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Pozvánka

Obecný úrad Nitrianske Pravno Vás pozýva na Tradičný pravniansky jarmok, ktorý sa koná
v sobotu 28. júna na námestí v Nitrianskom Pravne. Otvorenie jarmoku je o 10.00 h
Čaká na Vás bohatý kultúrny program a nebude chýbať ani tradičná jarmočná tombola.
Hlavnými hosťami sú Kortina, Campana batucada, Zabudnutí, skupina AYA.
Tešíme sa na Vašu účasť.

OZNÁMENIE
O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom obce
Ing. Balčirákom Jozefom, v zmysle 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov oznamuje, že:
1. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať
v sobotu 24. mája 2014 od 7.00 hodiny do 22.00
hodiny
2. Miestom konania volieb podľa trvalého pobytu
pre voličov oprávnených voliť sú nasledovné volebné
okrsky a volebné miestnosti:
Okrsok č. 1: Obecný úrad Nitrianske Pravno zasadačka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Prievidzská, Námestie SNP, Sládkovičova,
Kollárova, Nádražná, Gagarinova, M.R. Štefánika,
Malinovská,
Turcelova, Budovateľská, Hviezdoslavova, T.G. Masaryka.

Okrsok č. 2: Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno - zasadačka
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich v uliciach: Žltá, Štúrova, Komenského, Školská, Pionierska,
Kukučínova, Športová, Mlynská, Turčianska, Záhradnícka, Dlhá ulica..
Okrsok č. B: Centrum sociálnych služieb - ÚSS
Bôrik N. Pravno - spol.miestnosť
Miestnom konania volieb pre voličov bývajúcich
v tomto zariadení.
Okrsok č. 4: Polyfunkčný objekt - časť Solka
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti
Solka.
Okrsok č. 5: Kultúrny dom - časť Vyšehradné
Miesto konania volieb pre voličov bývajúcich v časti
Vyšehradné.

V Nitr. Pravne dňa 9. 5. 2014
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
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Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V NITR. PRAVNE DŇA 14.4. 2014
Z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne dňa 14. 4. 2014
Mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák na deň
14. 4. 2014. Privítal všetkých
poslancov 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 zverejnený.
Ďalej konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci. Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval
poslancov, aby podali návrhy
na doplnenie alebo inú zmenu
programu. Poslanci odporúčali vypustiť bod programu č. 4.
Úprava rozpočtu obce na rok
2014. Starosta obce odporučil
tento bod zaradiť do programu
ďalšieho zasadnutia OZ.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie poslancov:
1. za vypustenie bodu z rokovania programu - 6 poslancov
2. proti - 4 poslanci
3. zdržali sa hlasovania 1 poslanec
K návrhu
programu bodu č. 3 diskutovali
poslanci nasledovne:
Ing. Pekár Peter - poslanec nemôže sa k bodu programu
vyjadriť musí mať čas na preštudovanie prerokúvaného materiálu, požadoval aby poslanci
dostávali materiál na rokovanie
v dostatočnom časovom predstihu.
Mg. Heldiová Beáta - poslanec - výstavba komunitného
centra nemá zmysel, nesúhlasí
s tým. Navrhuje bod rokovania
vypustiť.
Starosta obce dal za návrh
poslankyne hlasovať. Hlasovanie poslancov:
1. za prejednanie navrhnutého programu - 9 poslancov
2. zdržali sa hlasovania 2 poslanci
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
Z

a určenie overovateľov zápisnice
3. Komunitné centrum
v obci Nitrianske Pravno
4. Detské ihrisko - umiestnenie
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Starosta obce predložil informáciu k predpokladaným
nákladom na prevádzku plánovaného komunitného centra.
K záležitosti diskutovali poslanci a občania nasledovne:
Mgr. Heldiová - poslanec
- nesúhlasí s projektom výstavby komunitného centra,
nepotrebujeme takúto stavbu,
potrebujeme Kultúry dom pre
všetkých občanov, komunitné
centrum nemá význam do budúcna.
Ing. Zaťková - poslanec - zaujímala sa aké sú kritériá na
podanie projektu na výstavbu
komunitného centra, aké príjmy vzniknú z prevádzky komunitného centra.
Ing. Pekár - poslanec - už
pri revitalizácii námestia sa
malo počítať s výstavbou komunitného centra, projektové
zabezpečenie na stavbu.
Filová Jana - občan - hovorila k výstavbe obce od pôvodu jej založenia, využitie
architektúry budovy úradu,
v budove úradu je podľa nej
dostatok priestoru na povale a tiež v pivnici. Odporúča
zámer výstavby komunitného
centra zverejniť.
MUDr. Elischerová Mária občan - prikláňa sa k názoru
p. Filovej. Komunitné centrum
na námestie podľa jej názoru
nepatrí. Odporúča sledovať vypísané výzvy, hľadať možnosti
získania finančných prostriedkov na výstavbu kultúrneho
domu, chodníkov v obci.
Ing. Zbiňovec - občan projekt komunitného centra
je náročný, je to prognóza do
budúcna, garáže na námestie
nepatria, nevidí využitie komunitného centra.
Starosta obce informoval
prítomných s odporúčaním
komisie výstavby a komisie kultúrnej na umiestnenie detského
ihriska v Nitr. Pravne. Návrhov
je viacero, vyzýva poslancov na
predloženie riešenia.
V diskusii sa prítomní vyjad-

