvestiach. Dokončili sme čistenie určených
turist. chodníkov, osadenie orientačného stĺpika z Vyšehradského sedla do Čertovej doliny, táto časť bola ťažbou
dreva dezorientovaná. 25.5.2014 bol Výstup na Kľak z
Fačkovského sedla dole Suchou dolinou do Fačkova. Ďalšou turistickou akciou bol výstup na Vápeč v Strážovských
vrchoch 1.6.2014. Potom prechod prekrásnou Prosieckou
a Kvačianskou dolinou. Prosiecka dolina je to náučný
chodník obojsmerný s prírodovedným, ochranárskym a
vlastivedným zameraním. Je 17 km dlhý, prevýšenie 350
m. Trasa náučného chodníka je stredne náročná na fyzickú
zdatnosť. Prosiecka dolina je bralnatá, kaňonovitá dolina
vo vápencovo-dolomitových komplexoch s rôznymi krasovými formami a skalnými útvarmi s vyvieračkou potoka -

Prosiečanka. O niečo vyššie v doline Červené piesky je
Svorad, 15m vysoký vodopád. Túra bola sťažená prírodnou
kalamitou, museli sme preliezať stromy, niekde podliezať
tzv. prekážková dráha. Je to obrovská škoda tých stromov,
no odstránenie v týchto miestach bude veľmi náročné. Z
Prosieckej doliny ponad dedinu Velké Borové sme prešli
do Kvačianskej doliny. Kvačianska dolina je hlboká roklina,
prešli sme lokalitou Oblazy, táto čas je známa drevenými
vodnými mlynmi, patrí medzi posledné, ktoré sú zachované na Slovensku. Ďalšia turist. akcia bola v Západných
Tatrách - Roháčoch. Zo Zverovky, chaty Adamcuľa sme
pokračovali Roháčskou dolinou, Spálenou dolinou do Baníkovského sedla 2045 m n.m. Odtiaľ už obtiažnou hrebeňovkou cez Pachoľa, Spálenú, Salatín na Brestovú 1902 m
n.m. Hrebeňovka - preliezačka po skalách. V niektorých
miestach boli reťaze, ale niekde aj chýbali. Z Brestovej
to už bolo o niečo jednoduchšie. Dole sme šli cez Predný
Salatín, Spálený žľab a do Zverovky. Bola to 8 hod. túra.
Počasie počas týchto vyššie uvedených turist. akcií nám
prialo, takže termíny boli dodržané.
Ďalšie plánované turistické akcie:
Výstup na Strážov / Strážovské vrchy /1213 m n.m.
Výstup na Chabenec / Nízke Tatry / 1955 m n.m.
Feratou na Martinky / Malá Fatra /
Výstup na Ostredok / Veľká Fatra / 1592 m n.m.
Podskalský Roháč / Súľovské vrchy /

13.7.2014
10.8.2014
17.8.2014
24.8.2014
1.9.2014

Horám zdar!
Teo Haneš

HODNOTENIE JARNEJ ČASTI FUTB. SEZÓNY 2014
KAT. ML ŽIAKOV

Po výbornej jeseni, ktorú sme absolvovali bez prehry
a prezimovali sme na prvom mieste, prišli na jar tiež
výborné výsledky, kde sme zaknihovali 7 víťazstiev.
1 remízu, 1 prehru a zaslúžene sme vyhrali majstra
okresu mladších žiakov. Chcem poďakovať chlapcom a
dievčatám, ktoré absolvovali celú sezónu, ako aj obom
klubom, fanúšikom, rodičom a aj trénerom za prácu a
podporu, vďaka ktorej sme splnili náš predsezónny cieľ
a to postup do 3.ligy mladších žiakov. Dúfam, že naša
spolupráca bude ďalej pokračovať a z našich zverencov
sa neskôr stanú reprezentanti našich obcí a možno
hráči vyšších súťaží.
Tréner Karol Žilla