rili k uvedenej problematike
nasledovne:
p. Filová Jana - občan - odporúča využiť jestvujúce detské
ihrislo v Materskej škole pre
využitie pre všetky deti v obci,
pre verejnosť, aby toto bolo verejne
prístupné, zabezpečiť
dozor z radov občanov, odporúča riešiť detské ihrisko anketou
medzi občanmi.
p. Rybárová - občan - odporúča umiestniť detské ihrisko na námestí pri pomníku
padlých, odstrániť jestvujúce
zábradlie.
p. Kremel Róbert - poslanec
- zaujímal sa o osadenie navrhovaných dopravných značiek,
osvetlenie na prechode pre
chodcov - Dlhá ulica N.Pravno, odporúča riešiť parkovanie
osobných a nákladných áut na
štátnej ceste na Dlhej ulici osadením dopravných značiek,
Starosta obce informoval
o odsúhlasenom osadení dopravných značiek s Dopravným
inšpektorátom Prievidza. Uvedené je v štádiu konania.
Ing. Zaťková - poslanec zaujímala sa kedy sa budú riešiť výtlky na štátnej ceste, na
Priev. ulici pri p. Berzédyovej
je nevyhnutné vykonať opravu
štátnej cesty. Záležitosť je
potrebné riešiť so správcom
štátnej cesty.
Ing. Pekár - poslanec - odporúča reklamovať opravu výtlkov kde sa vytvárajú praskliny.
Starosta obce navrhuje so
stavebnou komisiou prekontrolovať stav opravených výtlkov
na MK a nedostatky riešiť v reklamačnom konaní.
Oller - poslanec - odporúča opílenie stromov - suchých
konárov na námestí pri amfiteátri.
Starosta obce informoval opílenie stromov - konárov na
námestí zabezpečí obec prostredníctvom Spol. s.r.o. Nitr.
Pravno.
p. Obyvateľ - občan - upozornil na zlé osadenie dopravných značiek na konci Turčianskej ulice v Nitr. Pravne,
na štátnej ceste sú preliačiny,
jamy, pri hydrantoch výtlky, aj
po opravách, ktoré vykonali
Stredoslovenské vodárne pri
oprave hydrantov.
Starosta obce informoval, že
spolu s správcom ciest bude

riešiť opravy na štátnej ceste
a tiež na miestnych komunikáciách.
Ing. arch. Grom - poslanec upozornil na problém na Turč.
ulici kde tečie splašková voda
z kanalizácie rodinného domu
na štátnu cestu, problém treba
riešiť.
p. Filová Jana - občan - upozorňuje na veľký hluk spôsobený ťažkými autami prechádzajúcimi cez námestie čím
ohrozujú občanov, žiada obec
o zadanie vypracovania posudku vplyvu na životné prostredie.
p. Rybárová - občan- pochválila zabezpečenie úpravy
priestoru pri Požiarnej zbrojnici, vybudovanie parkoviska pre
autá. Požaduje v rozpočte obce
plánovať výmenu starých okien
za plastové na Požiarnej zbrojnici, cez ktoré už pri menšom
daždi tečie dovnútra.
MUDr. Elischerová Mária občan - upozorňuje na dlažbu
vedľa kostola v N. Pravne, ktorá praská pod tlakom prechádzajúcich áut, je vo veľmi zlom
stave, odporúča túto opraviť,
p. Kremel Róbert - poslanec - upozorňuje na veľmi zlý
stav miestnej komunikácie
medzi hotelom Vyšehrad a kostolom v Nitr. Pravne, ktorá je
vybitá s velkými výtlkmi.
Po ukončení diskusie starosta obce vyzval predsedu
návrhovej komisie Ing. arch.
Groma Mariana, aby predložil
po zapracovaní návrhov a pripomienok návrh na uznesenie.
UZNESENIE C. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne.
I. Zobralo n a vedomie
a/ Informáciu starostu obce
o nákladoch spojených s prevádzkou komunitného centra.
II. Schválilo
a/ Predloženie žiadosti
o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2013/01 za účelom realizácie projektu „Novostavba
komunitného centra", ktorého
ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a s platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce.
b/ Zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP.
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c/ Financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. do
výšky 9.613,-€.
d/ Možné miesta pre detské
ihrisko nasledovne:
1. Námestie - Fontána
2. Námestie - okolo pomníka
SNP
3. Námestie - areál Amfiteátra
III. Uložilo
Obecnému úradu v Nitr.
Právne - zabezpečiť formou
ankety - zistiť názor občanov
o umiestnenie detského ihriska.
Roznos - termín: do 30. 4.
2014. Uzávierka ankety: do
15.5.2014
Hlasovanie poslancov:
a/ za prijatie uznesenia v navrhovanom znení bod - II. a, b, c,
hlasovali poslanci nasledovne:

za bolo 6 poslancov
b/ proti navrhovanému uzneseniu - bod II. a, b, c,: 2 poslanci
c/ zdržali sa hlasovania - bod
II. a, b, c: 3 poslanci
Za zbytok uznesenia v navrhovanom znení hlasovali všetci
prítomní poslanci nasledovne:
a/ za prijatie uznesenia v navrhovanom znení bod II. d, a bod
III. - v počte 10 poslancov.
b/ zdržal sa hlasovania - 1 poslanec
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

///////////////////^^^^^

Stavanie Mája
História stavania májov siaha ďaleko do minulosti.
Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň
ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich
úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček
najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa
máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodová krmiva, a odtiaľ bol
už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo
nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu.
Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál máj a v tanci
vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou
a vyberali peniaze za máj. To by bolo trošku z histórie.
V našej obci je tradícia stavania mája už dlhé roky. Pri stavaní mája
sa stretáva pravidelne dychová hudba Pravňanka, Hudobno-pohybový
krúžok materskej školy, hasiči a naši obyvatelia. Tento rok sme stavanie mája spojili aj z odhalením dlaždice s logom MAGNA VIA, ktorá je
vsadená do dlažby pred obecným úradom. Potom sme sa už tradične
presunuli spustiť našu fontánu.

M.T.

VEĽKONOČNE TVORIVÉ DIELNE
Každoročne nám začiatok jari prináša aj Veľkú noc, ku ktorej
neodmysliteľne patria aj veľkonočné vajíčka, medovníčky, košíčky
a mnohé ďalšie krásne predmety jari.
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne v spolupráci so Spojenou
školou už siedmy rok organizoval Veľkonočnú tvorivú dielňu, ktorá
sa konala 15. apríla 2014 v priestoroch Základnej školy v pavilóne A.
Deti mali možnosť skúsiť ozdobovať medovníčky, maľovať vajíčka,
pliesť košíčky... Každé dieťa si odnieslo zážitky a niektoré aj hmotný
darček ktorý si sami vyrobili alebo kúpili, či už pre seba alebo rodinných príslušníkov.
Tento rok bola naozaj veľká účasť. Odmenou pre nás boli úsmevy
ľudí, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalší ročník, a už teraz dúfame,
že bude aspoň taký ako tohoročný, ak nie ešte lepší.
M.T.
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BEH PRIATEĽSTVA

Vo štvrtok 8. mája 2014 sa v našej obci konalo podujatie s názvom
beh priateľstva. Našťastie nám počasie prialo, tak sa mohol konať
12. ročník tohto behu. O 13.40 hod. sme na športovom ihrisku privítali
prvých účastníkov Behu priateľstva. Tak ako po iné roky, súťažilo sa
v siedmych kategóriách - mladšie žiačky a žiaci, staršie žiačky a žiaci, ženy, muži a rodiny. Súťažiaci v rámci behu museli zvládnuť šesť
disciplín - vodné delo na cieľ, zlaňovanie potoka, hod do koša, jazdu
zručnosti, skok cez švihadlo a prekážkovú dráhu. Podujatia sa zúčastnilo
o čosi menej súťažiacich než po iné roky. Traja víťazi v každej kategórii si
odniesli pekné ceny, diplomy a medaily, ktoré zhotovil Rastislav Haronik
z Vyšehradného. Všetkým ktorí sa podieľali na príprave aj konečnej
realizácii dákujeme.
A tu máme našich víťazov:
V kategórii:

st. žiačky

1. Sára Haragová
2. Jesica Haneschová
3. Bianka Schniererová

st. žiaci
1. Tomáš Baláž
2. Dominik Gáplovský
3. Chris Haneš

ženy
1. Monika Haneschová
2. Andrea Valchovníková
3. Silvia Gáplovská

ml. žiačky
1. Caroline Haneschová
2. Veronika Masaryková
3. Adriana Berzédyová

ml. žiaci
1. Štefan Vojtech
2. Matúš Vrábel
3. Janko Šturcel

muži
1.JozefGunda
2. Patrik Richter
3. Lukáš Olšiak

rodiny
1. r. Džubekova
2. r. Dodoková
3. r. Daňová a Barlok

Z okienka turistiky

Tentokrát nám to vyšlo. Už viac ako 30 rokov, turistická trasa na Veľkonočný pondelok vedie do Hadvigy. Už
mnoho rokov dozadu, ešte keď premávali autobusy z Nitr.
Pravno do Martina, tak sme sa odviezli do Slov. Pravna
a pokračovali cez Brieštie do Hadvigy. Posledné roky už
chodíme pešo z Nitr. Pravno do Vyšehradného a Kamennou ulicou pokračujeme do Hadvigy. Píšem preto, že nám
to vyšlo, lebo už sa nám stalo, ako aj vlani, že nám počasie nedovolilo osláviť Veľkonočný pondelok v Hadvige.
Tentokrát to počasie nebolo tiež nejaké ideálne, bolo nás
menej ako inokedy, ale tí čo tradične chodievame sme sa
zišli a pridali sa aj noví.
V Hadvige sme si založili ohník, poopekali, poobedovali občerstvili sa a pospomínali. Zhodnotili sme zvonicu a navrhli, že by sme ju mali zase ponatierať, hlavne
strechu. Späť sme sa vracali tradičným chodníkom ako
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chodievame z Hadvigy, Kľačnianskou dolinou, Farskou
lúkou, Galkop až do Nitrianskeho Pravna. Rozišli sme sa
stým, že pokračujeme v ďalších plánovaných turistických
akciách. Sú to:
Čistenie chodníkov, Fačkovské sedlo - Vrícke sedlo
Vrícke sedlo - Závozy - Vyšehr. sedlo - Solka
Stretnutie na Malej Magure
Čistenie chodníkov, Jasenovo - Pod Stĺpom
Výstup na Kľak, Fačkovské sedlo - Kľak - Suchá dolina - Fačkov
Výstup na Vápeč 955m n.m./ Strážovské vrchy/
Prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou / Chočské vrchy/
Výstup na Briestovú 1902 m n.m. /Západné Tatry/

27.4.2014
4.5.2014
8.5.2014
11.5 2014
25.5.2014
16.2014
15.6.2014
22.6.2014

Termíny sa vždy upresňujú /presúvajú/ vzhľadom na
počasie. Treba sa informovať.
Horám zdar!