FUTBAL

Ako povedal kolega, cieľ sme splnili. Na budúci futbalový ročník kategória mladších žiakov bude hrať krajskú
súťaž III. Ligu. Zlúčením našej obce Nitrianske Pravno +
Pravenec kategórie žiakov bol ešte jeden cieľ a to hlavne
• spojením obcí zvýšiť futbalovú úroveň kategórie žiakov.
Myslím že aj tento cieľ sa podarilo splniť, čo môžu posúdiť
fanúšikovia, priaznivci futbalu v obidvoch obciach. Ďalším
ročníkom opäť nastáva čas prípravy na krajskú súťaž.
Bude potrebné zväčšiť počet tréningových jednotiek (počet
tréningov), čo bude časová aj fyzická záťaž pre hráčov.
Chlapci sa po skončení súťaže tešili z víťazstva okresnej
fut. súťaže, mali sme v mužstve aj najlepšieho strelca súťaže Alexandra Jokla s 34 gólmi. Sezónu sme ukončili fut.
zápasom kde si chlapci zahrali proti sebe. Po zápase sme
sa občerstvili kofolou a zajedli sme si pizzu. Rozlúčili sme
sa so sezónou 2013/2014, ďakujem futbalovým výborom
aj zastup. obcí, rodičom za vytvorenie dobrých podmienok
pre trénerskú prácu.
Tréner ml, žiakov Jozef Dlhopolček

SVIATOK KULTÚRY A VZÁJOMNOSTI
V KEŽMARKU
V dňoch 27.a 28. júna 2014 sa na podnet Karpatskonemeckého spolku na Slovensku konal v Kežmarku XIX.
ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti. Vyvrcholenie slávností
bolo v artikulárnom drevenom kostolíku v Kežmarku. Potom nasledoval slávnostný sprievod krojových súborov a
skupín jednotlivých regiónov Karpatskonemeckého spolku
na Slovensku ale aj hostí z Nemecka a Rakúska. Poobede
pokračoval hlavný program na nádvorí hradu v Kežmarku,
kde sa v programe predstavili všetky zúčastnené skupiny a
súbory. Náš región reprezentovali: spevácka skupina Zlatava z Malinovej a spevácka skupina Grunwald z Handlovej.
Súčasťou osláv bola aj prezentácia ručných prác s praktickými ukážkami ich výroby. Pravnianske ženy sa predstavili svojimi krásnymi výšivkami, ručne tkanými kobercami a
pletenými košíčkami. S paličkovou čipkou sa v inom stánku
prezentovali ženy z Medzeva.
Krásny slnečný letný deň pod Tatrami len umocnil toto
pekné stretnutie ľudí dobrej vôle. Tento ročník sa konal
pod záštitou veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko
v Bratislave v spolupráci s Goetheeho Istitut Bratislava.
Anna Husárová

í
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DEŇ DETÍ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Pri príležitosti MDD prišli navštíviť našu materskú školu
dve rozprávkové postavy Maťko a Kubko. Pani učiteľky
spolu s Kubkom a Maťkom pripravili pre deti športovú
olympiádu.

Dňa 16. 06. 2014 sa uskutočnila v Materskej škole
Malinová detská olympiáda všetkých materských škôl
z nášho okolia. Do materskej školy prišli deti z 11
materských škôl.
Olympiáda sa začala príhovorom pani riaditeľky,
ktorá deti privítala a spoločne športovci zložili sľub,
zapálil sa oheň a zápolenie začalo. Deti súťažili v troch
disciplínach beh, skok z miesta a hod do diaľky.
Našu materskú školu reprezentovali 3 deti.
A takto sme sa umiestnili:
2. miesto - skok z miesta - Borisko Kiac
2. miesto - beh - Jožko Klinec
4. miesto - hod do diaľky - Jurko Pastorok
Všetkým zúčastneným športovcom blahoželáme
a organizátorom ďakujeme za pekné dopoludnie.
p.uč: Richterová Viera

Známa rozprávková zvučka začala súťažné disciplíny.
Deti boli športovo oblečené, každá trieda mala oblečené
tričká, mravčeky - fialové, kuriatka - žlté, žabky - zelené,
lienky - červené a motýle - modré.
Športovci súťažili v piatich disciplínách:
1. skok do diaľky - Maťko s Kubkom preskakujú potôčik
2. beh cez prekážky - Maťko s Kubkom skáču cez ohradu
3. beh na 20 m - Maťko s Kubkom zaháňajú ovečky
do košiara
4. hod loptičkou - Maťko s Kubkom zaháňajú vlka
5. hod na cieľ - Maťko s Kubkom hádžu
Veselosť, radosť, spev a tanec sa šírili celým vyzdobeným
dvorom našej materskej školy na vyhlasovaní víťazov detskej olympiády s Maťkom a Kubkom. Vy neviete kto vyhral?
My všetci. Ďakujeme za všetky sponzorské darčeky pre
naše deti, ktoré vyčarovali na detských tváričkách radosť,
úsmev a spokojnosť z pekného dopoludnia.
Viera Richterová