Teo Haneš
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DIVADELNÁ JAR JÁNA ROHÁČA
ŽIVÁ A INŠPIRATÍVNA
Na okraj 12. ročníka festivalu zábavného
Divadelná jar Jána Roháča

divadla

Toto celoslovenské podujatie, ktoré sa koná s dvojročnou
periodicitou, si od začiatku kladie za cieľ inšpirovať sa odkazom významného pravnianskeho rodáka Jána Roháča a priniesť
do Nitrianskeho Pravno a okolitých obcí kvalitné a plnokrvné
divadlo.

sa v Malinovej nesúťažne predstavilo Lunetrdlo z Partizánskej
Ľupče s hrou Lupcastory. V tom istom čase v Tužine vystúpil
ďalší hosť festivalu, Divadlo Commedia Poprad s hrou Skrotenie
zlej ženy. Večer sme sa vrátili do Nitrianskeho Pravna, aby sme
si pozreli hru divadelného súboru Daxner Tisovec, ktorý sa predstavil s inscenáciou hry Pohreb. Odborná porota práve tomuto
súboru udelila titul laureáta a cenu starostu obce. Druhý titul
laureáta a cenu riaditelky RKC v Prievidzi si odniesol divadelný
súbor Severka z Novák.

Tento ročník Divadelnej jari priam raketovo naštartovala
významná osobnosť profesionálneho slovenského divadelníctva
Zuzana Kronerová, ktorá sa 9. mája predstavila v monodráme
Schirley Valentíne. Do posledného miestečka nabitá sála v požiarnej zbrojnica zažila divadelný sviatok v podobe predstavenia,
aké človek zažije len niekoľkokrát za život. Každý si v postave
Schirley mohol nájsť kúsok vlastných smútkov a vzápätí sa cez
slzy na plné hrdlo rozosmiať nad svojou biedou. Príjemným
doznením predstavenia boli Roháčovské nostalgie, v ktorých si
pani Kronerová zaspomínala nielen na svoju spoluprácu s Jánom
Roháčom, ale aj na svojho otca a ďalšie významné osobnosti
československého divadla i televízie. Rovnocennými partnermi
Tohtoročná Divadelná jar svoj cieľ naplnila množstvom i kvalitou prestavení, príjemnou atmosférou, ktorá z festivalu sálala
i záujmom domácich o tento malý sviatok divadla. Návštevnosť
jednotlivých predstavení, ktorá bola oproti minulému ročníku
výrazne lepšia, veľmi potešila organizátorov, ktorými boli obec
Nitrianske Pravno a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
a vliala im nové sily aj inšpiráciu do prípravy ďalšieho ročníka.
Na záver úprimné poďakovanie za finančnú pomoc Ministerstvu kultúry SR, Nadácii Hornonitrianskych baní i Slovenským
elektrárňam, a. s. Aj vďaka nim mohla byť Divadelná jar Jána
Roháča opäť raz živá a inšpiratívna.
ĽH

jej boli mladí hudobní hostia - klavirista Michal Dírer a Anna
Bártová. Večer moderoval Ján Fakla, divadelník z Banskej Bystrice. Zároveň sa spolu s režisérkou Janou Mikitkovou z Bratislavy
ujal úlohy porotcu súťažnej časti festivalu. Tá začala na druhý
deň už tradične dopoludnia, keď sa na amfiteátri v Nitrianskom
Právne predstavili: Divadelný súbor Severka Nováky s hrou
„Ako si Čimo hľadal priateľa a Literárno-dramatický odbor ZUŠ
Handlová s hrou „Sobotné ráno". Program pokračoval popoludní
vo Vyšehradnom. Tu mohli návštevníci vidieť Divadelný súbor
P.A.Ľ.O Dolný Kubín s hrou „S batohom cez hory", Celkom malé
divadlo Levice s hrou „Take on me! Nechaj to na mňa" a DS Frí.
kúl.In Levoča s hrou „Ako išiel Števo na vandrovku" Podvečer

Vitajte na ceste

Magna Via

Dovoľte nám pozvať Vás na cestu do minulosti, ktorej história sa
vinie dejinami od praveku až po súčasnosť, ktorá je zjednocujúcim
symbolom historických obchodných ciest, cesty cisárov, kráľov a
sedmohradských kniežat, cestou nesmierneho kultúrno-historického
dedičstva spájajúcou strednú Európu s juhovýchodnou Európou. Sme
združenie Magna Via, ktoré si kladie za cieľ prostredníctvom kultúrnej
cesty Magna Via zviditeľňovať, podporovať a ochraňovať naše spoločné
kultúrne dedičstvo a v spojení s prezentáciou prírodných krás a
atraktivít napomáhať rozvoju cestovného ruchu.
Magna Via je súborným názvom historických obchodných ciest, ako
i ciest panovníkov, kde vodiacim prvkom jej názvu je cisárska- kráľovská
poštová cesta, ktorá bola vybudovaná v 16. storočí na rozkaz Ferdinanda
I. po obsadení južných území monarchie tureckými vojskami. Po
dobudovaní v roku 1558 bola jednou z najdlhších poštových a
dopravných spojení, ktorá mala celkom 56 poštových staníc a merala viac
ako 1000 km, pričom približne 520 km viedla územím Slovenska. Jej
trasa prechádzala 5-timi štátmi (Rakúsko, Slovensko, Ukrajina,
Maďarsko, Rumunsko) a spájala Viedeň s rumunským mestom Sibiu.
Táto nami propagovaná cesta ako kultúrno-historická cesta sa tým ocitla
v tom čase na jednej z najdôležitejších obchodných a poštových ciest v
monarchii.
Veríme, že Vás osloví filozofia tejto cesty, na ktorú môžeme byt'
právom hrdí a aj s Vašou angažovanosťou, podporou a pomocou
presadíme tento ambiciózny projekt - zaregistrovanie v Európskom
inštitúte kultúrnych ciest v Luxemburgu, ktorý ako orgán Rady Európy
registruje, schvaľuje a koordinuje sieť Európskych kultúrnych ciest.

Doc. Ing. Jozef Húska, CSe.
Predseda Združenia Magna Via
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V Rozprávkovom Bufete
Dna 20. marca 2014 zavítali naše deti do Základnej školy, kde ich
čakalo milé prekvapenie „Hudobno-zábavný program" - v Rozprávkovom bufete. Po príchode do budovy deti už netrpezlivo čakali
čo sa bude diať. Privítal ich plyšový krokodíl Samko. Po úvodnej
znelke boli deti pozvané do rozprávkového bufetu, kde sa budú
spievať pesničky, rozprávať rozprávky a bude sa aj tancovať. Deti
mali veľkú radosť z hudby, počúvali piesne o veselých zvieratkách:
o lienke, o motýľovi, o ježkovi, o prasiatkách a veveričke. Na záver
sme si všetci spolu zatancovali a s dobrou náladou sa pobrali späť
do MŠ. Ďakujeme umelcom z agentúry za príjemné dopoludnie.
Puč. Gálusová

KONCERT PRE NAJMENŠÍCH
Na edukačných aktivitách v materskej škole sa deti stále oboznamujú
s rôznymi hudobnými nástrojmi, ale chýba im tu tá pravá atmosféra,
ktorá vládla na koncerte v základnej umeleckej škole, dňa 10.4.2014.
Rýchlo sme sa usadili a započúvali sa do úvodnej piesne v podaní malých hudobníkov, prezlečených za „ šmolkov". Postupne sa začali deťom
predstavovať rôzne hudobné nástroje. Prvé prišli husličky, postupne
gitara, klavír, akordeón, keyboard a flauta. V rukách malých šikovných
talentov dokázali hudobné nástroje vykúzliť príjemné melódie, do
ktorých sme sa spoločne s deťmi započúvali. Formou hádaniek naše
deti určovali hudobný nástroj, na ktorom si za pomoci pani učiteliek
mohli aj zahrať. Na záver programu zaznela spoločná pieseň: „ Rastiem
ako z vody" a veľkým potleskom sme sa rozlúčili s účinkujúcimi. Zo
základnej umeleckej školy si deti odnášali pekný hudobný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať.
Pani učiteľkám a deťom zo Základnej školy v Nitrianskom Právne
srdečne ďakujeme.

S l á v i k

2014

Soňa Uramovská

25. 3. 2013 usporiadal Školský úrad Bojnice v spolupráci
s M Š Poluvsie prehliadku ľudových piesní detí z regionálnych
materských škôl - Slávik 2014.
Prehliadky sa zúčastnili deti vo veku od 3- 6 rokov zo 14
materských škôl nášho regiónu. O program sa postarali deti
z „DFS Malá Lubená", ale aj chlapci z FSk Lubená z Poluvsia.
Našu materskú školu reprezentovali Marek Oller s piesňou
„ Čie je to dievčatko" a Lenka Lajstríková s piesňou „ Keď sa
lipka rozvíjala". Obidvaja vystúpili v kroji a všetkým ukázali,
že vedia spievať s láskou, precítením a srdečným zápalom.
M a r e k aj Lenka navštevujú v M Š aj hudobno - pohybový
krúžok a zúčastňujú sa na kultúrnych podujatiach obce, či
klubu dôchodcov.
Keďže tento školský rok končia v MŠ, prajme im, aby sa im
od septembra darilo v ZŠ.
p. uč. O. Jamnchová