VÝLETZOO BOJNICE
5. júna od rána v materskej škole panovala radosť z výletu do ZOO Bojnice. V tento deň čakalo na deti množstvo
prekvapení. Ráno o 8:30 hod. prišiel pre nás autobus, ktorý
nás odviezol do Bojníc. Deti mali veľkú radosť zo spoločnej cesty. Vyzbrojení dostatočným množstvom tekutín do
horúceho dňa si pozreli voľne žijúce a exotické zvieratá.
Najväčšiu pozornosť pútali medvede, opice, slony, surikaty
a nový prírastok lev Aslan. Z výletu si deti odniesli bohaté
poznatky o voľne žijúcich a exotických zvieratách. Myslíme, že na tento deň budú ešte dlho spomínať.
Uč. Z.Gálusová

PRAVNIANSKE ZVESTI

Keď sme sa lúčili naposledy
Jedným z cieľov MŠ je podchytiť záujem detí o hudobnú
činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti.
Hudobno-pohybové činnosti sú najtypickejším prejavom
chápania hudby u detí predškolského veku. Spojením hudby s pohybom pani učiteľky dosahujú u detí hlbšie citové
prežívanie, rozvíjajú prirodzenú schopnosť detí vyjadriť
hudbu pohybom a tým oživujú ich hudobný prejav. Deti
z hudobno-pohybového krúžku sa so svojím vystúpením
prezentovali aj v sobotu 28.júna 2014 na „ Tradičnom Pravňanskom jarmoku". S hudobno-dramaticky stvárnenou
piesňou „Anička dušička" vystúpili Lenka Lajstríková a
Marek Oller. Spoločne deti zaspievali „ Hymnu škôlkarov"
a pieseň „ My sme malé kačiatka." Obecenstvo však zaujali hlavne tanečnou choreografiou skladby „ Tanečnice z
Lúčnice" a „Kačacím tancom". A opäť zožali veľký potlesk.

Dňa 16. a 17. júna sa deti zo štvrtej a piatej
triedy rozlúčili s materskou školou. Slávnostné
odovzdanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa uskutočnilo v sieni Obecného
úradu v Nitrianskom Pravne. Starosta obce, p.
Ing. Jozef Balčirák, slávnostne odovzdal deťom
dôkaz o tom, že môžu v septembri prekročiť bránou „veľkej" školy. Poprial im veľa slniečka počas

0. Jamrichová, uč. MŠ

MŠV&
Dňa 25.6.2014 sme navštívili s predškolákmi deti
zo základnej školy, našich kamarátov prváčikov, s
ktorými sme strávili príjemné športové dopoludnie na ihrisku. Predškoláci mali obrovskú radosť,
keď sa mohli opäť stretnúť so starými kamarátmi,
ktorí tiež navštevovali našu materskú školu. Po
príchode na ihrisko sme sa pekne zvítali, rozdelili
do skupín a s radosťou sme sa pustili do športových
disciplín, kde mohli deti ukázať svoju súťaživosť,
rýchlosť a obratnosť. Vyskúšali si skákanie na fit
lopte, hádzanie na terč, prekonávanie prekážok,
kopanie lopty do brány a nechýbalo ani preťahovanie lanom. Na záver sme si spoločne zaspievali
pieseň „Keď si šťastný" a v dobrej nálade sme sa
navzájom odmenili a potom rozlúčili. Ďakujeme
za spoluprácu pani učitelkám z prvého ročníka a
tešíme sa na ďalší rok.
p. uč. Veronika Figurová

prázdnin a úspechy v novom vzdelávaní. Nielen
rodičia, ale i učitelia pevne veria, že z týchto detí
budú úspešní žiaci, ktorí využijú na prvom stupni
základnej školy všetky získané zručnosti, vedomosti, skúsenosti. A čo patrí k dokonalej rozlúčke?
Detský country bál. Ten sa uskutočnil v piatok, 20.
júna v areáli materskej školy Deti čakali krásne
ozdobené stoly na terase. Nechýbala obrovská
torta, ktorú nám pripravila p. Kiacová a sladké
šišky od p. Kulichovej. Výborná nálada a súťaže,
do ktorých sa zapojili nielen deti, ale i rodičia a
učiteľky, sa niesla celým popoludním. K dobrému
country patria aj koníky a pasovanie detských
kovbojov. Veľké poďakovanie patrí p. Branislavovi
Mendelovi, ktorý pre všetky deti pripravil kovbojské „kravaty" a pani učiteľkám, krásne kožené
opasky. Keď sa schyľovalo k večeru, museli sme sa
rozlúčiť s týmto super dňom. Všetkým sponzorom, |
ale i rodičom srdečne ďakujeme.
Mgr. Anna Pavlíčková

PRAVNIANSKE ZVESTI
DETI Z MŠ A VERNISÁŽ PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ
(Tento článok nebol v minulom čísle zverejnený celý, nakoľko
v tlači vznikla chyba, za ktorú sa samozrejme
ospravedlňujeme.)
V pondelok 14. marca 2014 navštívili deti zo 4. a 5. triedy
materskej školy vernisáž prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ.
Výstava sa konala v zasadačke Obecného úradu v Nitrianskom
Pravne. Z očiek detí sa dalo vyčítať, že sa im výstava naozaj
páčila. So záujmom počúvali rozprávanie Mgr. Zuzany Čeryovej, ktorá veľmi ochotne prišla, aby deťom bližšie priblížila
rôzne výtvarné techniky, ktorými deti vo výtvarnom odbore
pracujú. Po skončení prehliadky vernisáže sme sa vrátili do
MŠ a pani učiteľka výtvarného odboru ZUŠ ešte deťom na
interaktívnej tabuli pustila kreslený film, ktorý taktiež veľmi
pekne a samostatne spracovali žiaci zo ZUŠ v Nitrianskom
Pravne. Nielen deti, ale aj pani učiteľky z MŠ mali v tento deň
pekný umelecký zážitok.

Brigáda L0 a priaznivcov lyžovania
1. 6. 2014 sa uskutočnila brigáda na vykovaní a zabetónovaní pätiek pre
konštrukciu prekrytia unimobuniek. Aj napriek tomu, že termín brigády bol
známy, brigády sa zúčastnilo len 11 členov LO a priaznivcov lyžovania. Menovite - Dodo, Libor, Pepo, Peter P., Peter Z., Pavel P., Juraj, Rado, Stano, Andrej a
malý Dominik. Ostatní môžu ľutovať, lebo výbor LO v spolupráci s pani Magdou
Pekárovou pripravil výborný guláš, dobrú opekačku (špekáčky), chlebík s masťou
a cibuľou. Počasie bolo vynikajúce a v prácach na prekrytí budeme pokračovať v
2 týždni mesiaca júl. Termín upresníme. Drevnú hmotu na konštrukciu prekrytia
poskytne Obec Nitr. Pravno, s.r.o. Krb nám kompletne opravil p. Milan Richter.
Okrem týchto prác členovia brigádovali na oprave ratraku, náteroch vleku,
údržbe vleku, čistení svahu, dráhy vleku, príprave dreva, výmene krbu, doplnení
kuchyne v unimobunkách, osvetlení nového parkoviska. Za zvýšenie bezpečnosti návštevníkovvytvorením nového parkoviska ďakujeme obecnému úradu
(p.starostovi) a Obec Nitr. Pravno, s.r.o.
Ing.jozef Rupe

Zbierame huby
Nazbierali sme huby - čo s nimi. tčasť
Huby môžeme sušiť, variť, piecť, smažiť, zavárať, mraziť a robiť z
nich hubovú vegetu.
1. Sušenie - sušíme najmä hríbovité huby- tvrdé huby. Odporúčam
sušiťaj lupeňovité huby, najmä bedle, plávky, muchotrávky červenkasté a
tanečnice. Plávky na sušenie krájame hrubšie, odporúčam sušiť na sitkách,
tenkom bielom plátne, na plachte, menej aj na papieri, vo vetranej teplej
miestnosti. Dobre vysušené huby nakladáme do pohárov hermeticky uzavrieme. V pohári musia hrkať ako kamienky Môžeme pridať bobkový list.
2. Varenie - všetky mladé jedlé huby sú vhodné na polievky. Napríklad
na spôsob gulášovej, držkovej ale najmä melencovej. Na polievky sa viac
hodia lupeňovité huby a to kuriatka, plávky, muchotrávky červenkasté a
najmä hlivy. O výbere si musí rozhodnúť každý sám.
3. Pečenie - klobúky húb najmä plávky, bedle, muchotrávky červenkasté a najmä rýdziky pečieme priamo na plechu, panvici, pekáči s trochou
oleja / masti, posolíme pridáme rascu a pečieme do hnedasta. Pečené
plávky zelenkasté a rýdziky sú delikatesa.
4. Smaženie - klobúky všetkých hríbovitých húb a klobúky lupeňovitých húb môžeme smažiť ako rezne. Z lupeňovitých húb najmä bedle,
muchotrávky červenkasté, plávky aj pečiarky obalíme vo vajíčku, strúhanke
a smažíme. Odporúčam na smaženie uchá sírnika, ktorý sa vyskytuje už v
máji na starých pňoch.
Poznámka: Všetky uvedené huby sú vhodné na čerstvo ako praženica na cibuľke.