STRETNUTIEDETÍS PRÍSLUŠNÍKMI POLÍCIE
V Materskej škole má dieťa vytvorené podmienky na nadobúdanie poznatkov o rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel cestnej
premávky.
Dňa 1.4.2014 prijala pozvanie pani nadporučíčka Daniela Preťová
na besedu o pravidlách v dopravnej výchove. Milým prístupom deti
oboznámila s označením oblečenia, pomôckami a významným
pôsobením každého príslušníka v dopravnej polícii. Deti rozprávali
svoje zážitky z dopravy a precvičili si poznatky o chôdzi, jazde na
bicykli, kolobežke. S nadšením si vyskúšali rôzne pomôcky, ktoré
využívajú policajti pri práci. Ďakujeme za ochotu prísť medzi nás
a veríme, že sa ešte stretneme.
Uč. Marta Vráblová
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Kladenie vencov
V stredu 7. mája sme sa stretli pri pamätníku na
námestí, aby sme si uctili pamiatku padlých v druhej
svetovej vojne. V súčasnosti sa stále objavujú snahy
oživiť myšlienky fašizmu a rasizmu, ktoré sú veľmi nebezpečné. Neviem či si to dostatočne
uvedomujeme...
Vojna bola dosiaľ najhorším utrpením aké tento
svet zažil. Nevídaná brutalita, krutosť a bezcitnosť sú
dodnes výkričníkom v dejinách ľudstva.
Druhá svetová vojna bola najväčším
konfliktom
v dejinách ľudstva, preto dúfajme, že sa nič podobné
nebude už nikdy opakovať. Len v mieri budeme môcť
pokojne pracovať a šťastne žiť.
M.T.

ZUŠ OSLAVUJE 60 ROKOV
SVOJHO ZALOŽENIA
ZUŠ, v čase založenia H u d o b n á škola a neskôr Ľudová škola u m e n i a , začala svoju činnosť v školskom roku
1953/1954. Bola to ďalšia škola tohto d r u h u v n a š o m
okrese popri ĽŠU v Prievidzi a v Handlovej. Dôvody
zriadenia boli podložené tým, že obec Nitr.Pravno mala
a m á b o h a t ú h u d o b n ú tradíciu. Z a riaditeľa školy bol
v y m e n o v a n ý p. M i c h a l Toporcer a ď a l š í m i u č i t e ľ m i
v h u d o b n o m odbore boli František Koma, Alexander
C h u d í k a Albert Gaži. N a riaditeľskom poste od r. 1975
p ô s o b i l p . E m i l Valo a od r. 1991 p.Alica M a t u š í k o v á ,
ktorej zásluhou sa na škole zriadil aj výtvarný odbor. Vo
februári v r. 2006 sa Z U Š stala o r g a n i z a č n o u zložkou
Spojenej školy v N i t r i a n s k o m Právne.
Počas p ô s o b e n i a Z U Š , š t ú d i u m n a našej škole absolvovalo veľa žiakov, ktorí p o k r a č o v a l i v š t ú d i u n a
stredných umeleckých školách a niektorí z nich po
získaní kvalifikácie prevzali „učiteľskú štafetu „v svojej
„ a l m a m a t e r " . S p o m e n i e m e : Alica M a t u š í k o v á , Jozef
Zeizel, Irena R a d e n o v á , Jozef Toporcer, A n n a Komová,
Alena Královičová, Margot Kobzová, Hilda Pojezdalová,
M i c h a l Dírer, M i c h a l Kmeť, Tomáš Š u j a n , D o m i n i k a
Kulaviaková, Lenka Vaňová, Z u z a n a M e n d e l o v á , Zuzan a Pojezdalová. I n a p r i e k spoločenským z m e n á m , Z U Š
p l n i l a a p l n í svoje p o s l a n i e v z d e l á v a ť a v y c h o v á v a ť
mladých ľudí, rozvíjať ich umelecké z á u j m y schopnosti,
talent, tvorivosť.
Kreativita a b o h a t á fantázia žiakov výtvarného odboru d o m i n o v a l i n a vernisáži Z U Š v zasadačke O c Ú d ň a
9. 4. 2014. Vernisáž sa stretla s obrovským z á u j m o m
širokej verejnosti.
Ďalšou akciou z príležitosti 60 výročia založenia Z U Š
v N i t r i a n s k o m Právne b u d e Slávnostný koncert Z U Š
d ň a 30. 5. 2014 o 18.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Nitrianskom Pravne. Predstavia sa Vám akordeónový súbor C O N C E R T I N O , detský spevácky zbor, žiaci
a učitelia v rôznych nástrojových zoskupeniach, bývalí
absolventi školy a ženský spevácky zbor T E N E R E Z Z A .
V š e t k ý c h Vás s r d e č n e p o z ý v a m e !
zástupkyňa ZUŠ H.Pojezdalová
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TVORIVÁ DIELNA S ĽUDOVÝMI UMELCAMI
V TRIEDACH
V našej materskej škole poskytujeme deťom v rámci výchovno vzdelávacieho procesu, čo najviac príležitostí na aktívnu, tvorivú a samostatnú činnosť.
V mesiaci, február a marec, nás navštívili viacerí ľudoví umelci:
V triede deti pozorovali pani Martu Grosovú pri pečení a zdobení
medovníčkov. S radosťou sa do vykrajovania a zdobenia zapojili aj malí
„Mravčekovia".
Z. triedu navštívila pani Ivana Pekárová, ktorá ich oboznámila o šití
hračiek z látky. Malými prštekami si „Kuriatka" vyskúšali plniť hračku
a potom ju zdobili.
Deti 3. Triedy pozorovali pani Klaudiu Kaniansku pri pletení ozdôb
z papiera. „Žabky" s radosťou a hravo experimentovali s papierom
a zhotovili si hviezdičku a slimáčika.
4. a 5. Triedu navštívila pani Jozefína Kurišová a ukázala im tajomstvo
tkania kobercov. Svoju fantáziu „Lienky" a „Motýliky" využili v tvorivej
a samostatnej činnosti.
Všetky umelecké činnosti spojené s tvorivým estetickým prejavom
poskytli deťom zážitok z vlastného úspechu a pomohli utvárať zdravé
sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti.
Uč. Marta Vráblová
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Lesy - zelené srdce
našej zeme
Lesy sú najväčším prírodným bohatstvom, sú zeleným srdcom a pľúcami,
sú súčasťou životného prostredia Človek svojim nevhodným správaním
a odpadkami, ktoré do lesa nepatria, zapríčiní poranenie mnohých zvierat.
O tom nám porozprávali, dňa 14.4. a 16.4 2014,p. Ing Marianna Čavojská
s p. Ing. Veronikou Ľahkou, Nechýbal ani otecko nášho predškoláka p.
Branislav Mello, ktorého deti už poznajú z priestorov našej školy. Hravou
formou sa deti oboznámili:
• čo škodí lesu
• lesná zver a vtáctvo žijúce u nás
• ryby a vodné živočíchy
Mladí lesníci pripravili pre deti rôzne hry, v ktorých si deti obohatili
nielen slovnú zásobu, ale aj vedomosti a zručnosti. Vytvorené skupinky mali
možnosť chytať rybky na udice, určovali rôzne druhy rýb. V provizórnom
„rybníku" nechýbala šťuka, kapor, sumec, úhor, pstruh, sivoň, tieň, ostriež
a lipeň. Druhá skupina detí spoznávala a určovala lesné zvieratká a vtáky.
Na obrázok lesnej krajinky prikladali medveďa, líšku, vlka, rysa, jazveca,
diviaka, jeleňa a stádo srniek. Podlá textu určovali vtáctvo: sýkorka, sova,
straka, vrabec, ďateľ, kukučka a straka. Pre deti boli pripravené hádanky,
podľa pokrytia tela mali určiť skupinu zvierat, vtákov a rýb. Dnešný deň
bol pre deti nielen zábavný, ale aj poučný. Na záver p. Veronika zahrala
deťom na lesnom rohu a p. Branko sa rozlúči! poľovníckou „vábnicou" na
jelene. Ďakujeme.

S:

o

Predplavecká príprava
Pre niektorých predškolákov bolo šesť dní strávených
na plaveckom výcviku nezabudnuteľným zážitkom. Výcvik
prebiehal v dňoch od 23. apríla do 30. apríla, pod vedením
tréneriek p. Slavomíry Kovalíkovej a Martiny Marcinkovej
z plaveckej školy Ráchel v Bojniciach. Hlavným zameraním
plaveckej školy je oboznámenie detí s vodou, spojenou so
zvládnutím základných plaveckých zručností na elementárnej úrovni, tiež vybudovanie pozitívneho vzťahu k tejto
činnosti
• a odbúranie všetkých zábran pri kontakte dieťaťa
s vodným prostredím.

Tak neváhaj a chráň náš les, ktorý je plný zaujímavostí.
Mgr. Anna Pavlíčková

DETI Z MS A VERNISÁŽ PRAC ŽIAKOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ
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 Právne. 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

Predplaveckej prípravy sa zúčastnilo až 34 predškolákov, preto sme ich rozdelili do troch skupín, ktoré sa
počas pripravených činností striedali. Výcvik trval hodinu
a pozostával z troch častí (joga, vírivka, plávanie). Najskôr
sa deti pred plávaním rozcvičili jogovým cvičením, ktoré
viedla pani trénerka. Deti zaujala vždy novou a pútavou
motiváciou, ktorú zamerala na precvičovanie celého tela
pri rôznych pohyboch a postojoch. Deti sa naučili mnoho
cvikov z jogy a bolo vidieť, že ich táto činnosť baví. Najviac sa im zapáčil jogový pozdrav „námasté", ktorým vždy
otvorili hodinu. Po rozcvičení sme deťom nasadili plavecké
čiapky a nasledoval pobyt vo vírivke kde sa zahrali nejakú aktivitu a nakoniec prišli na rad aj bublinky. Deti sa
samozrejme najviac tešili do bazénu, kde ich pani trénerka, viedla ku napodobňovaniu jednoduchých plaveckých
pohybov. U niektorých detí sa v začiatkoch prejavovala
bojazlivosť, ale každým dňom boli odvážnejší. Trénerka sa
deťom venovala najskôr individuálne a potom skupinovou
formou. Pri plávaní používali bezpečnostné bedrové pásy,
plavecké slíže a dosky. Deti sa učili správne dýchať pod
vodou prostredníctvom hry na vodný vláčik, ponárať sa,
splývať, plávať prsia, tiež si vyskúšali skákať do vody. Bolo
vidieť u detí, že o plávanie prejavujú veľký záujem.
Keďže plávanie patrí medzi športové činnosti ktoré významne ovplyvňujú vývin detí, rozhodli sme sa ich rozvoj
podporiť aj týmto smerom. Na konci plaveckého výcviku
dostali tkz. „mokré diplomy" za ich usilovnosť a plavecké
výkony.
Poďakovať by sme chceli trénerkám za ich priateľský
prístup k deťom a odborné vedenie.
p.uč. Figurová
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Privítali sme nových občanov
4. apríla 2014 sme v Obradnej sieni Obecného
úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov,
detičky ktoré sa narodili v našej obci. Medzi našich
nových občanov patrí: Dorothy Mádelová, Hana Červeňová, Eliáš Hraňo, Kristian Mašek, Lucia Košecká,
Boris Luščák, Linda Žillová. 3. mája 2014 sme v Obradnej sieni Obecného úradu v Nitrianskom Právne
privítali ďalšieho novo nového občana Maxa Haláča.
17. mája 2014 sme privítali našu novú občianku Nikoletu Galádovú. Detičky - vitajte medzi nami!
M .T.