KOLAUDOVALI SME POSLEDNÚ BYTOVKU
Vážená pani generálna riaditeľka ŠFRB,
Vážení hostia, milé dámy vážení páni!
Dovoľte mi srdečne Vás všetkých privítať v Nitrianskom Pravne tu na našom malom
sídlisku na Hviezdoslavovej ulici.
Osobitne by som chcel medzi nami privítať našich vzácnych hostí:
- pani Ing. Danu Pištovú - generálnu riaditeľku ŠFRB
- Ing. Milana Petríka - vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky okresného úradu
v Trenčíne
- Ing. Jána Ambroziho - zamestnanca z oddelenia bytovej politiky okresného úradu v
Trenčíne
- Ing. Elenu Tínesovú - za okresné riaditeľstvo has. a záchranného zboru v Prievidzi
- Ing. Adriana Líšku - za okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi
- Ing. Vlastu Hurtovú - vedúcu spoločného stavebného úradu v Bojniciach pracovisko
Prievidza
- Ing. Evu Važanovú - zo spoločného stavebného úradu v Bojniciach
- Ing. Maroša Vlniešku - predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti MV staving
Prievidza a.s.
- Ing. Janu Kratkovú - obchodno-ekonomickú námestníčku spoločnosti MV staving
Prievidza a.s.
- p. Róberta Kubalu - výrobno-technického námestníka spoločnosti MV staving Prievidza a.s.
- pani poslankyne, poslancova ostatných prítomných.
Dnes by sme chceli slávnostne odovzdať do užívania nielen posledný, v poradí ôsmy
nájomný dom, ktorý bol nájomníkom odovzdaný1.júnatohoto roku, ale takto slávnostne
chceme zavŕšiť celé obdobie výstavby nájomných bytových domov v našej obci. Myslím,
že toto dokončené dielo si to zaslúži.
Začiatok výstavby nájomných bytov v Nitrianskom Pravne siaha do roku 2005,
kedy sme začali s prípravou projektovej dokumentácie, pričom so samotnou výstavbou
nájomných domov sme začali v júni 2006.
Je za nami teda osem rokov náročnej a poctivej práce, počas ktorých sme vybudovali
8 bytoviek so 128 nájomnými bytmi. Tu našlo svoj domov 400 obyvateľov.
Preto si myslím, že výstavba tohto areálu má nielen obecný ale aj celoregionálny
význam a môžeme byť naň právom hrdý.
Výstavba tohoto komplexu však nebola lacná záležitosť, pretože finančné prostriedky
na jeho vybudovanie dosiahli výšku 7 mil.€ ( v prepočte viac ako 210 mil Sk) a samotná
výstavba trvala, ako som už spomínal 8 rokov.
Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať:
- ŠFRB, ktorý nám poskytol úver vo výške 4,3 mil. €
- MDVRRSR ktoré nám poskytlo nenávratnú dotáciu vo výške 1,9 mil. €
- poslancom OZ, ktorí odsúhlasili použitie vlastných prostr. obce vo výške 750 tis.€
- realizátorom stavebných prác fi. OPEN Ing. Peter Ošvát, Nitrianske Pravno, a fi MV
staving Prievidza a.s.ktorí výstavbu nájomných domov realizovali.
- taktiež sa chcem poďakovať pracovníkom okresného úradu v Trenčíne p. Ambrózimu,
p. Petríkovi.p. Hrdinovi, s ktorými sme sa s mesačnou pravidelnosťou stretávali na
kontrolných dňoch.
Ďalej sa chcem poďakovať pracovníčkam spoločného stavebného úradu v Bojniciach p.
Važanovej a p. Hurtovej, pracovníčke okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru v Prievidzi p. Tínesovej,
p. Líškovi z ODI v Prievidzi - všetkým za pomoc a ústretovosť pri vybavovaní stavebných a
kolaudačných povolení a samozrejme v neposlednom rade chcem poďakovať aj zamestnancom obecného úradu a obecnej s.r.o., ktorí sa podieľali a aj podieľajú na zabezpečovaní
služieb súvisiacich s bývaním v nájomných bytoch.
Ešte raz Vám všetkým srdečne Ďakujem!

J.OIIer

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ
SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 30. AUGUSTA 2014.
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