OTVORENÝ LIST KLUBU DÔCHODCOV
NITRIANSKE PRAVNO
Z rozprávania som počula, aká skvelá skupina ľudí
je v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne, preto som
sa dňa 12.5.2014o 14-tej hodine pri príležitosti Dňa
matiek chcela prísť k Vám na návštevu. Tešila som sa,
že pri ochutnávke biopotravín a biosladkostí sa porozprávame o Vašich problémoch, podiskutujeme, a asi
hodinu strávim s Vami v príjemnej atmosfére. Toto
stretnutie mi však vedenie Klubu dôchodcov neumožnilo, čo ma zamrzelo.
No aj napriek tomu chcem všetkým občanom Nitrianskeho Pravna a hlavne seniorom popriať veľa zdravia,
šťastia a pohody.
Nech stretávanie sa robí radosť všetkým.

Kandidátka

Zo srdca praje Jana Žitňanská
poslankyňa NR SR
podpredsedníčka
hnutia NOVA
na poslanca do Európskeho
parlamentu

REAKCIA VEDENIA KB

Zbierame huby
Čírovnica májová - májovka - zvonovec jarný jej chudobný
príbuzný. Pomerne rozšírené aprílové a májové huby. Majú veľa
spoločného, najmä výskyt a použitie. Výborné polievkové huby, ale
aj na inú úpravu. Často v dospelosti červivejú, nenakladáme ich do
nálevu ani ich nesušíme.
Na lúkách, pastvinách, sadoch, záhradách, v krovinách a pod
lesom môžeme v travinách objaviť čarovné kruhy, polkruhy a pásy
huby - májovky. Pod akýmkoľvek ovocným stromom a v trnkách
môžeme nazbierať zvonovec jarný. Rastie roztrúsene. Májovka
zase skupinovo.
Májovka - plodnica, klobúk je 3 - 8 cm široký. Najprv guľovitý
neskôr rozložený a sem tam poprehýbaný. Ich farba je biela, belavá
niekedy do okrovej.
Lupene klobúka sú husté. Má pri čistení výraznú vôňu po čerstvej
múke, alebo narezanej uhorke.
Zvonovec jarný, je menej výdatná huba ako májovka. Farba
je špinavobiela bez výraznej vône. Klobúk je kužeľovitý neskôr
aj rozložený Klobúčik má riedke lupene. Hlúbik je 3-5 cm hrubý.
Nenájdeme ho na voľnom priestranstve. Len pod stromami, alebo
v trnkovom poraste, preto má úvodný názov - Podtrnka.
J. Oller

Otvorený list pani poslankyne J. Žitňanskej ma prekvapil a úplne zarazila najmä časť:
„Toto stretnutie mi však vedenie Klubu dôchodcov
neumožnilo". Jednoduchá
reakcia na to je, že ak sa
majú dvaja stretnúť, musia mať o to obaja záujem.
Zo strany seniorov ten záujem nebol, a preto sa nedá
hovoriť, že niekto
neumožnil.
Bližšie sa k veci môžem vyjadriť asi takto: V stredu
7. 5. ma oslovila K. Ivaničová, že by nás v Klube dôchodcov chcela navštíviť pani poslankyňa J. Žitňanská, že navštevuje podobné sociálne skupiny a že by to malo byť
12. 5. medzi 14.00 a 16.00 hodinou. Na to som ponúkla
termín 15. 5., lebo na tento termín bolo už rozbehnuté
pozývanie našich členov na plánované spoločné posedenie. Tento termín však už nevyhovoval. Preto som sa
pokúsila osloviť niektorých členov individuálne a potom
som využila aj stretnutie členov pri skúške spevokolu,
aby som ich o akcii informovala a zistila, či bude možné
nejakých členov získať na stretnutie. Ich reakcia bola
si takáto: „už idú zase voľby, budú do nás hustiť", alebo
„ja nemám záujem o politiku" alebo „ja nemám na to
čas"alebo „ja mám povinnosti". Potom som požiadala
prítomných, aby zdvihol ruku, kto by mohol prísť, no
nezdvihla sa ani jedna ruka.
Pani Ivaničovej som oznámila, že bohužiaľ z akcie nič
nebude, lebo nie je záujem zo strany členov a ja ich ku
tomu nútiť nemôžem.
Keby pani poslankyňa J. Žitňanská prišla do Klubu
dôchodcov, určite by sme ju privítali, vstup do klubu
umožnili, lebo služby sú tam zabezpečené. Vedenie Klubu dôchodcov nie je zodpovedné za to, že sa stretnutie
neuskutočnilo.
V Nitrianskom Pravne 15. 5. 2014
Vedúca KD Jarmila Mokrá

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